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  آھنگر .ش
 ٢٠١٧ مارچ ١١

  

 آلوده ھای دست در افغانستان
 پنجم قسمت - مقاالت مجموعۀ

 افغانستان نظامی - سياسی اوضاع تکامل بر آن اتتأثير و جنگ

  ـ : عريان اوزتج و ھا مھره تعويض

 گلو ايو كنند یم خفه خود دست به و عجله به را "ثور انقالب" ینيماش ريدل نا فرماندھان و یخرديب "نوابغ" ھا، روس

 به سرانجام . !! ستين مقدر كه یوا یا رند،يبگ جلو گوشت حرام یھا یقربان نذر با را خلق خشم ليس تا برند یم

 غرق مايھواپ و ھزارتانك ھا ده و نفر ھزار صد از شيب یروينا ب ،یستيفاش ـ یمنظا انيتجاوزعر ومنفور رسوا استيس

 رزمش و یكوھستان و است سركش عقاب ابند،ي ینم مھاركردن قدرت را خلق خروشندۀ موج مگر .شوند یم ذلت

 با رمزمقابله چال نيا با توانند یم ايگو تصورشان به روند، یم یگريد چال ھا روس . یزانيپارت و است ندهيفرسا

 یكوبا( "ماسترا رايس" سركش قلل روزيد فاتح یروھاين به .كند یم غلبه ھا برآن یپندار !یآر )!؟( ابنديب را جنبش

 تفالۀ نيا ـ امروز تناميو( "فو نيب نيد" روزيد ساز حماسه شگرانيگشا و یزانيپارت جنگ انيھمتا یب و )امروز رياس

 مگر، .طلبند یم كمك به بندش وجا مجرب یھا مارشال با را "ورشو" زيانگ وھم پكت و برند یم پناه )روزيد ناخلف

 اساس روزشانيد تيحقان كه "فو نيب نيد" و "ماسترا رايس" روزيد روزمنديپ و ريدل رزمگران تكامل، برناموس بنا

 و عرضه یب الشخواران به اند، كرده شركت سركوبگرانه و ناحق یدرجنگ افغانستان در كه امروز بود، شان یروزيپ

 و بود شده حلقه شان برگردن ريزنج و غل چون افغان، گناھان یب خون واھمۀ كه بودند شده بدل یآدمخوار كفتاران

 ولذا ديزدا یم ھم را جسارت بودن ناحق و نديآفر یم شجاعت تيآخرحقان .گشتند یم یروس بزدل سبزچشمان بارگردن

 ثيخب ارواح گريد نجايادر .اوردندين دست به ھا روس یبرا را ـ افغانستان ـ طلسم نيا شكستن راز زين ھا نيا

 دامن  -از استفاده راه و كرد حلول نينو تزاران قالب به استعمارـ ريپ نياطيش ـ شان یھا یوھمپالگ تزاران ، رھايپطركب

 یاستعمار زدۀ خيتار و كھن فرھنگ راثيم كه . . . و ینژاد ،یه ئمنطق ،یمذھب ،یلسان ،یقوم یتضادھا - به زدن

 ني ااز سفأت با كه قراردادند، ) فرھنگ نوع ھر به كرده پشت یول( یبشر فرھنگ نيشتازتريپ انيمدع یپا شيپ است،

 ما دشمن حاصل یسود اندك آگاه، نا یا عده یواغوا جو، استير و خرديب ايو عنصر سست یمشت یانيدرم پا با ُبعد،

 را آن انتشار یچاشن و قرارگرفت روز دستور ھا روس یبرا استيس نيا گسترش .كرد تازه یجاھائ در ینفس و گشت

  .كردند انتخاب یومردم شتازيپ یروھاين هيعل اكارانهير و نيزھرآگ غيتبل نخست، درگام
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  مرتجعين با شان وھمسوئی ھا روس پناھی دين

 و شدند پناه اسالم ،یجھاد یھا ميتنظ عمرتج نيمتعصب با ھمصدا شان، مقدار یب مزدوران و ھا روس گر،يد حال

 به الفور یعل استتار، پردۀ نيا ريز و، كوبند یم ريتكف چماق و چوب به را یانقالب جنبش صادق و منؤم روشنفكران

 درون در دولت نيمخالف و اسالم نيمدافع لباس با را ھا آن و پرداختند یمخف یھا وگروه روھاين وار سمارق ساختن

 شيك هيس وجالدان ھا روس دست به یاسيس آگاه كادر ھزارھا( یاسيس آگاه كادر كمبود .نمودند ليگس مقاومت جنبش

 درھمچو یاسيس یحرك روشن خط نبود و مقاومت درجنبش )دنديرس شھادت به یآگاھ داشتن جرم به ،یپرچم ـ یخلق

 به "یب یج یك" و داد عتريوس یاپھن روس استيس نيا به مقاومت، یروھاين یالتيتشك یھا یداريوناپا ھا، نهيزم

 و انداختند ھم جان به را جنبش آحاد و پرداختند فرخته خود عوامل حيتسل به یتر پردامنه فيط با ،...خاد  وكام یاريھم

 یروھاين كامل ینابود و زدن ضربه ھدف، درآمد شيپ كن، تباه توطئۀ نيادر .تاختند برآن آسمان و نيزم از زين خود

 درتحقق ھا روس .شدند متحمل یمل بخشيرھائ انقالب ضد رنگارنگ یھا جناح از سخت یضربات كه بود آگاه یانقالب

 ميوتنظ بود، انداخته جلو یخوده ب خود جنبش البيس كه )را ھا لومپن عمدتأ( را یمنشور یھا آدمك یبرخ است،يس نيا

 دند،يكش طرهيس ريز فراوان، واسلحۀ گزاف پول ختپردا با بودند؛ ساخته یئ پقانه یھا پنبه پھلوان ھا ازآن یجھاد یھا

 ضد آگاه شتازانيبرپ ،یدرآورد من یھا وبھانه ھا نام زتحتين را جنبش ماندۀ عقب یھا بخش ھا ازآن استفاده با و

 راه فرا قرارگرفتنش با و است جنبش چراغ منزلۀ به آگاه یروين كه دانند یم كين چه، .شورانند یم یروس تجاوز

 دشمن سراغ به گونه ليعزرائ كه است وآنگاه دھد زيتم ازچاه را راه شود یم قادر حركت نيگرايد قالب،ان حركت

 مقاومت جنبش درون یھا یبرادركش به كه است نيخون یفرود روس، استيس نيا خونبار محصول .شتافت خواھد

 یھا كانال از پرسونل یوحت سالح، سالار با ھا روس كه آورد یم بار به را ھائی یناتوان خود نيا و است؛ دهيانجام

 سخت كه كارند یم جنبش درآحاد را یطلب ميتسل یھا نطفه و  پردازند یم ريدرگ ھردوجانب تيتقو به ینامرئ و یمرئ

 به دنيرس .سازند كنش شهير و زنديبرخ یجد مقابلۀ به خطر نيا با ديبا مقاومت یروھاين هيوكل كن، وتباه است خطرناك

 نھفته ثهيخب تومور نيا یھا نطفه زدودن یبرا یاسيس پرتالش كار و یداخل جنگ كردن كن شهير در ،یعال ھدف نيا

  .است

 كه را یجنگ نيچن و شوند یم خسته مقاومت یروھاين یبرادركش و جنگ از مردم كه است نيچن گرشيد دردناك تأثير

 یكشورھا به را آواره ميعظ ليس ليگس اقدام، نيا .ندكن یم اقدام منطقه ترك به لذا كنند؛ ینم تحمل است، دشمن سود به

 برمردم آواره یونيليم یھا تيجمع فشار گر،يد یازسو .شوند یم یجھاد یھا ميتنظ شكار كه دارد ھمراه ھمجوار

 را ھا روس و آورد یم بار به را ھا آن یتينارضا است، رخودشانيبانگيگر یماندگ عقب انواع كه ھمجوار، یكشورھا

 یاسالم یجمھور در برادرما و مسلمان گانيھمسا مردم یبانيپشت یقو پشتوانۀ از را ما كه سازد یم بدان ارو ديام

 یئ توده رانيا در و شيخو وابستۀ یروھاين پاكستان داخل در ھا، روس نه،يزم نيدر .سازند محروم پاكستان و رانيا

 منسوب ھا آن به را یفساد ھر و اندازند یم افغان پناه یب نيمھاجر جان به را، شان وھمپالگان مقدار یب و نام بد یھا

 نيا كردن ادهيپ با ھكذا .بگسلد را ھا خلق انقالب ونديپ و بسازد ريحق برادرمان ملل نزد را مان وملت جنبش تا كنند یم

 وكسب كنمس وبار، خوار مشكالت به رزمندگان تا كنند یم هيتخل ازمردم را مناطق ھا روس ) یداخل جنگ( استيس

 راستين مجاھد كه است آنگاه  .برمند و شده دلسرد ھا آن از زين مردم و رنديقرارگ تهيويپاس در و شده مواجه اطالعات

 ھرگز كه سازد، یم نابودش و دهيكش رونيب مردم ومطمئن گرم آغوش از دارد، را آب در یماھ نسبت مردم با كه را

   ! مباد نيچن
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  ـ :ویشور داخل در شورش و اعتراض

 زھر كه اند، زده گاز یپائ و دست ھر به ھم، یاسيس شگرد كي نيھم آوردن دسته ب ی برا ھا روس كه مينگذر ناگفته

 زين یشورو داخل در .است نشانده ھالكت خاك به را یپرچم ـ یخلق برگردن قالده صدھا كه نيا بر عالوه شان شين

 خونخواران غارتگرانۀ اليام ھانۀيسف یقربان شان فرزندان هك را، مختلف یھا تيمل اعتراض نيخشماگ یھا اديفر

 ھم جان به را یشورو دولت و حزب نينش صدر یقطب یھا خرس ھكذا .است ختهيبرانگ اند، دهيگرد نينش نيكرمل

 بدنۀ گاه شان دندان و چنگ كه آنجا تا زنند، یم عقب غماي خوان از باالخره و ھا یكرس از را یگريد یكي و انداخته

 در خيتار جالدان خبيثۀ ارواح اكنون وھم  است شده دهيكش ھا برژنف و ھا نيگيكاس مرگ به و كرده پاره را شان فيكث

  .دارند یشمار قهيدق و بسته صف نيكرمل مداران قدرت انتظار به گان، بدكاره دوزخ

 ميرس یم جهينت نيبد ع،يوقا ینيع شاھدان شھادت از و خيتار یگواھ از یعني بحث، نيا یازجمعبند حال :یريگ جهينت

  : كه

 كھن یخيتار خود، یآزاد از یدرپاسدار و ،یانسان كرامت و شرافت ،یمل سينوام ھن،يم از دفاع در ما قھرمان ملت

  .است برخوردار یرينظ یب یدھ یقربان تيظرف از راه نيدر و دارد )ھزارسال سه از شتريب(

 ازآن شهيھم كه است شده نيعج افغانستان قھرمان ملت در یذات خصيصۀ كي ۀبمثاه ب یريناپذ وسلطه یآزادمنش یژگيو

 چه ـ یشعار ھر نام ريز و یجھت ھر از تجاوز، ھرگونه برابر در ھا تيومل اقوام هيكل یئ توده جنگ و یمل وحدت با

 مثبت نکتۀ چند گرفت ديبا زيغرورانگ خيتار نيازا كه ھائی درس از .است نموده دفاع ـ سمياليسوس چه و نيد چه ، تمدن

  : ميبگشائ و ميبدان بھتر را ندهيآ راه ھا، كمبود رفع و ايسجا تكامل با تا مينيگز یم بر را یومنف

 كه بود مطمئن توان یم و است ريناپذ وسلطه خواه یآزاد ًذاتا افغانستان ملت كه كند یم ثابت ما یخيتار پيشينۀ ـ ١

 یم شهيھم كه است یآزاد راه مبارزان به بزرگ یديوام هيجانما ،یژگيو نيا ."دھد ینم تن ستم بار ريز به ھرگز"

 را ما بركشور تسلط یھوا كه یكسان ھمۀ به است یخارچشم و كنند هيتك برآن استوار فاكتورمثبت، كي عنوان به توانند

  .دارند

 ـ كشور یھا تيمل و اقوام کليۀ ھن،يم لواستقال یآزاد از دفاع در كه نيا بر است ريانكارناپذ و صادق گواه خيتار ـ ٢

 شان یھست ھمه از و شتافتند دانيم به واحد یتن چون ـ یدتيوعق یمذھب ،یلسان ،یقوم تعصبات ھرگونه از نظر صرف

 بوده ما كشور یھا تيمل و اقوام کليۀ مشترك خون وموج ھا یثارگريا مشترك، ینبردھا سال ھزاران یط .گذاشتند هيما

 یھرتجاوز در كه آن با .است نگھداشته زنده ملت كي ثيح به را ما و فروبرده درخود را رنگارنگ تجاوزم دشمنان كه

 یجنوب وال، یشمال ، ازبك ك،يتاج پشتون، یھا نام به و ندازنديب تفرقه مردم نيب اند دهيكوش شان یبوم وعمال دشمنان

 ،یطانيش یھا كيتاكت نيا یول بكوبند؛ درھم را ھا وآن دسازن شانيجدا ھم از یوسن عهيش اي رمسلمان،يوغ مسلمان وال،

 از و ستادهيا تجاوز برابر در واحد یتن چون شهيھم ما ملت و شده یخنث تينھا در بارش، اندوه یھا انيز رغم یعل

 بزرگ ديام زين افته،ي قوام باخون كه ـ یمل وحدت ـ یژگيو نيا .است نموده دفاع افغان ملت ثيح به تشيھو و یآزاد

 بد چشم بر یكارآئ خدنگ چون آن از و داشت امان در دغلكاران دستبرد از را آن ديبا كه است رستگاران و یرستگار

  .گرفت بھره اند، دوخته ما بر وتسلط تجاوز تفرقه، چشم كه یھائ آن

 یمل وناموس وننگ ھنيم یآزاد از دفاع امر تجاوز، برابر در كه نستيا افغانستان مردم گريد یھا یژگيو از یكي ـ ٣

 مقدس كارزار نيا وارد خود ـ وزن ازمرد اعم ـ مردم یھا توده موج شهيوھم نشده واگذار ینظام اي و حاكم یمشت به را

 زن و مرد ھر ن،يمتجاوز سركوب یبرا .اند ساخته غرق شان یئ توده جنگ یايدر در را متجاوز دشمن و اند شده

  .دشمن راه سد اش یافغان رتيوغ ستا بوده نبرد دانيرميدل گرد افغان
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 ام یدانيم یآمد دانيم به چون     ام یافغان رتيغ یندان گر

 دفاع در شهيھم كه ستيا ارزنده یخيتار سنت ـ یئ توده جنگ به توسل و متجاوز برابر در ھا توده جيبس ـ یژگيو نيا

 فاكتور نيا ديبا مبارز خواھانيآزاد .ماند ھدخوا مؤثر و ارزش با راستا نيدر وھمچنان بوده مؤثر یآزاد و وطن از

 .بگنجانند شان درمحاسبات را مثبت

 گذارد یم وقع حد یب شيھا تيشخص به حساس، طيدرشرا ما جامعۀ كه نستيدر ما یاجتماع بافت گريد یژگيو ـ ٤

 محور را تيشخص آن ،ینيمع درعرصۀ ھا تيشخص تيتثب با .داند یم شيمعما حل ديكل را ھا آن برجستۀ ونقش

 یخوب ،یژگيو نيا .كند یم یرويپ ازآن و دارد یم یگرام را آن شود، یم جذب آن به توانمند كشش با و دھد یقرارم

 ذكرش كه ھا، نهيپار آن در ًمثال .دارد خاطر به را ھردو از یموارد خيتار كه دارد ھمراه به خود با ھائی یزشت و ھا

 یھا توده موج است، نھاده دانيم به یپا یيمل قھرمان كه نيھم م،يا گرفته قرار یاجنب ھجوم مورد كه آنگاه رفت،

 شان مقدس نيسرزم و اند آمده فرود متجاوز دشمن فرق بر یبھمن چون اش یرھبر به و گرفته درآغوش را او یانقالب

  .اند ساخته زهيپاك تجاوزگر یاجنب ازلوث را

 ريام و مال اي و ،یستمگر شھزادۀ و شاه اي و یفاسد مالك و انخ ،یمقاطع در كه نستيا در یژگيو نيا مضرات یول

 اريکۀ بر وخود گذاشته معامله به را مردم خون و رنج ھا سال دستاورد و كرده تن به قھرمان جامۀ ناحق به ،یرگريتزو

  .است دهيلم قدرت

 یجد زدودنش یبرا ديبا و ميا دهيد اوانفر یھا انيز آن از كه ماست خيتار ثبت زين ھائی یتوان ونا ھا كمبود حال نيا با

  :ميكن كار

   :مثال طور به

 شيآوردھا دست یآور گرد وھنگام بزرگ یھا یروزيپ از پس ساز، سرنوشت یكارزارھا کليۀ در ما قھرمان ملت ـ ١

 ريز دممر یاغوا با بكار،يفر عناصر یمشت ًاغلبا لذا .است نكرده قيوعم یجد توجه است، یرھبر كه یگرھ نکتۀ به

 مردم و دهيكشان شكست به را ما روزمنديپ جنبش شان، یرھبر غصب با مانده، عقب یھا سنت اي و یمذھب یھا پوشش

 ميعظ یھا نبرد یروزيپ كه چنان .اند گشته شيپ از بدتر یسرنوشت دچار ھم باز فروان، یھا یقربان دادن از بعد ما

 و پست منافع یپا به خان نادر و خان عبدالرحمن ريام خان، محمد دوست ريام س،يانگل هيعل را روزمندشيپ

 به خود و ساختند نابود یگريد یپ یكي را خواھانهيآزاد كاريپ عرصۀ قھرمانان و اند ختهير شانيخانوادگ و یرشخصيحق

 روا وستم ظلم ما قھرمان مردم بر ھا وسال آوردند سرفرود یگريد مغرض یاجنب اي و خورده شكست دشمن آستان

 مان پاك خاك یرانيو و انسان ونيليم كي از شيب یقربان دادن با كه را قرن نبرد بزرگ دستاورد زين اكنون وھم .تندداش

 یم یاسالم احزاب رانيام و رھبران نام ريز ،یجھاد مزدور اغواگر یمشت آمده، دست به تجاوزگر یشورو تقابل در

 كه را، مان قھرمان ملت شان یھا یگر یوحش با و  دھند یم فنا باد وبه كرده تاراج را ما ونبود بود خائنانه، و نديربا

 كه اند ساخته ليتبد ھالك و نگر دست در،ه درب گرسنه، آواره، یملت به باشد، ستميب قرن رياخ خيتار افتخار تاج ديبا

  .ديبخش نخواھد را جفاكاران نيا ھرگز ما ملت خيتار

 ھا، یروزيپ از پس ديبا كه است، ليدب و یمترق مدون برنامۀ كي ودنب مان، بخشيرھائ یھا جنبش گريد ضعف ـ ٢

 طرد بهً ااكثر ما، یھا جنبش .شود ادهيپ و گرفته كار به مردم شيآسا و رفاه و مملكت یآبادان و ھا یروزيپ ميتحك یبرا

 روست نيھم از .اند نداشته ظردرن را ندهيآ یول اند؛ رسانده انجام به قھرمانانه را رسالت نيا و اند، كرده ءاكتفا تجاوز

  .اند رفته سراب به آب ديام وبه است فتهيفر را ھا آن زين اكنون ھم تا شهيپ انتيخ رانيام بگرانۀيفر یشعارھا كه
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 بدل جار لهي جنبش به و برده رنج كارآ یسرتاسر یسازماندھ كي نبود از شهيھم كشورمان خواھانۀيآزاد یھا جنبش ـ ٣

 نبود با یبرخ ھم یوگاھ اند، تاخته دشمن بر یتجاوز ضد احساسات یبرمبنا سر خود آحاد فقط كه است، گشته

  .اند افتاده دشمن یاغوا دام به ھمً بعضا و اند خورده یسخت ضربات یسازماندھ

 یسازماندھ كي نبود و امكانات كمبود ،ءقوا توازن عدم درنتيجۀ كه نستيا یكنون جنگ اتتأثير نيبدتر از یكي ـ ٤

 نيا پاك كريپ به یه ئومنطق یجھان آزمند یھا قدرت یدراز دست یھا نهيزم مردم، مقاومت جنبش در وسالم رستد

 با و ابنديب دست یبوم مانيا یعناصرب به توانستند یه ئمنطق و یجھان آزمند یروھاين نيا .شد ساخته مساعد جنبش

 جھت شان غارتگرانۀ پست منافع سود به را ما لقخ جنبش ورزند، یم تالش مزدوران نيا ساختن ومسلح یسازماندھ

 ستودۀ یژگيو نيا به انتيخ و ما ملت یخيتار یريناپذ سلطه مقابل نقطۀ ًقايدق كه اجانب، به یوابستگ اكنون ھم .دھند

 در ثهيخب تومور نيا اگر .كند یم رخنه مقاومت جنبش درون در اجانب پيشۀ انتيخ گماشتگان توسط ماست، اكانين

 كه وجانكاه مھلك است ی خطر نيوا افتاد خواھد یگريد دام به دام كي از دنيرھ با ما، ملت رد،يبگ شهير مقاومت درون

 نمی مواجه بدی روزگار چنين به تا شد می توجه وھشدارھا ھا تحليل اين به کاش ای و( . . .و .بود آن متوجه ًجدا ديبا

  )ويراستار – شديم

 آمده، دست به آور درد و وتلخ توانفرسا و سخت ازتجارب كه ازات،يامت وآن كمبودھا نيا درنظرداشت و یبند جمع با

 مثبت، و یاساس فكتور سه به ديبا ما سنده،ينو نظر به .ميكن یگذار عالمه را یآزاد به دنيرس راه یچگونگ ميبتوان ديبا

 به كه ،یئ توده جيبس و دربرابرتجاوز یمل وحدت ،یريناپذ سلطه یعني وجوددارد، ما درملت یسنت و یطورذات به كه

 وآن كرده هيتك است، بوده زين نيمتجاوز شكست یاصل یفكتورھا ر،ياخ یھا سال در مان خود ديد وچشم خيتار یگواھ

 یھوچ یمشت یھا یاغواگر برابر در ديبا یم سالم یرھبر جاديا یبرا كمبودھا، زدودن و دررفع و  ميدھ تكامل را ھا

 جامعه، یھا یماندگ ازعقب استفاده سوء و بگرانهيفر یوشعارھا ھا ینمائ تقدس با مينگذار و ميستياب مزدور طلب جاه

 تا چه، .سوارشوند مردم برگردۀ گريبارد اند، گذاشته یجاه ب مزدوران نيا ستمگر اسالف كه یتلخ آزمون رغم یعل

 و یرھبر مشكل م،ينكن ديتجر و ءافشا را نام دب گانه آزمود و مينكش بطالن خط برخود، شده ليتحم یھا سنگواره نيبر

  .شد ترخواھد فزون مردم رنج و مانده یباق نحليال جنبش مشكل باالثر

 و نديآ دانيم به ستهيشا یروھاين و ھا تيشخص ميدھ فرصت ،یرھبر یبرا یوعمل كارآ یارھايمع نيتدو با ديبا ما

 ميخواھ صورت نيدر .كند احراز را اش ستهيشا مقام و گاهيجا وھرگروه ھركس ،یساالر ستهيشا اصل براساس

 وعمده ميابيب را یرھبر مطمئن و ھنيم و مردم به متعھد دلسوز، توانمند، كارآ، یھا تيظرف مردم عمق از توانست

  .ميبساز حل را جنبش مشكل نيتر

 با اكنون ازھم توان یم من نظر به است، جانبه وھمه یمترق مدون، برنامۀ كي نبود كه گرجنبشيد ضعف بر غلبه یبرا

 امور نيومتخصص كارشناسان از بلكه ـ نھاد نام وعقد حل اھل اي و خبرگان اصطالح به نه ـ نظر اھل از فراخوان كي

 پژوھش از حاصله شنھاداتيپ و اتيونظر بپردازند قيوتحق كار به مختلف درساحات كه آورد عمل به دعوت مختلف

 فراوردۀ نيبھتر ،یريگ جهيونت وبحث جر از بعد تا بسپارند نشر به مستقالنه اي و جنبش یعموم نشرات توسط را شان

 تياكثر سود به ديبا برنامه نيا .گردد نيتدو برنامه یشنھاديپ طرح خبره، ونيسيكم كي توسط و شود یافكارگردآور

  .باشد كشور یدانآبا و رفاه ،یترق ،یدموكراس ت،يامن ،یآزاد كنندۀ نيوتضم افغانستان دۀيد رنج مردم

 ثرواقعؤم تواند ینم نشود، گرفته كار به كارآ و رزمنده یسرتاسر افتۀي سازمان ارگان كي توسط ھرگاه امور، نيا کليۀ

 نتيجۀ به آگاه نا و نامنظم رمتشكل،يغ ،ینظام ًصرفا جار لهي یھا جنبش كه ندارد ادي به اكنون ھم تا بشر خيتار .شود

 متجاوز كه نيا اي و است، دهيكشان انحراف به را یھائ جنبش نيچن رنگين و بيفر با شهيھم ندشم .باشند دهيرس مطلوب
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 فزونتر را یقربان تر، گسترده را افتراق تر، یطوالن را مردم درد تشكل، از زيگر .است دهيبلع را آن نيكم از یگريد

 ۀھم بتواند تا آنست درست یسازماندھ و تشكل جنبش، ثرؤوم ديمف یداروھا از یكي .سازد یم اتريپا را دشمن وعمر

 ًفورا البته .ابدي وسو سمت یھمگان رفاه و یآزاد درجھت روھاين نيا محصلۀ و دھد جھت را ديمف و سالم یھا ليپتنس

 و آدمكش عقبگرا، مزدور، احزاب اي و پرچم و مزدورخلق حزب یھا ومانند مثال ازتشكل، ما ھدف كه شد متذكر ديبا

 یرھبر با سازمانده، و كارآ و یمترق ، ومنسجم رزمنده ، خواهيآزاد ،یمردم است یتشكل ھدف .ستندين یرانگرجھاديو

 كشور و دهيبخش اميالت را دهيزجرد مردم رنج و درد بتواند كه افغانستان، مردم تياكثر نفع به یمتك سازندۀ برنامۀ و سالم

  . . . دھد سوق رفاه و یآزاد ساحل به را

 وجود ما ملت یھا وسنت ذات در كه ،یئ توده وجنگ جيبس ، یمل وحدت ،یريناپذ سلطه یعني فكتورھا، نيا بيترك با

 طرۀيس از را كشور توان یم كه است سالم عملكرد با منسجم، تشكل و مدون برنامۀ سالم، یرھبر جاديوا دارد،

 رفاه ،یآزادگ با توأم و یوابستگ رنج و درد از دور ندۀيآ وبه آورد دست به را یآزاد گوھر داده، استعمارنجات ھرگونه

 !روز آن تحقق ديام به و .بود دواريام شيوآسا

  .است نشرشده ش ١٣٦٢ سال ،"آزادی ندای" دوم دور اول درشمارۀ اثر اين

 


