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  دگرمن احمد کندھاری

  ٢٠١۴ اگست ٢٣
  

   سرگشاده به مردم زحمتکش باميانه ایامن
 کوه پايه  ومنه ھان در داآ افتخارات  و مدنيتھای جھان باستان در اين خطه از جھان بودهۀشھر باميان که بازگو کنند

  .متکشان باميان ارمغان سرفرازی و بالندگی داردحز برای شما  طبيعتش  زيبای ھای ھندوکش و مناظر دلنشين

ارتش استعمار گر انگليس که  ولی در رسانه ھا از خون دادن شما به مناسبت روز پيروزی مردم زحمتکش ما بر

    نيروی اشغالگران را تشکل داده  ازی بخش  متعرضانه عزيز مادستياری ارتجاع مذھبی باز ھم در کشور اکنون به

  .، مطالبی آمده استانتقام از ما می باشد و در پی

  . ارمذرنجديده در ميان بگ  که نظرم را در مورد خون دادن ، با شما مردم زحمتکش و اجازه بدھيد

به غرض شکستاندن نيروی مقاومت و  بعداّ  غاز می گرددآ عمليات نظامی ا ب تجاور استعمار بر حريم يک کشور که

به ياری روشنفکران فروخته شده و سازمان ھای دست نشانده  عنعنات مردمی شھامت مردمی به تخريب فرھنگ و

  دست به کار می شوند در جبھه فرھنگی

 .شوندمردم فريبی متوصل می   و کسب سرمايه به يله گری غرض خوشنودی متجاوزينح ای بئانجوپروژه ھای 

 گردان ھای تدر تشکال ،  دوش کشيمه فريند که سالح رزم بآخون دادن به معنی اصلی اش وقتی غرور می 

 نا  بشکنانيم و دامن ميھن عزيز را از لوث دشمن پيشاھنگ مردمی با دادن خون مثل نياکان مان صف دشمن را

  .يمئ  پاک نما،پاک

گونه امکانات زندگی برخوردار  ھيچ  و از  مغاره نشينی دارندزاده ھنوز باميانيان زندگیآھموطنان زحمتکش و 

  .نمی باشيد

ھمه روزه  .،باميان سنگينی انداخته م با فقر و بيکاری بر دوش شما به سنگينی کوه ھایأ فاشيسم مذھبی تو ارتجاع

 اين قلم شما خون ريختانده می شود به نظر نآوابسته به  خون ھای پاک شما توسط اشغالگران و نيرو ھای سياه و

  .نداريد که به انجو بازان فروخته شده به ھدر دھيد اضافی

بارگا شده اند و از درون بلند منزل  رگا وآب حصا شما ۀ ريخته شد  از برکت خون ھایهفقياخوند ھای اجينت ولی 

يان زندگی متکش بامحزولی دھقانان و روز مزدان  .فخر می فروشند شرمان ھای شان بر شما بی کشھر وھا 

  دارنده ئی مغار

از يوغ استعمار و استثمار رھای  اين جا ست که ضرورت به مبارزه و پيکار می افتد که با دادن خون و فداکاری 
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  . استقام خون شکيالھا گرفته نشدهنتتا ھنوز ا .يابيم

  .درود برشما
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