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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ فبروری١٤

  
  فرجام نيروهاي اشغالگر وحشي و نوكران بومي شان فقط

  !شكست مفتضحانه خواهدبود
  

مندان واقعی ، ازموسيقی اصيل وکيفی که ازآن به انسان يک روزقبل ، خالف معمول خواستم اندکی سخن از ھنر

ميان آورم بيخبرازينکه دشمنان حاکميت و غرورملی ما ، دشمنان سعادت ، بھروزی و آرامش ه دست می دھد ، ب

را برای  ) ٢٠٠١سال  ( ما ، يکی ازوسيعترين و مھلک ترين حمالت نظامی بعدازاشغال افغانستان ۀمردم ستمديد

 امروزی افغانستان آرزوی ۀاين واقعيت تلخ نشان می دھد که ھرآنکه درجامع. ِعد آن ، تدارک ديده اندچندساعت ب

دست دارد و تعيين ه  اموررابۀاصالت را دارد ، تازمانيکه قوای اشغالگرو فاشيست بر کشورما مسلط بوده و ادار

  .نسانی داشته باشدنمی تواند اميدی به زندگی آرام و اسرنوشت آنرا حق خود می داند ، 

  

 وسيعی را ۀ، حمل) »ناتو«ومتحدين ( فبروری ، قوای مھاجم امريکائی ١٣دراولين ساعات صبح شنبه ! آری

 سازند،  رسانه ھای خبری توانسته اند افشاءتاجائيکه. واليت ھلمند آغازنمودند» نادعلی«و » مارجه«برمناطق 

ه فکرمی کردند برق آسا صورت خواھد گرفت ، جان خودرا چندين تن ازعساکرامريکائی دراين روزاول حمله ک

ازدست داده و پيشرفت قوای مھاجم درمجموع ، به سبب تعبيه بودن انواع و اقسام ماين ھا درمسيرراه شان، به ُکندی 

، مردم » مارجه«ًضمنا گفته شده که خالف تالش قوای متجاوزبرای جلب ھمکاری باشندگان . مواجه شده است

 مستعمراتی کابل دوری گزيده و فقط درچند موردی که مجبوربا مکالمه با آنھا شده ۀخارجی و عساکرادارازقوای 

اند، رضايت خودرا ازفرارطالبان ازمنطقه ابرازنموده و ازقوای نظامی جانشين طالبان خواسته اند تا 

ھمچنان موسپيدان و بزرگان خانواده ھا به عزيزان خود توصيه نموده اند تا کمتربه . تش نگشايندبرمردمان ُملکی آ

  .بيرون خانه پاگذاشته و تا حد ممکن درھای منازل خودرا قفل زنند

درطول ھشت » ناتو«با شناخت و تجربه ای که ازقوای وحشی و فاشيست امريکا ، انگليس و متحدين شان درپيمان 

نمايند زيرا با فرھنگ مردم بيگانه نُ است ، بديھی به نظرمی رسد که آنھا رحمی برمردمان بيگناه ملکی سال دردست

آنھا را ھمراھی می »  افغانیقوای«بوده و قضاوت شان مبتنی برلباس و ظواھراست ، وآنھائی ھم که به عنوان 
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ه با آنھم آن آزادی و صالحيتی را ندارند که ب ،- که داده اند–ً، اگرغرورملی خودرا کامال ازدست نداده باشند کنند

مگرآنکه شرايط آنھا را به خودآگاھی ...   متجاوز برگردانندۀدفاع از ھموطنان بيگناه خود ، لولهء مسلسل رابربيگان

ھرحال ، شواھد متعددی ه ب. صورت آگاھانه و سازمانيافته آن راه شرافتمندانه را برگزيننده اميد روزی ب. ندابرس

 قرن ۀاکی ازآنست که فرجام نيروھای متجاوزامريکائی ومتحدين شان ، بسان ھمتاھای روسی شان درآخرين دھح

  .گذشته درافغانستان ، فقط شکست مفتضحانه خواھدبود

  !مرگ برقواي متجاوز و نوكران زبون شان

  !زنده باد مردم دلير و آزادة ما

  ! مرگ براسارت!     زنده باد آزادي

  

    

  
  درواليت ھلمند» نادعلی«و » مارجه«قوای مھاجم امريکائی و انگليس دراولين ساعات حمله برشھرک 
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سوگ شانردرسرزمين آزادگان ...  متجاوز و اشغالگرخودرا سوگ می گيرندعساکرامريکائی درحاليکه مرگ دوتن ازھمسنگران 
  !الينقطع می خواھيم

 


