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  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٣

  
  ياددھانی از قھار عاصی به وسيلۀ پرچميھا

  
 !ل کردندتجلي،  را پرچمی ھای خاديست شورای نظاری،»قھارعاصی« ،بيستمين سالروز مردار شدن

پرچمی و  ، عليه منافع ملی مردم و کشورش ايستاد و با زنازادگان خلقی، نيمچه شاعرک مديحه سرا،»قھارعاصی«

 .به جالد خون آشام مبدل گشت ،بودن )خاد(خادی پيوست و بعد از مدت کوتاھی از جاسوس

ن و جوانان آزاده را بر روی  نوجوانا،خون سرخ و ياقوت فام ،زايدالوصفیساوت قبا بيرحمی و  ،»قھارعاصی«

اين فرد عليل و ذليل با اتکاء به ماشين جنگی سوسيال امپرياليسم  .سنگفرش ھا و خيابان ھای کابل ريختانده است

انه حمله می کرد و  سبع،ضد تجاوز و ضد خلقی و پرچمیی تظاھرات و اعتراضات متعلمان و محصالن باال ،شوروی

 در محوطٔه مکتب و در ،»ليسه عالی نادريه «  در يکی از تظاھرات .ان می پرداختبه دستگيری و زندانی نمودن آن

باالئی  ، که تعداد شان به ده ھا نفر می رسيد، با ديگر ھمپاله ھای خاديستش،»عاصی« ،خورشيدی١٣۶٠اوائل سال 

ناچار از ھليکوپتر ه ب ،اما با مقاومت شديد شاگردان مبارز مواجه گشتند حمله ور شده و ،دسته شاگردان قلم و کتاب ب

ه  ظاھر گشت و ب »کارته پروان« در فضای ،ھای شکاری کمک خواستند و بعد از لحظاتی يک ھليکوپتر شکاری

از داخل پرواز ادامه داده و شليک ھای ھوائی می کرد و ھمچنان افرادی ه فاصلٔه خيلی پائين باالی سر شاگردان ب

اما شاگردان مصمم ايستادگی کردند تا اين که توله    اخطار به کشتن و بستن شاگردان می داد؛،با لودسپيکر ،ھليکوپتر

 . فرار را بر قرار ترجيح دادند،سگان پاچه گير روس ھا

-١٩٩٢ پيوست و در سگ جنگی ھای» شورای نظار« به ،)خاد(جالد  ، بعد از مردار شدن نجيب گاو،»قھارعاصی«

 .سوخت و دزديد ،کشت، نقش آفريد ، ميالدی کابل١٩٩۶

بھا و قيمت گناھانش را  ،در فرجام  ،»قھارعاصی« ،مرگ طبيعی نمی ميرد بل ھمچو سگ کشته می شوده ظالم ب

 .مردار گرديد ،پرداخت و ھم چو سگ بی ارزش

ده اند وقتاً فوقتاً از سوراخ ھای مخفی پرچمی ھای خاديست شورای نظاری که اکنون در بالين گرم امپرياليسم خسپي

 گويا فعاليت ھای ادبی و فرھنگی می نمايند و اما ، چادری به سر، وز وز کرده و تحت اسم ھا و بھانه ھای مختلفی،شان

 از موش خانه ھای شان بيرون آورده شده و محاکمه خواھند ، تحت نظارت شيران و عقابان اند و فردا،نمی دانند که آنان

 .شد

 " مــاســت می شنـــرامــرز خــن از طـم    به ھر رنگی که خواھی جامه می پوش"

  


