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!قھرمانان ملی گمنام را به مردم معرفی بداريد  
 

.  شده انگشت می گذارند ، برنقاط بسيارمھم وکتمان"ميرويس ودان محمودی"ھموطن با احساس وعدالتخواه ، آقای 

با وجودی که لحن پرخاشگرشان ممکن برای آن نازک نارنجی ھائی که دربرابراھانت به مرده ھای افغان 

توسط قوای اشغالگروتجاوزعساکرامريکائی برزنان وکودکان دربسترخواب آنھا وسوختاندن اجسادشان ) ولوطالب(

 ولی سرانجام فردی ازاين بسازدرا مھيأ " عفت قلم"نغمۀ کھنۀ  می کنند ، زمينۀ بازھم پيش کشيدن و... سکوت کرده

  .برساند) گوش ھای کر(ملت دردکشيده وتوھين شده بايست فرياد خشم ونفرت خودرا به گوش ھا 

رکاب اشغالگران بايد بدانند که اين ملت قھرمان  جنايتکاران جھادی ، جنگ ساالران ومرتجعين کف وکالردار

ی سرتسليم خم نکرده ولو امروزميزان توطئه وتخديراذھان توسط دشمنان گوناگون به وسعت ھرگزبه دشمنان خارج

آنھائی که درآتش می سوزند ، خود می دانند که کی اين آتش را دردورادورآنھا مشتعل ساخته . شبکۀ انترنيت باشد

. کوبی می پردازنديه رقص وپاب" دموکراسی"و" پارلمان"وبا تماشای سوختن قربانيان خود ، با بلند نمودن پرچم 

 ازنسلی ھستند که آينده وسرنوشت شان "یودان محمود"آنچه ازاھميت خاص برخوردارمی باشد اينست که آقای 

توسط مزدوران خودفروختۀ روس وباداران سوسيال امپرياليست آنھا درحساس ترين مرحلۀ زندگی شان ـ نوجوانی ـ 

مسلسل ، به بازی خونين گرفته شد؛ وامروزايشان با جمع بندی حوادث درسايۀ ھليکوپترھای توپ دار ومجھزبه 

) مزدوران امروزی امريکا ومتحدين" (خلقی ـ پرچمی"مرگبارتحميلی برکشورکه سرآغازآن ھمان وطنفروشان 

آماج را  ايشان دريکی ازنوشته ھای خود بدان اشاره نموده اند ، به حق خائنين وجنايتکاران محيل وحقه باز بودند و

  .حمالت لفظی وافشأگرانۀ خود قرارداده اند

ازچھرۀ مکاراحمدشاه ) به نوبۀ خودشان( ضمن پائين کشيدن نقاب "ودان محمودی"به ادامۀ ھمان نوشته ھا ، آقای 

مسعود خائن وايجنت صد درگاه ، ازشھيدان قھرمان وگمنامی چون شھيد پھلوان احمدجان ، شھيد ُپردل وديگران 

مندی ه من ضمن شادباش گفتن به اين عالق. ان افسائه ئی کشورـ شھيد مجيد کلکانی ـ ياد نموده انددرپھلوی قھرم

انواع  و  ، اين را ھم متذکرمی شوم که گمنام ماندن آن قھرمانان ، ھميشه تصادفی بوده نمی تواند"محمودی"آقای 

امپرياليزم وارتجاع عموماً برای رسيدن به . درا ازلوح اذھان جبراً می زداين واقسام توطئه ھا ونيرنگ ھا ، آن ھا
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، ) مثال خانوادۀ چرخی(يکی بدنام ساختن خانواده ومنسوبين قھرمان : مرام شوم خود به دو شيوه متوسل می شوند

ويا ) »اسير«مثال شاه امان هللا درنوشتۀ ديروزجناب محترم استاد نسيم (وديگرتحريم يادآنھا توسط استخبارات دولتی 

مثال آن خفه ساختن ھرگونه صدای تحسين درمورد فرزندان (توسط انواع واقسام مرتجعين ، به خصوص دينی 

 وامثال اين عبارات به آن قھرمانان دھری ، نستيکموواقعی خلق منسوب به  جنبش چپ انقالبی کشوربا خطاب 

ن کشيدۀ ما به جای شنيدن نام ھای پس جای تعجب نيست که مردم حرما). ومنع وتھديد مردم ازذکرنام آن ھا

...  ساختۀ اجانب ومزدوران خانه زاد آنھا را می شنوند" قھرمانان"پرافتخارقھرمانان گمنام خود ، نام ھای اکراه آور

تا آن حدی می شنوند وجبراً می شنوند وتصاويرآن جنايتکاران وجواسيس بيگانگان را درھرجا وھردم می بينند که 

  . شان دست می دھدحالت تھوع به اي

سازی دشمن ، بايست قھرمانان واقعی خلق را دوباره به ياد داد ، " قھرمان" ھای ۀپس برای خنثی ساختن توطئ

به خصوص اينکه نسل ھم سن وسال آن قھرمانان روبه کھولت اند (معرفی کرد ، کارنامه ھای شان را تشريح نمود 

دست آورد وصحيح را ه ـ می توان حقايق را ازمنبع اول ومعتبربوفقط درھمين مقطع ـ قبل ازآنکه بسيارديرشود 

  .وبه آنھا ارج گذاشت) م ساختيجانشين سق

درقدم اول ، آرزوی من اينست که ھموطنان باوجدان ، امين ومردم دوست ، با معرفی وارج گذاری به پھلوان احمد 

شھيد عبدلخالق ، اين فصل : مان ملی ديگر توسط احمدشاه مسعود کشته شد وھمچنان ياد ازقھرۀجان که به توطئ

  . ستودۀ تاريخ مارا دراين پورتال آزاديخواھان وآزادگان افتتاح نمايند

جای تأسف زياد است که قھرمانی چون شھيد عبدالخالق که درنوجوانی ولی با بلوغ فکری وشخصيتی يک مرد 

قرون وسطائی غالمان  شکنجه ھای وحشيانه ومسن ، با قبول ازخودگذری بی نظيرومقاومت مافوق انسان دربرابر

، مغزمدمغ ترين ، مکارترين وخطرناک ترين افعی تاريخ معاصرکشورما )آل يحيی(خانه زاد ھند برتانوی 

را با شليک گلوله متالشی ساخت ، ازدھه ھا به اينسودرپردۀ سکوت نگه داشته شده وحتی ) نادرسفاک(

جای دارد تا آن شھيد ملت را که نه تنھا . وی خيلی کم گفته وکم نوشته اندعناصرچيزفھم ، ملی ومترقی ھم درمورد 

با توطئه ھا ازميان برداشتند ، با  خودش بلکه اعضای خانواده ، خويشاوندان ، دوستان وھم صنفانش را ھم اعدام و

يس چه که خود اکرام ارج گذاشته شده و کارنامۀ حماسی اش ، دراين شرايطی که خفاشان جاسوس انگل و اعزاز

کرگس انگليسی دوباره درفضای ميھن آزادگان بال شوم خودرا بازنموده است ، سرمشقی باشد برای نسل ھای حال 

يک دشمن خونخوارونھايت بيرحم نجات نداد   زيرا قھرمانی وجانبازی وی فقط يک قوم يا مليت را ازشر،وآينده

  .ون ساخت مصهرا ازنيش آن مارھولناک برای ھميشبلکه مجموع مليت ھای برادروباھم برابراين سرزمين 

  .به اميد دريافت پژواک مثبت ولبيک برای آغاز وادامۀ معرفی شھدای گمنام ازجانب فرزندان واقعی ودلسوزکشور

  

  !با محبت واخالص
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