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  قندھاری حمدا

  ٢٠١٣ مارچ ١٠

 ؟ھمگانی امنيت
 

جاودانگی و ھوگو چاوز فقيد که به ابديت   راهرھروان راستين و زادی طلبانآبه  و تسليتم را تھنيت ست ابرازخن

  . .دارم  تقديم می،پيوست

 نام اين سترگ مرد مبارز و کار وجود داردعدالت اجتماعی خواست م با أملی تو بخش زادیآکه جنبشھای  تا زمانی

است و جھانی به پا خ مقابل امپرياليزمه ب او. ی التين و جھان زنده خواھد بودتوده ھای امريکا دله نامه ھايش ب

التين با او  یامريکا توده ھای ميليونی چون . ارمغان گذاشت به پيروانش به راقاطعانه مبارزه کرد و درفش مبارزه 

  وشجوشده سد راھش ش و کودتاھای نا فرجام نتوانست نھمه سنگ اندازيھاآجھانی با  امپرياليزم خونگستر بود

 .توقف نمايدم راش مردمی سازماندھی شدھزيخ

 شان قاطعانه حمايت  در بھبود زندگی) و فيقران شھر نشين-   دھقانان- کارگران (نزويالزحمتکش و او از تودھای

 .نزويال مبدل ساختيد و به نان دسترخوان زحمتکشان وامپريالستی رھان ملی را از دست چپاولگران عوايد او کرد

 خلق زحمتکش افغانستان دفاع نمود که تحليلش و از محکوم) ترور عقب تروريزم(او اشغال افغانستان را تحت شعار

 . .به حق بود

 ھوا پيماھای شکاری و بم افگن قوای ناتو تحت رھبری امريکا و طالبان توسط ھر روزه ترور تودھای افغانستان اما

 . .دارد ادامه ايرانی ی پاکستانیئامريکا

که گاه و سازمان يافته ھستند و ھنوز آيک رھبری  ميليونی سرزمين ما فاقد ھایه که تود داد بايد تذکار سفأت با

 مردم هارتجاعی سيا فرھنگ ھای سياه و تاريک سالطين گذشته و نفوذ دوره. نيافته اندرا شان   نجاتراهست اھنوز 

و . رود ی شديد تر شده میئھر روز خرافات گرا تاريکی قرار داده که با گذشت درنقدر آ زحمتکش اين سرزمين را

 که یونھاآ عکس هب يندآفايق   شومۀپديد  بر اينتا ه اندانست که دارند نتویاين سرزمين با ھراس روشنفکران چيز فھم

ھره چر لباس و يتغي خرافات راق ھمينط اکنون به مبلغين پرطمدکوفتن بر سينه می را  انقالبیۀسنگ مبارز روزی

 .شوند و قربانی خيانتھا می سوزند می که  ما ھستندهاين مردم زحمتکش و بيگنا در نتيجه، نموده اند

تحت نام طالب دروغ  ی و دھقانانئخبر روز از کشتار اطفال روستا ه در رسانه ھای سمعی وبصریھمه روز

 ميزھای مدور  به دورھای جھانی ھا و کمک ژهپرو فروختگان از خود در عوض جاسوسان و. شود می پراگنی
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 رود که خود شده می زياتر بين فقير و دارا ھر روز سطح فقر عميقتر و فاصله و با گذشت مردم فريبی دارند

 ..امنی شھروندان ميھن ما نا بزرگترين انگيزه ای است برای ايجاد

تش بمب افگنھا و آ اب ھمه روزه، ياری جاسوسان خلقی پرچمی به دستشوروی سوسيال امپرياليزم در زمان اشغال

دارم وقتی  خاطره ب. شدند تش جنگآزحمتکش اين سرزمين بودند که قربانی دود و  روسی تنھا خلقھای وپھایت

بودند قبل از پرواز دو و يا سه نفر از اعضای  پرواز عازم یئنھای ھوادار از ميداتوپ و ھليکوپترھای طيارات کشفی

 از ھمان مناطق بودند با يا اکثراً  ی داشتند وئشناآطيارات  که به مناطق پروازويا ھم تسليمی ھائی  خاد

کنند تا مردم زحمتکش  طيارات مشخص برای انداخت ا در قريه جاتکردند که اھداف ر می پرواز) دشمن(روسھا

 . ما خوب سرکوب شوند

 بمباردمانھای طيارات که امروز دستيار تا اين .باشند سربلندی و به عافيت )خلقی پرچمی(انقالبی شورای اعضای تا

 .ی شوند که ھستندئامريکا

که به   ھای ترجمان سازی استژهامروز پرو . بودند خاطری نوشتم که ديروز اعضای خاده اين قلم خاطره ام را ب

 غرض سرکوبه اين ھمه ب. شوند می سازماندھی امريکا رھبری تحت ناتو کشورھای مصارف ميليونھا دالر توسط

اطفال  ی فرقئامريکا عساکر ھنوز تا  ھای کلچرسازیژهپرو رف زيادولی با اين ھمه مصا. است  و ترور

دالر  که با کسب باشد اين ھمه ترجمان ھا می  .دھند تشخيصنمی خواھند را با طالب  زحمتکشان و دھقانان

 یئشناآ انگليسی - پشتو -دری  زبانھای حتی به و اکثراً . شوند نظامی می عمليات شامل بيگانه عساکر دوشاشوش

استعمار ضرورت  مورد سخت وھستند  بھترين جاسوسان نھا ازآ. باشد که خود سبب تلفات ھم ميھنان ما می .ندارند

 .می باشند

اين دھند ص يشخت ندتوان دارد که خارجيھا به مشکل می ه و وجه مشترکيلباس محلی مردم اين سرزمين با ھم شب

و با استخدام معلمين . دنشو سيس میأت کلچربا ی ئشناآکه غرض  است  ھای ھنگفت دالریژهر سازی پروچمراکز کل

  .گيرد خارجی تدريس صورت می رجمان تحت نظر نظاميانوت

ادرار و توھين به مرده ھای  تا .کنند ه نبود که نکردند و نه میچاست  ھمه فريب و نيرنگ که دريغو با درد  ولی

شکستاندن دروازه ھای  کند بشردوستانه دفاع وطنش از ھم که ترجمان با وجدان ر شناس است و نهچنه کل مردم

و تالشی  باشد خانوادگی می ميزنانه که در کلچر ما سخت توھين به حر خانه ھا تا تالشی بکسھای لباسھای حويلی و

ديد نظامی و به گلوله بستنھا تا ھبی مورد زنھا و پير مردان و اطفال کم سن تا باالخره دست و پا بسته کردنھا با ت

  .سرحد مرگ

شی ھستند که مشغول کار يومی دھقانانی زحمتک ،د دقيق شويمکنن که بر کشته شدگان ادرار میای گر به صحنه ا

در عوض . شود  مرمی و تجھيزات جنگی ديده نمی،نھا کدام سالحآنزد  رسيده اند چرا که شھادت که به. بوده اند 

باشد نه  بودن ايشان می مصداق زحمتکشی و دھقان اين خود که گادی خاک کشی افتاده و در نزديکی اجساد بيل

وری آدر دامنه ھای کوه ھای نزديک قريه جات جھت جمع  ١۴ - ٨ خورد تحت سنين اطفال ھمچنين.  مسلحطالب

خار و خاشاک وعلوفه در ساعات روز در گشت و گذار ھستند که توسط طيارات بی سرنشين و با سرنشين که به 

در مدت زمان .  و دولتی ھستندتروريست ھای خارجی ی فرقی نخواھد داشت ھمه روزه قربانیئ ناتو و امريکایقوا

  . خارجی بازھم ادامه خواھد داشتی سال است که کشتن اطفال ادامه دارد و در موجوديت قوا١٢

و اطفال خورد سال از  دھقان سال ھنوز فرق ١٢ رسازی و ترجمان سازی در ھمين مدتچ ھای کلژهبا اين ھمه پرو

با بودن اين ھمه . شود خواھی می  اشتباه ھمه روزه معذرتکشتار تحت نام که اين ترور و. طالب تشخيص نگرديد
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و مافيای مواد  یئو اقتصادی مافيا و بی عدالتيھا موجوديت افراد مسلح مافيای جھاديھا و قدرت سياسی جاريھانناھ

و  افزيايش خواھد بود رو به  ترور و اختناق،قامات دولتی ھمه و ھمه سطح ناامنی ستانی بی حد متمخدر و رشو

 .نخواھد گرديد مينأت افغانستان ھرگز امنيت زحمتکشان اعیاجتم امراض ھمچو در موجوديت

ی و راندن نيروھای خارجی امنيت را ئ با نابودی دولت و باندھای مافياھای ميليونی و زحمتکشان ما اند کهه اين تود

 . کرددنمين و مستحکم خواھأت

 .غرض راندن متجاوزان و تأمين عدالت اجتماعیبه ھای ميليونی ه تود وحدت و ھمبستگی به اميد
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