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  ھيوادوال کابلی
٣٠.١٢.٠٩  

  همصدائي درمبارزه به ضد وطنفروشان، 
  قدمي درمسيرآرمان آزاديخواهانه است

  

و شھر و روستای کشوررا به ماتمسرا مبدل ديروزاگرقشون استعمارشوروی به اشغال سرزمين ما جرأت کردند 

به بيرحمانه ترين شکل کشورمارا به مستعمرۀ دسته جمعی » جھان آزاد«نمودند ، و امروز قشون خونريز و متکبر

  .بوده است» ستون پنجم«خود مبدل نموده و ھرنوع تعدی و کشتار را حق مسلم خود می دانند ، تکيۀ شان بر

  . عناصرخودفروخته ، جاسوس و پرورده شده دردامان ابرقدرت ھای بيگانهبه معنی حلقۀ» ستون پنجم«

ـ پرچمی را برای نقب زدن ساختارھای ملکی » خلقی« ديروز شوروی ميراث خروشچف و برژنف ، وطنفروشان 

آن را با کشتار يک و نيم مليون ھموطن بيگناه ما » ثمر«رساند و » باروری«به » تخمه«و نظامی جامعۀ ما از 

بوده اند ، » چپ«و حتی » دموکرات«را که گويا » جھان آزاد«وامروز امريکا و متحدين ، وطنفروشان قماش . چيد

ولی امريکا به سربازگيری در . برای پيشبرد طرح ھای استعماری و غارتگری درافغانستان روی صحنه آوردند

 خط  وتوبه کردهھای » چپی«و » کرزی«و حامد » خليل زاد«از قماش زلمی » کمونيزم«صفوف مخالفين ديروزی 
به اساس ضرورت (  ، اکتفأ نکرد بلکه با فراموش نمودن اضافه ازيک دھه تبليغ منفی وناسزاگوئی بينی کشيده

، بعدازاشغال نظامی کشور ، به يک » حزب دموکراتيک خلق«به ضد ) آنوقت سياست ھا ومنافع امريکا و غربی ھا

درافغانستان بود، » کمونيزم شوروی« ده و ھرآنچه جاسوس يتيم وپدرمردۀ بارگی درمورد آنھا سکوت نمو

درسکوت مطلق درآغوش مھرگرفته ودرمقامات کليدی دولت و اردوی افغانستان ، درپھلوی نورچشمی ھای 

 نوبدوران رسيدۀ خود ، دوباره به قدرت رساند؛ که البته رويۀ مشفقانۀ باداران امريکائی درمورد جنگ ساالران،

  .جنايتکاران احزاب اسالمی و حتی بعضی طالب بچه ھا ھم صدق می کند

سردمداران امريکائی فقط خاک » کمونيزم«با " ديت"اين برخورد دوستانۀ امريکا ومتحدين به ثبوت رساند که 

اول پاشيدن به چشم مردم دنيا بوده و آنچه برای ساالران جنايت و استعماردرجھان امروزاولويت و اھميت درجه 

دراين راستا، . دارد ، ھمانا تأمين منافع شوم شان و دوام نظام غيرانسانی جنايت ، برده سازی و استثماراست وبس

درافغانستان ، ھرجانی ، جاسوس و آدمکش راکه بردرگاھش جبين بسايد ، با آغوش گرم پذيرفته ، برای قتل و 

پس مبارزۀ .  امکانات مادی و تخنيکی مجھز می سازدبربادی مردم وغارت سرزمين آبائی ما ، با پيشرفته ترين
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به جايش ، اين نيروھای ) »جھان آزاد«و امروز » شوروی«ديروز (نترس بھضد استيال و سفاکی استعمارگران 

بومی خادم آنھاست که آزاديخواھان و ووطنپرستان کشور، درقدم اول و ھمزمان بايورش برباداران شان ، می بايد 

  .بی امان خود قراردھندآماج مبارزۀ 

باعث مسرت زياد من شد که ھموطن عزيز و محترم جناب داکترھدايت هللا مضمون پرارزشی را درشمارۀ 

ی ځـ پرچمی ـ خادی درپوھن» خلقی«درافشای النۀ وطنفروشان » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ديروزپورتال 

قم زده و ازين نگاه ، خدمت معنوی ارزشمندی را انجام طب کابل دراواخردھۀ شصت شمسی ، با صداقت کامل ر

تا پيش . ، درعين حال خيلی تنويرکننده است) که اميد سلسلۀ آن ادامه يابد(ابتکارجناب داکترھدايت هللا . دادند

ازخواندن نوشتۀ شان ، ھيچگاھی نشنيده بودم وگمان ھم نمی بردم که درقلب رژيم اختناق وسرکوب دولت دست 

 استعمار روس ، ھسته ای ازاستادان و محصالن آزاده و نترس ، به چنان ابتکارغرورآفرين و دشمن سوز ، نشاندۀ

ًمن شخصا ازجناب داکترھدايت هللا به خاطراين خدمت معنوی شان . به ضد گماشتگان ھار رژيم ، دست زده باشند

نپرست ما به بيان خاطرات پرقيمت خود و اين را ھم اضافه می نمايم که ھرقدرھموطنان نجيب و وط. سپاسگذارم

مبادرت ورزند ، به ھمان ميزان ، ) وھم دوره ھای جھل ساالر بعدی تا امروز(ـ پرچم » خلق«ازدوران حاکميت 

گام ھای بس استوار درتدوين تاريخ واقعی چند دھۀ گذشتۀ کشوربرداشته شده ، نه تنھا صفوف عناصرشريف ملی و 

ًکه مطمئنا ( اخيرکشوررا ۀا ـ  روحيه و قوام می بخشند بلکه راه تحريف تاريخ چند دھآزاديخواه ـ مثل خودشان ر

  .سد خواھدشد) مزدبگير مسکو ، لندن و واشنگتن به نوشتن آن آغازنموده اند» تاريخنويسان«ازھمين حاال 

 وارمنافع مردم مظلوم گرانه و پاسدءمن يکی دوباردرگذشته ھم اشاره نموده بودم که مقاالت آزاديخواھانه ، افشا

سان واحدھای منجمد درپھلوی ھم ه ، نبايد ب» افغنستان آزاد ـ آزاد افغانستان«بيدفاع ما ، درپورتال ملی و آزاديخواه 

 پژواک خودرا دقراربگيرند بلکه به عنوان پيام ھای حامل آرمان مشترک ملی ، آزاديخواھانه و انساندوستانه ، باي

اميد ھموطنان عزيز و شرافتمند .  خودرا درج نمودندۀ پاسخ شريفانءرھدايت هللا به آن گونه ندابيابند ؛ که جناب داکت

سکوت . ديگرھم که گفتنی ھائی دارند ، بدون تأمل قلم برداشته و درمسيرتدوين تاريخ واقعی کشورقدم بردارند

ت زورگوئی و تعرض برحقوق جرأنوکران استعمار و باداران شان وطنپرستان و آزاديخواھان واقعی است که به 

ھيچ سالحی سھمگين تر و کارآتر ازسالح معنوی و فکری برای لرزه انداختن براندام . مردم را می دھد

  . آنھا نيستۀاستعمارگران تا دندان مسلح و مزدوران بی مقدار و خودفروخت

  ! فراوان وبا آرزوی اوجگيری ھمصدائی ھاباسپاس                                                                

  

  


