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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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  افغان عامی

 ٢٠١٢ دسمبر ٢۶
  

"!ماللی افغان"رھروواقعی اين ،افتخاربه نرگس شيرزن  
 

ندانی امنيۀ را صبح روزدوشنبۀ گذشته درقوم" ايساف"ليس کابل ، يک مشاورملکی وخبرشديم که يک افسرزن درپ

من ضمن شادباش به اين وارث واقعی ماللی ميوند، که به عکس . ولۀ تفنگچه اش ازپا درآوردکابل به ضرب گل

مدال ھای شان می " جويای"ھای دريوزه گرامپرياليزم که به اشغالگران جنايتکارومتجاوزلبخند زده و" ماللی"

، " تمدن غرب" باد آوردۀ ھای" تحفه"د،  درس جانانه وتاريخيی به آن سالوسان وحشی، که گويا درزمرۀ ديگرنشو

زن افغان ازظلم وستم ھم ـ با قدم گذاشتن به جاھای پای طالبان ـ به افغانستان سرازيرشده " نجات"درعين حال برای 

  .اند، داد

 قراردارد، ھنوزمعلوم نشده است دولت پوشالیليس وانگيزۀ دست به اسلحه بردن آن شيرزن افغان که زيرنظارت پ

ال وادارۀ تا گلو فاسد مستعمراتی آن، که درآن پيوستن زنان به وظايف عامه ـ به خصوص ولی درکشورتحت اشغ

را بازمی سازد، ) استفادۀ جنسیوءودرقدم اول س(استفاده وءتلقی شده وراه ھرگونه س" اءفحش"وظايف امنيتی ـ 

اين اولين .  ای برخورداراستشھامتی را که اين زن افتخارآفرين افغان ازخود نشان داده است، ازاھميت فوق العاده

اھميت آن بيشتربه . باری است که يک زن افغان، سريکی ازاشغالگران امروزی وطن مارا به خاک ذلت می مالد

، )ھمکارھمدگراين بلند گوھای (اين دليل ھم است که به اساس ضدزدن بودن مفرط، طالبان وحاميان اشغالگرآنھا 

خوشبين "اعالن نموده وتلويحاً باقی ھمۀ ملت را " طالب"اشغالگرکثيف را ) غازی(اين بارجرأت ننموده اند که قاتل 

  .وانمود سازند" وطرفداراشغال وتجاوز

وی  ھمکاران مرد" محرک غيرت "دازطرف ديگر، شھامتی را که اين زن شجاع افغان ازخود نشان داده است، باي

ندان امنيۀ کابل تفھيم نمايد که سپردن اين زن به دست اشغالگران وياھم اعدام وبه خصوص به قومليس شده ودربين پ

. ومجازات شديد جسمی وروانی وی، خيانت بزرگ تاريخی بوده وملت ھرگزمسؤولين افغان آن را نخواھند بخشيد

، "ايساف"پا درنياورده بلکه يک مشاورُملکی ليس زن، کدام فرد گمنام غربی را ازونبايد فراموش نمود که آن افسرپ

دفاع  فقط انگيزۀ ضديت با اشغال سرزمين ما و. تبعۀ امريکا وافسرسابق نظامی آن کشوررا به جھنم فرستاده است

ازمردم بی دفاع ما وانتقام خون بيگناھان کشته شده به دست قوای فاشيست امريکائی ومتحدين آنھا، ھمه داليل کامالً 

ليس افغانستان که قلبش برای مردم وھرسربازوھرافسرنظامی يا پ. ن استارای سربه نيست ساختن متجاوزمشروع ب
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 به ثبوت برساند اوزرا نپذيرفته وبه ھروسيلۀ ممکن ننگ فرمان بردن ازاجانب فاشيست ومتجدوطنش می تپد، باي و

  . ريستوری شکن ديروزاين سرزمين دررگ ھای شان جاتکه خون ھمان نياکان امپرا

  !افتخاربه نرگس قھرمان

  !راھش پررھروباد

   ٢٠١٢ دسامبر٢٥

 

 


