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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  !كند یم سيسأت ديجد حكومتدرافغانستان  پاكستان اعظمرصد
 و  ،مبارز مردم دليری شد كجا ؟ما و شھامت یاريع شد كجا؟ ماۀ سال  ھزارنيچند خيتار شد كجا؟ یافغان رتيغ شد كجا

 پرست وطنز و مباران ھزار دهيجنگ اشغالگر یھا دولت مقابل سالتاريخ  صدھا  طول در پرستان وطن ؟ ما خواهيزادآ

 گروگان به مارا زيعز كشور، نده اشد جمع دورھم مملكت حنوار و دو از شغال نفر چند امروز اند شده اعدام اي كشته

پاکستان برای آنھا حکومت شرايط را قسمی بار آورده اند که دو خود داروندار مملکت را به حراج گذاشته، ه انگرفت

  .تأسيس می نمايد

ری ھو و جنايت ھای کسانيست که به تحريک دشمنان وطن بر رياست جمنگ در نخستين گام محصول خيانت ھااين ن

اين وطنفروشان به . به قتل رسانيدند يعنی اخوان و خلق و پرچمداوود خان شوريدند و در نھايت وی و خانواده اش را 

اين ھم اکتفاء نکرده ضمن بريدن سر يک ديگر، و افغانستان را دو دسته تقديم شوروی اشغالگر نمودن به ده ھا ھزار از 

ادار به ترک وطن روشنفکران مترقی و ميليونھا ھموطن آزاديخواه ما را نيز به قتل رسانيده، در زندانھا افگنده و و

  . ساختند

  :نتيجۀ جنايات آنھا افغانستان را به اين روز انداخت

کشوری ويران با زمين ھای سوخته و يا پر از مين، چشمه سار ھا و کاريز ھای خشکيده، جنگالت قطع شده و مراتع 

ر؛ غرق در گرداب خشک و بيابانی، سرکھای ويران، زيرساخت ھای اقتصادی منھدم، مردم فقير، جنگزده و بيما

  ....ب و باندھائی تا مغز استخوان وطنفروش و بيگانه با منافع ملی، واحزاحوادث و اتفاقات ملی و بين المللی، تشکيل 

 و پرچمی شروع،  تا یدر چنين فضائی که وطنفروشی و انسان کشی ديگر عيب و گناه شمرده نمی شود، از خلق

فظ منافع حقير فردی و گروپيک خودشان کشور را به حراج گذاشتند و جھاديست ھا و بعد تر طالب، صرف برای ح
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 کشور امپرياليستی و مھاجم مساعد ٤٤ھمين وضع زمينۀ اشغال خونبارافغانستان را به وسيلۀ .  قتل عام نموندرامردم 

 مرگ و نيستيی که بنا به . سال بدين طرف از زمين و فضاء بر مردم ما باران مرگ و نيستی می بارد١٧ساخته از 

 ھزار از نيروھای امنيتی ٤٥ سال اخير بيش از ٥تنھا در جريان " غنی احمدزی"اعتراف يکی از دلقکان استعمار 

تعداد کشته شدگان از مردم عوام و طرف مقابل که با تأسف آنھا ھم افغانھای . افغانستان در آن به قتل رسيده است

  .به کجا می رساند، از شمار بيرون استفريبخورده ھستند، اين رقم را 

در چنين فضائی بنا بر بی خبری و ضعف مبارزاتی مردم و سازش و خيانت حکمداران دست نشانده که ھر روز با 

ًريحا صاز روی اسرار پشت پرده برداشته، پرده لباس و چھرۀ جديدی به مردم فريبی می پردازند، صدراعظم پاکستان، 

  . خواھد آورد-مدآ ھمين زوديھا حکومت جديدی در افغانستان به وجود خواھد اعالم می دارد که به

دست اين افشاگری به جای آن که ما مردم را از خواب غفلت بيدار ساخته، متوجه توطئه ھای پشت پرده بسازد و ھمه 

حلی که تو با  راه  خواھان اعالم بداريم که ما نه خواھان تو ھستيم و نه" خليلزاد"در دست يک ديگر داده به امريکا و 

آوردن طالب برای ما پيشبين شده ای و نه ھم می خواھيم باز ھم تجربۀ زندگانی نکبتبار تحت زعامت طالب را تجربه 

نمائيم، از چپ و راست از روشنفکر و عامی، افشاگری صدر اعظم پاکستان را تقبيح نموده مداخله در امور داخلی 

  .کشور ما می دانيم

  ..!، روشنفکران، آزاديخواھانھموطنان

تا زدن به دھانش پيش  . اين که يک پاکستانی بخواھد در امور داخلی کشور ما مداخله کند، بايد عليه وی موضع گرفت

رفت، مگر اينجا مداخله نيست، او يک توطئه را افشاء می کند و دولت دست نشانده برای کتمان توطئه می خواھد ما را 

اگر واقع بين باشيم بايد از اين افشاگری مسرور گرديده، ھمه بر روی سرکھا بيرون . ن بر انگيزاندبه ضديت با پاکستا

بگيرم و بگوئيم که خدا لعنت تان " عبدهللا فيشنی"و " غنی احمدزی"و امريکا بگيريم، از يخن " خليلزاد"شويم، از يخن 

  .کند که در مقابل چنين توطئه ای سکوت می نمائيد

  !و مردم آزادۀ افغانستانروشنفکران 

بيائيد در ھر کجائی که ھستيم زنده بودن خود را با ابراز انزجار و نفرت از آنچه امپرياليسم امريکا و نوکران گوش به 

 .در غير آن وطن از دست خواھد رفت. فرمانش در غياب و بر ضرر مردم ما تصميم می گيرند، به اثبات برسانيم


