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  ھيوادوال کابلی

   ٢٠١٠ اپريل٦

  !، اين رادزن آشتي ناپذير» كاوياني«افتخاربه سوما 
، آنقدرحظ بردم که بدون » نیکاويا«باخواندن پيام کوتاه ، قاطع و پرصالبت ھموطن گرانقدروعزيز، خانم سوما 

مبالغه اگرتمامی گلھای اکاسی راکه ھنوزدربھارامسال مشامم به عطرشان نوازش نيافته است ، ھمين 

 ۀ اين رادزن که ھرحرف کالم نامه اش تيراستواروآتشين است به سينۀلحظه ِگردآورند ، به ميزان لذت ازنوشت

، اعم ازببرکيان ، طرفداران نجيب ! تاريخ» روسيه گان«، اين ھريک ازنوکران امپراتوری تزاران نوين روسيه 

و ديگرخائنين و جنايتکاران ھم قماش شان حزبی شان که ھيچ خيانت ملی و جنايت ضدانسانی تا ايندم که » خاد«

ممکن آن دلقک ھای رسوا با . بنشاندايندم است نتواسته است عرق خجلت و سرافگندگی برجبين سياه و ننگين شان 

نموده و اين بی ننگی مزمن و تھوع آورخودرا نوعی » مباھات«ازپرروئی غيرقابل باور خود ،   يادنخوان

و لی تاريخ ) قالبی خودرا جا می زدند» انقالب«ھمانطوری که (جازنند » !شکست ناپذيری«و » ايستادگی«

 متجاوز وطنفروشی ھا و ۀبيگانًمبارزات روشنفکری دھه ھای چھل و پنجاه خورشيدی کشورما ، وبعدا نوکری به 

، حزب !) سه بارخيانت حتی درحق کلمات بيجان(» !افغانستان! خلق! دموکراتيک«جنايات نابخشودنی حزب بدنام 

يا » کارمل« آن ، وطنفروش معروف ، ببرک ۀ دست نشاندۀوسيله  سوسيال امپرياليزم روس وبۀساخته شده به اشار

، نام » خلق«ع و تسليم ناپذيرما نشان داد که اين باند رسوا با نيرنگ تظاھربه ، درحق مردم شجا» شاه شجاع ثانی«

  .َرجع ُپرازچم و نيرنگ و فريب و خيانت بوده اندم، ازھمان آغازتاامروز، فقط منبع و » پرچم«

اه باداران متعاقب خيانت ھا و جنايات تاريخی شان ، اين باند رسوای وطنفروشان ، با ديدن نابودی محتوم دم و دستگ

سوسيال امپرياليست خود ، موازی با کرنش ھا و سازش ھای آنھا با رقبای غربی شان ،  درسطح داخل افغانستان 

 و جاسوس بدنام خود ، داکرنجيب را امربه مدست به تغييرات درسياست برخورد بامردم زده و دلقک خون آشا

قصاب «گوئی ھای » مردمی«نمائی ھا و » ملی«ائی ھا ،  َپکول پوشيدن ھا ، مسلمان نم.کردند» جامه بدل نمودن«

  .را ھمه ھموطنان شاھد بوده اند» خاد

غيب «ً، دوام ھمان ديده درائی ھا است که اوال با تالش ھا ، مانورھای رسوا و ) بخوانيد رذالت(» اصالت«سايت 

ـ پرچم آغازشد وتا امروز » خلق«د بان» گلبدين پناھی«و » مسعود پناھی«ھای داکترنجيب ، اسالم پناھی و » گوئی

ـ پرچم ، » خلق «ۀولی وطنفروشان باند رسوا و تاريخزد. به انواع و اقسام مردم فريبی ھا و پرروئی ھا ادامه دارد

  اين را بايست ملتفت باشند که 
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  »!ُھيچ صيقل نکو نخواھد کرد             آھنی را که بدگھرباشد«

 روس درکابل ، با دستبرد ۀط دم و دستگاه بادارن شان و دولت پوشالی دست نشاندکادرھای اين باند ، متعاقب سقو

خصوص ه به دارائی عامه وتاراج سفارتخانه ھای افغانستان درنقاط مختلف جھان ، به خارج ـ بيشتربه اروپا و ب

ـ پرچم و » خلق«بودن باند » کامونست«تعجب آور» فراموشی«کشور ھالند ـ پناھند شدند ؛ و اين کشورھا ھم با 

درپھلوی » پناھنده«آنھمه بدوبيراھی که سالھا نثارشان می کردند ، اين شيادان را درآغوش گرفته و به عنوان 

غربی ھا که مناديان و ...  ک به پناھندگان قراردادندقربانيان ديروزی شان ، وچه بسا که با امتيازات خوبترکم

ف خودرا ، که خروش» فان ائديولوژيکمخال«بايست چنين می شد و ... ھستند ديگر» !حقوق به شر« پيشقراوالن 

  .خود بپذيرند»  ُامت «ۀکرده بود ، درجمل» شفاعت«سالھا پيش برای شان 

صربی شخصيت و بی خاصيت ، تالش دارد دربين افغان ھای ـ پرچم سالھاست ، به کمک عنا» خلق«باند ! آری

ما ھمه افغان "، " بيائيد مسجد بسازيم: " خود نفوذ نموده با راه انداختن ) قربانيان مستقيم و غيرمستقيم(پناھنده 

ش ھا و انواع و اقسام تال" عمل ننموده بوديم) جنايات ھمطرازان اخوانی و طالبی شان(ما که اينگونه "، " ھستيم

» حلوا حلوا«هء معروف ، اينھا ھمه به گفت. کوشيده اند تا مگربتوانند خيانت ھا و جنايات خودرا به فراموشی بسپارند

را با اين قاتالن رذيل و بی آزرم آشتی نخواھد » پدرکشته«ھيچ وجه ه ھا است و ب» دھن شرين کردن«گفتن ھا و 

  . بود

  

  خون نا حق دست ازدامان قاتل برنداشت

  !يــده باشـــی لکه ھای دامــن قصاب راد

  

مردم ، مرحمت » نسيان«برگذشت زمان ، » دموکراتيک خلق« حزب وطنفروش ۀامروز، جنايتکاران شرف باخت

ھمدستان اخوانی و امثال شان و مھمترازھمه ، حمايت باداران نو خود ، امپرياليزم غرب به سردمداری امريکا ، 

 رسمی ۀ شاھد اند که نه تنھا دستگاه مستعمراتی کابل بلکه دھھا و صدھا  ُپست بادآوردحساب می کنند ، چنانچه ھمه

سپرده شده است تا بازھم به خيانت و ! درداخل و خارج کشور، به ھمين جمع جواسيس ، با نام افغان و افغانستان

ولی آن روزی که . مايند زرين ديگری ، چندروزی از حيات ننگين خودرا سپری نۀوطنفروشی پرداخته و با قالد

مردم دشمن شکن و تسليم ناپذيرما برخرابه ھای دولت مستعمراتی کابل وگورمتجاوزين خارجی امريکائی و 

سان حشرات که ه ـ پرچم ، ب» خلق«حواريون ، جشن پيروزی برپاکنند ، وطنفروشان و درقدم اول ، جواسيس باند 

  !به اميد رسيدن ھرچه زودترآن روز.  درگريزخواھند بودبا تابيدن نوربه سوراخ ھا به سرعت می خزند ،

ارج گذاشته ، آرزو می کنم که » کاويانی«يکبارديگربه شجاعت و قاطعيت ھموطن عزيزخود ، خانم سوما 

ـ پرچم  ، تار و پود جسم و » خلق«ديگرھموطنانی که خيانت ھا ، جنايات و وطنفروشی ھای مکرراعضای باند 

،  اء ساختن خاينان و جنايتکارانرد ، سکوت را شکستانده ، َدين اخالقی و وجدانی خودرا با افشروان شان را می آزا

به  ثبوت رساندند که ملت » کاويانی«خانم .  نموده افتخارتاريخی را نصيب شوندء نترس و فريادرسا ، اداۀبا روحي

صداقت، صراحت  غازقرن بيست ويک ، شدن واقعی دراين آ» ماللی«مواجه نيست و ھم شرط » اءقحط النس«ما با 

  .و جانبازی ماللی گونه می خواھد نه دريوزه گری امپرياليزم و ارتجاع

  !»کاويانی « گرم و حرمت و افتخاربه خانم سوماسالم                                                                            

 


