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  طارق

٣١.٠٧.١٠  

  

  !روز جمعه، کابل خون گريست
  

  مــادرم بـر مرگ بی تـا بوت فرزنـدت منــال

  با ش يــکــد م روز تجلــيل شھيدان می رسـد

  گردد پر خروش قطـره ھای خون ما دريـائی

  ز مرگ نا بکا ران ميرسدش روـــکز خروش

  

 ئی ھایدو عراده موتر نظامی مربوط عساکری امريکا ظھربعد از   ٢: ۴۵به ساعت  ٨/۵/١٣٨٩ روز جمعه تاريخ

ا يک عراده کروال ۴اشغالگر در مو قعيت چاراھی مکرويان  اد و مخالف دست ترافيک ب ه ئدر اثر سرعت زي ی ک

ا شھيد موتر اين حادثه چھار نفر از راکبين  که در وقوع. ه افغان بودند تصادم نمودسر نشينان آن ھم ه ج مذکور جا ب

اعتراض نموده به شعار ی ئعساکرامريکا برن محل عابرااين واقعه  ۀبا مشاھد .ندنفر ديگر زخمی گرديد ٢گرديده و 

ا جان انسان مستعمرات بکر اشغا لگر اعس.  دادن آغاز نمودند ه گوي راض ک دارد از اعت رای شان پشيزی ارزش ن

رار خويش را از  ا راه ف انيدن آنھ مردم دست خالی به خشم آمده با فير گلوله ھای آتشين به جانب مردم و به خون کش

   .صحنه باز نمودند

به ھمراه چوب و سنگ نمودند وقتيکه اھالی منطقه ازجريان شھاد ت وزخمی شدن ھمو طنان خويش اگا ھی حاصل 

وده بودنقبالً ن آکه سر نشينان را خا نه ھا بيرون شده دو عراده موتر مربوط به عسا کر اشغا لگران از  ه  دفرار نم ب

  .کشيدندآتش

دان شده در پوليس رژيم مزدور در چنين فضائی   ده وارد مي ه وجود آم ردم ب که از طرف استعمار برای سرکوب م

راض ش ر آمدصدد پراکنده ساختن مردم و ممانعت از اعت ردم . ان ب ر خشم م وليس ب ه پ ی و خاينان ن عمل ضد مل اي

ل پاسخ  ا خشونت متقاب وليس را ب د، خشونت پ افزوده در حاليکه شعار ھا ھرچه بيشتر راديکالتر و بلند تر می گردي

   .گرديدغا ز آدر نتيجه درگيری بين مردم وپوليس رژيم مزدور گفته 
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اليان " اردوی ملی"م غلبه نمايد وقتی پوليس نتوانست بر خشم طوفانزای مرد د س ه مانن را به کمک طلبيده در نتيجه ب

ردم،  ان م م ھم از ھ د ب پار که مردم با دستان خالی عليه اشغالگران روسی و نوکران زرخريد آنھا به نبر می پرداختن

ه جز  ده در حاليکه ب ار نداشاين نبرد نابرابر را پذيرا گردي ان سنگ و چوب اسلحۀ ديگری در اختي ه قوت ايم تند ب

اليزم  وکران امپري رم ن ل سالح گ ندگان آن در مقاب يھن و باش ه آزادی م ار ب ا عشق سرش ه و ب ارزاتی آزاديخواھان مب

   .ايستادگی نموده با ايثار خون خويش در عمل به اثبات رسانيدند که حاضر اند ايستاده بميرند اما خميده زيست ننمايند

ی مھرو شھيد و زخمی  در جريان ی ب ه ب ارم و تپ ان چھ ردم مکروي دادی از م ر تع ا براب داين جنگ ن ه  گرديدن ا ک ب

ردم  .اطالعی دردست نيستتعداد شھيدان و زخمی ھا تا ھم اکنون به طور دقيق تأسف از  ه م اک اد ھای مرگ  ب فري

دافع عساکر يس م و ل االی پ ا شعار بر اشغالگران ب د ب ورش  ميبردن م مزدور  اشغالگر ي ر رژي ر مرگ ب و مرگ ب

د  اريخ نمودن اشغالگران و پرتاب سنگ به طرف نيروھای مزدور درواقه يکی از جرقه ھائی از خشم مردم را ثبت ت

  .که در تکامل خود آن جرقه می تواند خرمن امپرياليزم و نوکرانش را به خاکستر مبدل نمايد

يکی از  قوای امنيتی حاضر در منطقه يک تن از فرماندھانه کردند شاھدان عينی ارائکه ی اطالعاتناگفته نماند طبق 

که اکنون با لباس شورای نظار به وطن فروشی و سرکوب مردم " خليل دستيار"جنايتکاران شناخته شدۀ خلقی به نام 

  ادامه می دھد، نيز زخمی گرديده است 

  

  .يکه از جريان اين حوادث بايد گرفتئدرس ھا

ه  ستياولين بارنه اين  اليزم و  ک م و تجاوز آشکار امپري ل ظل ا در مقاب ردم م ه م د ک د مان ار خواھ م آخرين ب ه ھ و ن

مگر با تأسف تمام رشادت . ايادی آن تحمل را جايز ندانسته و با سنگ و چوب به جنگ ھيوالی اتمی جھان می روند

ه  و ايثار خلق در غياب يک پيشاھنگ آگاه، منضبط و مسؤول يا به وسيلۀ اسالم ايرين ب ا س سياسی اعم از طالب و ي

ه شدت از طرف دشمن خوانخوار  ا اينکه ب د و ي م می زنن امالت ديگر را رق ای آن امکان مع يغما برده شده بر مبن

   .سرکوب گرديده حاصلی از آن به دست نمی آيد

ن واقيعت را ثابت ساخت ی اين واقعه بار ديگر اي دون موجوديت تشکيالتی انقالب ه ب ارا ،ان دهسازم ،ک وثر و ک  ،م

ه شده دست .پيونددھم به وقوع بجنبش ھای خود به خودی  و تک جوش اگر صدھا بار  ای ريخت به جز ضياع خونھ

دآگاه ساختن و متشکل نمودن به منظور رسيدن به آزادی واقعی بايد به  بناءً .آوردی نخواھد داشت ردم دست يازي . م

  .شد تا شاھد پيروزی را در آغوش بکشند فقط در آن صورت است که مردم قادر خواھند

  .با درود با خون شھدای گلگون کفن روز جمعه مکرويان چھارم

  .ظالم  س بر ديوارويــــبه خون بن

  .که آخر سيل اين بنياد خون است

  

 


