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  يک ھوادار پورتال: فرستنده 

  

  :يادداشت

د، در حقيقت فلينک ھايی را که در ذيل به منظور مش ته شده ان ان اخراج اھده گذاش ه از جري د ک ديويی ان م ھای وي ل

غالگرا داش ده ان رداری ش م ب تان ، فل ت نورس ديش والي سوالی کام شانده از و ل ت دست ن ايی و اردوی دول . ن امريک

قسمتی از اين فلم ھا که جريان داغ جنگ را به صورت مستند نمايش می دھد با تمام اھميت مستند بودن آن، با تأسف 

ز يک مصيبت درد انگيز را  و می نمايني از گ ان دو . دنب ر مصيبت جنگ مي ه منظور حاکميت ب روی متخاصم ب ني

  .افغانستان و مردم آن مگر در غياب مردم

شان  ه وضاحت ن ه ب غالگر از منطق عدم مشاھدۀ مردم چه در جريان جنگ و چه ھم بعد از فرار مفتضحانۀ ارتش اش

ال  ه مواضع پورت د ک ی دھ ستان آزاد"م ستان-افغان ته از " آزاد افغان ر دو طرف جنگ برخاس ستن ھ صم دان  در خ

ستان می باشد دۀ افغان ال آين د در قب ستان و حفظ تعھ ردم افغان د . خواست م تعمار می توان يلۀ اس ه وس ه ب ده ايکه ن آين

  .افتخار آميز باشد و نه ھم به وسيلۀ ايادی آن

  : اين شما و اين ھم ھر دو لينک مد نظر

  واليت نورستان با تبصره به زبان پشتو" کامديش"شغالگران از ولسوالی  فلم ويديويی و مستند اخراج ا-١
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ه واليت نورس" کامديش" فلم ويديويی و مستند از اخراج اشغالگران از ولسوالی -٢ ری ب ين گي ان يک کم تان و جري

  صورت زنده با تبصره ھا به زبان فارسی
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