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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  دگروال احمد قندھاری

 ٢٠١٣ دسمبر ١٧
 

  باميان   ھمدردی به زحمتکشانۀنام
 

 بس  »اد افغانستانزآ - زاد آافغانستان « پورتال آزادگانھمين   ١٢/١۶/٢٠١٣ ۀرخؤم  ۀموضوعات مضامين نشر شد

 . دردآور و آموزنده ھم بود، تکان دھنده

 باميان که ممکن محصل يک فاکولته ۀفوتوی جوان قربانی شده در راپورتاژ سکينه جان يوسفی از نشريهّ شاتو منتشر 

ت درد  شده برای ھر انسان با درد سخ  سر زدهیطالبنوع  خون چکان اسالم  شود که با تيغ  مشاھده می باشد بوده

 . است آورد

ن آ ۀانوادخثرات بس عميق و قلبی ام را به أت  اين جوان قربانی شده و اين قلم با فرستادن درود بی پايان به روان پاک

 -زاد آ افغانستان« پورتال آزادگان باستان و گردانندگان  شاتو و مردم زحمتکش باميان ۀجوان و دست اندرکاران نشري

 .دارم گرامی می راتا اينک گمنام ن جوان آ يادو  تقديم »زاد افغانستانآ

زحمتکش صفحات  مردم شما  اين قربانی نخست شما نبوده و نخواھد بود،زحمتکش و شريف باميان باستان مردم

 اين قربانی  متحمل بار رنجھميشه  ،عبور صعب ال طول راه ھای طوالنی وجريان تاريخ  و در   در مرکزی افغانستان

 .ھا بوده ايد

 .کند يکی از راه ھای مواصالتی به صفحات مرکزی از طريق کجکی و زمينداور به طرف باغری و باغران عبور می

که از جمله مردم زحمتکش مرکزی  نعده کسانیآرسيد   رسمی داشتم ھميشه خبر میۀوظيف زمانيکه اين قلم در کجکی

 به مولوی اً بعد نخوار ترين قومندانان مولوی محمدی که خوۀ از جملءنسيم جالد که در ابتدا مولوی بودند توسط افراد

شدند و قومندانان جھادی صفحات  به نيست می  بی رحمانه سراً  و بعدپائين کشيده شدهخالص پيوست از وسايط نقليه 

ن و مريآ شود که ھمان  ديده می  ولی اکنون دانستند، داشتند و خود را مدافع مردم می  ناحيه شکوه ھا مرکزی ازاين

ديگر   وزب اسالمی و طالبان قومندانان حۀ با ھم ) محسنی ھا، کظمی ھا،خليلی ھا، محقق ھا(  قومندانان مرکزی

خاطر منافع شخصی و ه بود که ب  بابه مزاری کودن آن .کنند  دالر نشخوار می،دور يک ميزه خونخواران جھادی ب

 مرکز شھر  سفانه که درأو مت  سرش را قطع کرد نهزيرکا گروھی خويش دست به طرف طالب دراز کرد و طالب ھم

 و فروش    به عوام فريبی»برداران جھادی اش«و  محکوم تاريخ خلق زحمتکش ھزاره ساخته شده   اينۀباميان مجسم

و بر قدم ھای امپرياليستھای امريکا  ايران معامله گری دارند ست مذھبیي امپرياليزم امريکا و دولت فاشه ب خلق ھزاره

از امضای پيمان  ا ھست و نيست شانبو .  بر باد نرود  ی شانه ئکه سرمايه ھای افسان زنند تا اين و ناتو بوسه می

  . ملت دفاع می نمايند کشور و  اينين عليهننگ
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 .ری از شما دفاع نخواھد کردگاھانه بپذيريد که به جز خود شما ھيچ نيروی ديگآزحمتکش باميان و  شريف  مردم

 منافع و حفظ حيات  ی برای شما نصب نموده تنھا به فکر زر اندوزی خويشتن ھستندئناتو  حکومتی را که امپريالستان

  نگاه می غافل راه انداختن مجالس مذھبی از يک طرف شما راه  اينھا کسانی ھستند که با ب،نھا ارزشی نداردآنزد  شما

 .  درس روز را آموخت  از تاريخ  بايد،دم کش را به جان شما می اندازندآ  ر طالبانديگ دارند از طرف

علمی توسط دانشمندان گرانقدر و  موضوعات فلسفی وبسا   »زاد افغانستانآ -زاد آافغانستان « پورتال آزادگانھمين  در

موخت، خوشبختانه که در آ کشان که بايدبه ويژه برای زحمت. باشد موزنده میآ محترم موشگافی گرديده که بس ارزنده و

 . استبه خوانندگان محترم عرضه گرديده م با گذارش نشريه شاتوأيک صفحه و در يک تاريخ تو

 .دوش نکشيد دشمن شما را زبونانه نابود خواھد کرده اگر شما به پا نخزيد و سالح رزم ب

  .يروی شما اگر متشکل شويد و به پا خيزيد بيکران است ، اما نندی بسيار اندک ائگروپھای طالبی و مذھبی قرون وسطا

 سازمانھای جاسوسی ھستند در مقابل شما می طالبان در تبانی با امپرياليستھا سالح ضد خلق بلند کرده اند و اجيران اگر

 . از عدالت اجتماعی سالح برداريد  دفاع از خلق و به دفاع توانيد به

صلح از . شود فريب نخوريد پراگنی می  دروغ ، تيلويزيون وابسته٢۴ليستان که از  صلح امپرياۀشعار ھای فريبند به

 .شود جانب دشمن بر شما عرضه نمی

 . ی ھستيدئا صلح دولت مافي شما ھر روز شاھد نتايج تلخ و خونبار

 . پيروزی تا سرحد باشد  سالح رزم تان میمی اورديگانه راھی که برای شما صلح و عدالت اجتماعی به ارمغان 

 .زادی زحمتکشان ميھن عزيزآبه اميد پيروزی و 

  .طالبان مزدورامپرياليزم اين دايه و گھوارۀ مرگ و نا بود باد 

 مرگ بر طالب و ھمقطارانش

 .ق. ا. د:

  ١٢/١۶/٢٠١٣ 

 

 

 

 


