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را اشغالگران و جنايتکاران جھادی توليد می کند و با تبليغات گسترده " قھرمانانش"در کشوری زندگی می کنم که 

مبارز حقوق بشر و دموکراسی  و بابای ملت پندانده  چون قھرمان ملی،  شھيد ملت، اسطوره تاريخ،آنان را با القاب 

و ھر جانی و خاينی را که بر ويرانه ھای جنايت خونبارش خوابيده است، گاه قھرمان يک مرتبه ای و گاه ھم 

ب در زخم ھای آنان يکبار ديگر قھرمان دو مرتبه ای خطاب کرده و بر دردھای مردم ما نيشخند زده و بدين ترتي

  .زھر جنايت ھای شان را می ريزند

را " قھرمان دو مرتبه ای افغانستان"سخن شبانه امشب، در موردی يکی از جالدانی است که در اين اواخر لقب 

کمايی کرده است و پوستر ھای کالنش در ھر کنج و کنار شھر کابل ديده می شود و مراسم خاص تدفين  نيز از 

  .و شخص عبدالرشيد دوستم جنايتکار برايش برگزار شد"جمھوری اسالمی افغانستان"وی س

علومی و رنجبر و گالبزوی و " ِحزب دموکراتيک خلق افغانستان"، مزدور جانی دولت پوشالی مصطفی پيلوت

ا به خون نشاند  ھجری خورشيدی با بمباردمانش کابليان ر١٣٧٢کشتمند و پنجشيری و اليق و خدايداد،  که در سال 

قانونی و عبدهللا و فھيم و پيرم قل و قومندان کفتر و "ِقھرمان ملی"و در برگشت طياره اش به وسيله  يک پيلوت

تاله و "حفيظ منصور و ناديه فضل و فرشته حضرتی  سقوط داده شد، پس از سالھا جسد گنده اين خاين در منطقه 

اش را آغاز و اينک به يکی " قھرمان پروری"وسيله دوستم خان گليم جمع به کابل انتقال و سلسله پيدا و به " برفک

ِتا ھنوز قھرمان يک مرتبه ای بود و ھيچ جنايتکار " قھرمان ملی"تبديل شده؛ چون " قھرمان ملی"از رقبای جدی 
 او را پشت سر نھاده و در رديف باالتر دوستم،" قھرمان دو مرتبه ای"مرحوم باالتر از او وجود نداشت، اما اينک 

، "پيام مجاھد"ًقرار گرفته است که مطمنا به زودی حفيظ منصور و واقف حکيمی و فرشته حضرتی از راه 

زيرا حفيظ منصور باور دارد که . اش را سه مرتبه ای فير خواھند کرد" قھرمان ملی"، "خاوران"و " مجاھد"

  ." قرار دادن خطا نه، بلکه جفاستکسی را در افغانستان در رديف او"
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 بار نيز توسط ١٨ا گفته می شود که اين جالد در زمان تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی و دولت پوشالی روزانه ت

بمباردمان ميزده و يکی از افتخاراتش که به آن می نازيد و کرشمه می کرد، قتل عام  دست به ٢١طياره ھای ميگ 

  . بوده استمردم در ھر بمباردمان

در زمينه سجايا و خصوصيات اين جالد اعالن نشده تا " کشفياتی"و " اختراعات"ولی فراموش نشود که تا ھنوز 

يا نه، " به ظاھر خود نيز توجه ميکرد"يک مرتبه ای، " قھرمان ملی"، مثل "قھرمان دو مرتبه ای"دانسته شود که 

از سگرت و نصوار بدش می آمد و "يا نه، "  را خوش داشتغذاھای پاک"يا نه، " لباس پاک و نظيف می پوشيد"

دارای چھره جذاب، صورتی "يا نه، " ھميشه با وضو به سر می برد"يا نه، " چرس نوشی را بشدت بد می گفت

   بود يا نه؟*"زيبا

  !منتظر باشيم تا ببينم که دوستمی ھا و علومی ھا، چه کشفياتی را اعالن می نمايند

  .تا يک شبانه ديگر

  
  رساله فاتح جنگ سرد، حفيظ منصور، سايت احمدشاه مسعود * 

  

  

  

  

  

   

  


