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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

١٠.٠۵.٠٩  
  

 گزارش تصويري

 اشغالگران در
  ولسوالي گلستان واليت فراه

) مي10يكشنبه (  
)28( 

  
  

ن ھنوز خون شھدای باال بلوک نخشکيده و تا ھنوز اجسا ا دف اليزم در آنج ات امپري ان جناي د سوخته ومشبک قربانب

سوالی ديگری  نشده که باز ھم امپرياليزم اشغالگر امريکا با شرکايش در امر جنايت وغارت خلقھا، روبه طرف ول

ده  ام تعقيب القاع ر ن ا را زي يھن م ه خاک وخون و طالب از آن واليت نموده اند و قصد دارند نقطۀ ديگری از م ب

د شرافت . انندبکش د ھمانطوريکه خود فاق ن می نماي ر ت انسان پست وبی عاری که لباس يک سلطه گر سفاک را ب

وده  ل نب غال شده قاي شور اش ومی ک راد ب انسانيست ، به مثابه يک سرباز اشغالگر ھيچ نوع حق و احترامی برای اف

  .نداز که تا مه آنھا را به مانند جنايتکاران قابل تحقير وتوھين می دا

د ودر زه نمی دھد تا جيب و وسايل شخصياين سرباز غارتگر که در کشور خود به ھيچ کسی اجا ش را تالشی نماي

ار را صآنجا زير عنوان وسايل خ ا ک ا وصی از حقوقی نيز برخوردار است، در کشور م ه ت د ک رده ان يش ب ائی پ ج

ن الدن" و يا " العمرم "افرادپيراھن افراد را نيز از تن شان کشيده ودر الی پيراھن  د" ب  .را جست وجو می نماي

ه  راھن چشم ب ه جای پي ه ب ستان روزی برسد ک ھيچ بعيد نيست که در صورت استمرار قدرت استعماری در افغان

   ايزار افراد دوخته شود

روز صبح زودئتصاويری را که مشاھده می نما ين ام الی )  می١٠يکشنبه (يد ھم ان محاصره و پيگرد اھ از جري

ه . بيدفاعولسوالی گلستان به وسيلۀ اشغالگران تھيه شده است  د ک شما در اين تصاوير به وضاحت مشاھده می نمائي

  .چگونه اشغالگران زندگی را بر مردم سخت گرفته ھر نوع تحرک آنھا را مانع می گردند

    صفحه می باشد٨گزارش در مجمع 
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  ترياک؟يا  چرس و، نبال چه چيزی می گردد، پولگر داشغالسرباز 

به بدن نحيف اين مرد افغان نظر اندازيد تا متوجه شويد که در افغانستان چه می گذرد ومردم  با 
 ٢٨مگر با آنھم جيره خواران استعمار از کمک ھای . چه فقر وگرسنگی دست وگريبان اند

  ه وسيلۀ آن چه افسانه ھا نيست که نمی سازندونجات مردم بمليارد دالری غرب برای افغانھا 
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  باز ھم ھم ھمان صحنه ، درخانۀ خود از طرف بيگانگان مورد جست وجوی بدنی قرا گرفتن
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  آنچه مھم است افغان بودن است. برای عساکر اشغالگر سن وسال افراد مھم نيست
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 ک مماشاتارس ويا ترياک است، پس چرا  چنين آشکارا با کشتکار ترياگر تالشی ھای بدنی به منظور يافتن چ

 کشتکار ترياک شريک تجاری اشغالگران است به ھمين .اشتراک منافع.  اين کار يک دليل دارددصورت می گير
  اساس از مصونيت و آرامش کامل برخوردار است
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