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  افتخاربه پيلوت غيورافغان

  ! متجاوزرا نپذيرفتۀکه ننگ اطاعت ازبيگان

  

اشيست اشغالگررا قھرمانانه آماج رگبارگلوله اين باراول نيست که نظاميان افغان، افسريا سرباز، زورگويان ف

شمارۀ امروزالس انجلس تايمزنوشته است که يک پيلوت سابقه داراردوی افغانستان به نام احمدگل . قرارمی دھند

 سال داشت وازقريۀ تره خيل کابل بود ، صبح امروز در مرکزتعليمات قوای ھوائی درنزديکی ميدان ۴٨صاحبی که 

ی کابل، بعدازبرخورد لفظی شديد با نظاميان ناتو، برآنھا آتش گشوده وھشت نفرسرباز ويک  نفر ھوائی بين الملل

درضمن . مربوط به قوای ناتو را که ھمه اتباع امريکائی بودند به قتل رساند] ای. ای.بخوان جاسوس سی [ ملکی 

  . وی يک سربازامريکائی و دوسربازافغان را ھم زخمی نمود

 خبرنگارالس انجلس تايمزمی افزايد که پيلوت نامبرده دراثرشليک توسط قوای ناتو به شھادت درادامۀ گزارش ،

منبع جزئياتی را راجع به زندگی پيلوت مذکور به نشررسانده واززبان برادر وی ، داکترحسن صاحبی ، ھم . رسيد

ينسو دراردوی افغانستان ايفای ازجمله وی متذکرشده است که برادرش ازچندين دھه به ا. نکاتی را ذکرنموده است

ازآنجائيکه متوفی چھل وھشت سال داشت و ازکودتای منحوس ثور پوره سی سال می گذرد، . وظيفه می نموده است

کمترمحتمل است که وی درخدمت اردوی وطنفروشان نوکر روس ايفای وظيفه نموده باشد؛ ولی با آنھم اگرافرادی 

شان بيدارشود و بخواھند گذشتۀ خودرا با گذشتن ازسر و امحای بيگانگان ازآن قماش ھم به خود آمده، وجدان 

متجاوز، به نفع مردم و وطن آبائی خود نفی نمايند، کمال شرافت وندامت ازخيانت گذشته خواھد بود که به نظرمن، 

  .برای جبران گذشتۀ شان به آنھا توصيه شود" مرگ و زندگی"بايد اين بديل 

را نشان می دھد، ) طالبان(رسوای شان برای جنايت درافغانستان " بھانۀ"فاشيست اشغالگروآنچه تبانی نيروھای 

قوای متجاوزاشغالگر و در رأس آنھا اضالع . ادعای فوری آنھا به وابسته بودن آن پيلوت به قشون طالبان می باشد

 طالبان می زنند؛ توگوئی که طالبان متحدۀ امريکا ھمواره مقاومت خود به خودی درحال تشکل درافغانستان را تاپۀ

وحشی تاريخزده که امتحان ھولناک دھشت و وحشت را درحق مردم بی دفاع ما پشت سرگذاشته اند، يگانه افرادی 
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خواھان خروج قوای اشغالگر ناتو " وطنپرستی"اند که با قوای اشغالگردرتضاد بوده و يگانه نيروئی ھستند که با 

بيگانگان متجاوزتا جائی که ديده می شود نه ازچنگيز وھالکو درس گرفته اند و نه . باشندوايساف ازافغانستان می 

، ما به سرچشم » ارتجاع پايۀ استعمار*** استعمارپشتوانۀ ارتجاع «به مصداق گفتۀ پرمفھوم . ازانگليس و روس

وده است، قوای اشغالگروطالبان، مشاھده می نمائيم که چگونه دراين رويداد که قھرمان آن يک پيلوت جانبازافغان ب

دربازی مرگ خودساختۀ خود، يکی ممد تبليغات ديگراند و ھمديگررا درتحميق اذھان جامعۀ بی خبرجھانی، 

آنگاھی که مقاومت ضدامريکائی ـ ضدغربی ـ ضدارتجاعی ميھن آبائی ما به شکل . صادقانه کمک می رسانند

نيان يک بارديگر شاھد خواھند بود که اين ملت قھرمان ما است که منسجم و آگاھانۀ آن اوج گيرد، درآنوقت جھا

بازھم تاريخ پرافتخارنياکان آزاده و سلحشورخودرا با خون پاک خود ميثاق می بندد ونه مشتی جانوران برخاسته 

  .ازقبوراعراب و چودری ھای قرون وسطا

ی ، افتخاربه تو ورحمت به مادری که غيرت ھرکه بودی وھرسابقۀ خدمت نظاميی که داشت! پيلوت با شھامت افغان

  . افغانی را با شيرخود دروجودت مزج نموده بود

  

  !جايت درقلب مردمت و يادت جاودانه

  

  !مردم شريف افغانستان

 فريب اين قشون ھستی مادی و معنوی شماھستنند؛ مفاخروۀ ناتو و ايساف قاتالن فرزندان شما وبرباددھند

 و  متجاوزۀن، بيگابا ھرامکانی که دردسترس داريد.  مستعمراتی را نخوريدۀن دراداراستعمارعريان و ايادی شا

  !گستاخ را به پرداخت قيمت جناياتش بکشانيد

  ! افتخاربه شما

  


