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   جنبش انقالبیيک ھوادار: فرستنده

١٠.١٢.٠٩  

  
  

 گدائی به اعتبار خون مينا
 

و  يوناما و "  سرسيما"امروز دھم دسمبر از سوی نھادھای مختلف استعماری چون  کميسيون مستقل  حقوق بشر 

در اين ميان عده ای که تعداد . با برگزاری کنفرانس و پخش پوستر و کمپاين ھای تبليغاتی تجليل شد" جامعه مدنی"

 نفر بود، پيش دروازه جاسوس شناخته شده و يکی از چھره ھای پليد استعمار بنام کای ايده ۴٠٠ تا ٣٠٠شان ميان 

دارد،  گرد آمده و چيغ ھای داد خواھی سر دادند که بسيار مضحک و خنده که در حال حاضر مسؤوليت يوناما را 

  .آور جلوه ميکرد

عکس يکی از "دادخواھان"اين  گردھمايی که رنگ و بوی پروژه ئی آن از دور ھويدا بود، در حالی برگزار شد که 

 روح و روان اين فدايی زن را نيز حمل می کردند و به اين صورت به" مينا ارجمند"شھيدان پرافتخار کشور ما 

  .جبنش انقالبی کشور ما توھين کرده، پروپوزل يونامايی شان را حالل کردند

 ضد استعمار سوسيال امپرياليزم روس رزميد و باالخره در راه پر سالھای زيادی از عمر پربارش را بهمينائی که 

ر قطره ھای سرخ خونش عکس او را جزئی از جعلی با پا گذاشتن ب" دادخواھان"افتخار انقالب جان داد، امروز 

  .گدايی می کنند" کای ايده"پروژه ھای يونامايی و حقوق بشری شان ساخته و داد خون او را از 

ی طلب می شود  ضد استعمار رزميد، بايد روحش نارام شود وقتی که می بيند داد خونش از دروازه امينائی که به

  . که دست گردانندگانش در کشتار و قتل مردم افغانستان تا مرفق رنگين و خونين است

فقط داد خواھی را تا سطح پروژه پايين آورده و گر نه چنين " جامعه مدنی"مثل ديگر اعضای " دادخواه"اين جمع 

جای ه تند و تيز، ب" دادخواھان. "دندخاينانه بر فوتوی رھبر شھيد جنبش مبارز زنان کشور ما سوداگری نمی کر

اينکه يوناما را به حيث کانون استعمارگران افشاء کنند، اين دروازه را مرجع نجات و دادخواھی مردم ستمکش ما 

  .دانسته به اين ترتيب بدترين خيانت نسبت به راه و مبارزه مردمی مرتکب می شوند

شد، بايد به جای گدايی از دروازه يوناما، مثل مردم غيور لغمان که ًاگر اين جمع واقعا به دادخواھی باور داشته با

 تن شھيد شان را بر شانه ھای شان حمل کرده و شعار ضد امريکا وضد ١٨يکروز قبل از دھم دسمبر، جنازه ھای 

ثل  تن را می کردند يا م١٨دولت ميدادند، با شعار مرگ بر اشغالگران امريکايی قبل از ھمه داد خواھی اين 
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محصالن غيور پوھنتون کابل که با شعار مرگ بر اشغالگران  و دولت پوسيده، نشان دادند که مرجع مبارزاتی 

مردم ستمديده ما، يوناما نه، بلکه اعتراض مردمی است نشان می دادند که دادخواھان واقعی مردم اند نه 

  .پروژه ئی" دادخواھان"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رات محصالن پوھنتون ھای کابل در تقبيح قتل عام باالبلوک واليت فراه به وسيله اشغالگرانی عکس ھايی از تظاھ

  که يوناما را حمايت می کنند

  

  

  

  

  

  

 


