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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
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 Human rights بشر حقوق

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١اول جنوری 

  
ملت دردمند ما سال نوبين المللي را به بشريت تحت ستم 

  !تبريك و تهنيت مي گويد
  

شريت تحت ستم تبريک و تھنيت گفته جريان آن را درجھت مبارزات ملت دردمند ما سال نوبين المللی را به ب

 کشورھای ديگر ـ ازدرآنھائيکه درافغانستان ـ وياھم . ياليستی وضدارتجاعی خروشان و پرثمرمی خواھدرضدامپ

 ، اشغال سرزمين آبائی مارا انکارنموده و رضاکارانه به نفع طلبیروی بی خبری وياھم ازروی تفتين و انقياد

 مستعمراتی کابل تبليغ می نمايند ، يکباربه بدن زخم خورده و نگاه تب آلود اين کودک معصوم ۀستعمار و ادارا

کلی روشن خواھد بود و ه ھرگاه با آنھم وجدان شان مرده باقی ماند ، موقف شان و تکليف شان ب. دقيق شوند

خواھد بود ؛ ولی اگراين سيمای دردمند کودک که نفرين مردم ما ومليون ھا انسان زيرستم استعماردردنيا نثارشان 

  آندينحدنيائی اززجرو اندوه جمعی را بازگو می کند ، باعث آن شد که برامپرياليزم اشغالگرامريکائی و مت

د ، درآنصورت به تغييرکيفی دست يافته و اين رشد فکری ومعنوی را به ايشان ازصميم ندرافغانستان نفرين بفرست

  . گفت بايدقلب تبريک

! بلی...   بوده استھاـ پرچمی آن» خلقی«شايد استدالل شود که اين کودک قربانی سوسيال امپرياليست ھا و ايادی 

 ۀسابق چنين است مگرنه غيرازين می تواند باشد؟ مگرھمين دوسه روزپيش ياد ازجنايات مخوف و بی

ـ پرچمی ھا امروزدرخدمت » خلقی«؟ وآيا ھمان ـ پرچمی آن درافغانستان نبود» خلقی«استعمارشوروی ونوکران 

ندارند؟ وآيا دراعمال ظلم برمردم بيدفاع توسط قوای  امپرياليزم رقيب شوروی سوسيال امپرياليستی قرار

  ند؟ ايستاده انًمستقيما درپھلوی آنھا » ايساف«و » ناتو«اشغالگر

ه که قربانی مظالم سوسيال امپرياليزم بوده پس آيا اين کودک حرمان کشيد.  آن سؤاالت مثبت استۀجواب به ھم

 وارده برآنھا اقبال ثبت درتصوير ۀاست ، نمايندگی ازھزاران کودک مجروح ، معيوب وياھم شھيد نمی کند که فاجع

ـ پرچمی بوده » خلقی«فروشان سوسيال امپرياليست ھای شوروی ووطن را نيافته است؟ چه آن کودکان قربانی 
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.  که اين نکته به قربانيان بزرگسال به عين شکل صدق می کند! »جھان آزاد«ی قوای نظامی اند وچه امروزقربان

تبليغات و تلقين اشغالگران امروزی به خواب  ثيراھرگاه وجدان فرد دراثرعواملی چون نادانی ، غفلت وياھم ت

  ... ، ورنه بيداری وجدان وی گرددۀرفته باشد ، ھمين کوتاه کافی خواھد بود تا انگيز

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


