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  ھيوادوال کابلی

٢٨/١٢/١٠  
  بمناسبت سی و يکمين سالگرد تجاوزنظامی سوسيال امپزياليزم شوروی به خاک افغانستان

  

  

  ...درپيچ هركوي تهمتني
  

.  ، خطۀ آبائی ما بازھم مورد تھاجم بيگانۀ گستاخ قرارگرفت١٩٧٩ دسامبر٢٧  مطابق١٣٥٨جدی٦درسياھروز

ولی راھيابی بيگانه به النۀ شيران فقط زمانی ممکن می شود که کفتارھای بومی جاده صافکن و راھکشای آنھا 

  .اين درست چيزيست که برای ُسم کشائی جانورروسی درميھن آبائی ما صورت گرفت. باشند

ای وجدان مرده و ُفرصت طلب که با راه انداختن تحرکاتی به نفع خائنين و جالدان مردم ، به تبليغ می ھستند عده 

شاھد بوديم که از داوود خان که درخيره سری و سفاکی ! اين خيانت است. اين تحريف تاريخ است. پردازند

و » اولين شھيدراه آزادی وطن«بارگی نظيرنداشت ؛ کسی که عامل مستقيم آغازبربادی افغانستان بوده است ، به يک

جنون زده بود که برای رسيدن به قدرت سياسی ، » جمھوری«امثالھم ساختند درحاليکه ھمين دربارزادۀ شاھی ـ 

ھمان توله ھائی که سرانجام به رخش پريدند و پاداش ھوسبازی . توله ھای خانه زاد را با شيرروسی پرورش داد

  . دھای قدرت را به وی پرداختن

ولی اين بازی بيشرمانه و گستاخ . خائنين به پرستش گرفته می شوند و جانيان دوباره به جاه و مقام می رسند! آری

ازھمين حاال جوانه ھای بيداری ملی و ضداستعماری درپھنۀ سرزمين ما اينجا و آنجا به . تا ابد نمی تواند دوام يابد

رصخره و درپيچ ھرکوی تھمتنی سنگرگيرد و تيرش قلب چشم می خورد و ديری نخواھد گذشت که درپشت ھ

... اينبارآماج شان سينه ھای امريکائی ، انگليسی ، المانی ، فرانسوی ، ايتاليائی و...  بيگانۀ متجاوزرابشکافد

کاروان ...   فرجام آن ھمان است که ھمه می دانند. بگذاربيگانۀ متجاوزخطرکند و پا درالنۀ شيران فرانھد. خواھدبود

  !الينقطع تابوت به سوی زادگاه ، شکست ور سوائی تاريخی

  

  !اي كشورافغان 
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  !ای مرزدليران! ای ميھن شيران! ای کشورافغان

  ای رونق گلزارتوازخاک شھيدان

  

  گرآيد لاگرروس جھانخوارتورا حمله ورآيد                برخاک توگراھرمن اشغ

            کاخ ستم و ظلم شود يکسره ويرانت بسرآيد     اھزود است که اين شام سي

  

  !ای مرزدليران! ای ميھن شيران! ای کشورافغان

  ای رونق گلزارتوازخاک شھيدان

  

  ازسطوت نامت به جھان ولوله افتاد                برکاخ کرملين ببين زلزله افتاد

  ه سرگيچه و حيرانروباه به مرز توچنان درتله افتاد                     کزکردۀ خود آمد

  

  !ای مرزدليران! ای ميھن شيران! ای کشورافغان

  ای رونق گلزارتوازخاک شھيدان

  

   بستن و زندان نھراسدازافغان زبيداد پليدان نھراسد                            ازکشتن و

  ازآتش بم افگن و ھاوان نھراسد                       ھرگزبه بتی خم نشود گردن اينان

  

  !ای مرزدليران! ای ميھن شيران! ای کشورافغان

  !!ای رونق گلزارتوازخاک شھيدان

(.........)                                                                                         

  

  
  

  !ۀ جنگی دربرابرکوھپايه ھای ما سخت زبون استقدرت پيشرفت
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  ... واين است عاقبت بيگانۀ گستاخ
  )عساکرروسی به حيرت به اجساد کشته شدگان خود می نگرند(

  

  !مرگ بربقايای رژيم سوسيال امپرياليزم شوروی

  !ـ پرچمی» خلقی«وشان بی آزرم مرگ بروطنفر

  !مرگ براشغالگران امريکائی و متحدين شان

  !مرگ برنوکران بومی امپرياليزم غرب درافغانستان

  ! به پيشھانآضد اشغالگران و ايادی وحدت به درراه 

  

  ھيوادوال کابلی

  )٢٠١٠ دسامبر٢٧ (١٣٨٩ جدی ٦

  


