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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

١۴.٠۶.٠٩  
 

 
  گزارش تصويری

  تنھا بازماندۀ جانبازان ميھن
  کودکان بی سرپناه و آغشته به فقر

)٣۶(  
شری ب وق ب ديل امپرياليست ھای جھانی که با نقاب حق ستعمره شان تب ه م ا را ب د و کشور م رده ان ه ک ستان حمل ر افغان

د اورده ان ان ني ه ارمغ ان . کرده اند، به جز فقر، بيکاری، قتل، کشتار و توھين چيزی ديگری برای مردم ما ب ن مي در اي

ش. کودکان ما از ھمه بيشتر قربانی سياست ھای استعماری امپراتوری جھانی شده اند  ۵٠٠٠٠تر از در حال حاضر بي

د ه بدھن ه ھر. کودک در شھر کابل به کارھای شاقه مصروف اند تا زندگی برزخی شان را ادام ه امروز ب انی ک  کودک

ان مرتجع اسالم سياسی  ا و جاني دليلی، چه سياست استعماری اقتصاد بازار و چه کشتار و قتل از سوی امپرياليست ھ

  .بار را می گذرانند، فردا حتما با بازوان ستبر شان گلوی اين حرامزادگان تاريخ را حلقه خواھند بست زندگی مشقت

رای  ز ب ردا را ني شما به اين عکس ھا نيک نظر اندازيد تا در کنار دنيائی از درد وبيچارگی کنونی، دورنمای تاريک ف

يھن اين اطفال معصوم ، فرزندان  ج. ھريک از آنھا نظاره گرگرديد دای م و، سر ف ای من وت د وف انبازانيست که به امي

  . اندنموده

  ؟!بيائيد لحظه ای مکث نموده بينديشيم که ما در قبال آن جانبازی بی ريا چه کرده وچه می نمائيم

    صفحه تھيه گرديده است٩گزارش در 
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