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   :يادداشت

  !عزيزو گرامی خوانندگان 
 پورتال آنرا ارسال داشته است، محدود ومعدود به ھمان يک مکارانھمی گردد و يک تن از تقديم درذيل خدمت تان آنچه 

ز نو در اقصا نقاط عراق و کشور بالکشيدۀ ما افغانستان به وسيلۀ ارتش اشغالگر عمل باقی نمانده، ھر روز و روزی ا
 دقيقه می باشد، خود ٣۵ دقيقه و ديگری بيش از ١٧شما در دو ويديوی مربوط که يکی . عملی می گرددامريکا و شرکايش 

به ويژه در ه انسان شدن اينھمکشته . د بيگناه دست می يازنخواھيد ديد که چگونه آدمکشان امريکائی به قتل انسانھای
، که می بنيم مشتی اجير و خود فروخته، در پناه استفاده از امکانات خبری گسترده ھنوز وقتی دردناکتر می گرددافغانستان 

امنيت و سالمت  رایب  در افغانستان چانس طالئیتکاران اشغالگر راد جنايوھم اين ھمه جنايت را تقديس نموده و گويا وج
  .دنافغانستان معرفی می دار

  : يزم امريکا شعار داده است افزودکه مرگ بر امپريال" روشنگر"دارد ھمزمان با گزارشگر نشريه جا 
  .اد می نمايندبر کاسه ليسان امپرياليزم به خصوص آنھائيکه جنايات امپرياليزم را کمک الھی قلمدمرگ 
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   مشرفلیع :فرستده
  ٣۵ روشنگر شماره :منبع

  
 

  امريکائیجنون 
  

 کشته ٢٠٠٧ که بوسيله ھليکوپتر آپاچی آمريکا در سال - نمير نوالدين- ساله عراقی٢٢کشته شدن خبرنگار رويتر  یوويدي
در اين ويديو خلبان آپاچی بعد از کشتن نمير و .  آوريل بروی يوتيوب انتشار يافت٥صادف با شد، برای اولين بار ديروز م

و سپس دو مرد غير مسلح را .  نفر مردم غير مسلح از لذت جنون کشتار مردم بی دفاع عراق خنده سر می دھد١٢بيش از 
نيز يکی از نتايج صدور دمکراسی امپرياليسم آمريکا اين ! به قتل می رساند  که در حال انتقال جسد نمير به ماشين ون ھستند

  .به عراق است
کشتار ضد بشری را    نفر مردم بی دفاع در اين١٢قبل از انتشار علنی اين فيلم، ارتش متجاوز آمريکا قتل نمير و بيش از  ات

بطور رسمی نتيجه رد و بدل شدن تيراندازی بين تروريستھای بنيادگرای اسالمی القاعده و ارتش متجاوز آمريکا اعالم نموده 
  .بود

  
  بر متجاوزين جنگ ساالر امپرياليسم آمريکا و متحدينش گمر

 دنظامی آمريکا به افغانستان و عراق بايد متوقف شو زتجاو
ديک چينی، رايس و ديگر سران دولت آمريکا و متحديشن بايد بعنوان جانيان دروغگو و ارتکاب قتل عمد عليه جورج بوش، 

   .ويديوی مزبور را می توانيد در آدرس زير تماشا کنيد. بشريت محاکمه و زندانی شوند
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