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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

٠٢.١٠.٠٩  
  

 گزارش تصويری
  آتش خاموش ناشدنی

  واليت کندوز در  اکتوبر٢جمعه 
)٣٧(  

ه ساز وبرگ اشغالگران زير قيادت جالد کاخ سفيد، وقتی بنای حمله بر افغان ا آنھم د ب ئن بودن ستان را گذاشتند، مطم

ستان  ان، در افغان جنگی، منابع سرشار مالی، برخورداری از مشتی وطن فروش خود فروخته ولشکری از انقياد طلب

  .زخم خورده وآسيب پذير، لشکر کشی وتجاوز شان چيزی بيشتر از يک گل گشت در بھاران نخواھد بود

ودچنين طرز تفکری را نفرت داده  مردم ما از جنايتکاران طالبی چنان تقويت نموده ب رو ن ه را ف ه اشغالگران لقم ، ک

ری نظامی  ا حقانيت سياسی وبرت شائی ھ ان ک سله از جھ تند ضمن يک سل به فکر لقمه ھای جديدی افتاده می خواس

ردم  آنچه را آنھا نمی دانستند ونمی خواستند بپذيرند.ادعائی خويش را ثبت تاريخ نمايند ه حق م رت ب وازات نف ، به م

  . مردم آن بودیاز طالب و طالبيزم، عشق سرشار آنھا به آزادی ميھن وبھروز

اه  ا  ھمين عشق سرشار است که از کران تا کران افغانستان را به آوردگ د ب ری نخواھ وده دي دل نم دشمنان سفاک مب

  .وخته اند، به جزغاله مبدل گردند که اشغالگران در آتشی که خود افرپائيد

يچ زاغ زمان تاريخ مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما در بستر  ه ھ انيده ک ات رس ه اثب ن حقيقت را ب ا اي ار ھ ا وب  بار ھ

  .وزغنی را امکان النه نمودن در آشيانۀ عقابان بلند پرواز نبوده ونخواھد بود

ادی ما اعتقاد کامل داريم اين آتشی را که اشغالگران  ابودی کامل اي افروخته اند، تا استخالص کشور از قيد تجاوز ون

ری . خود فروختۀ استعمارفروزان خواھد ماند ه ديگر اث د ک اين آتش خاموش ناشدنی زمانی به خاموشی خواھد گرائي

  . باشد باقی نماندهانقياد طلب ختگانخود فروو  آن تحجر طالبیبا از تجاوز امپرياليستی، حاکميت قرون وسطائی 

                                                                                                                                 به اميد آنروز 

  : صفحه آماده گرديده است۴گزارش در 
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