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 Martyrs جانبازان

 
  )ادامه دھندگان(ساما
  ٢٠١٢ جون ٠٨

  
  

  ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  

  )مجـيـد(روز جاودانگی سرو بلند آزادی به مناسبت تجليل از سی و دومين سال 

  و يادمان شھدای ارجمند راه آزادی و انقالب

  

  ـه لــگـوی اورڅلــی د ننـــگ له پاره په ھــرنـنگـــيا

  ه دی نه لک شوی په پيغـورښسر په دار لک شوی 

  "خټکخوشحال خان "

داری مجيد سترگ است و ھمه جا سخن از جوزا روز به جاودانگی پيوستن سرو تناور آزادی و پاي مامروزھژدھ

 شمسی خبر شھادت مجيد از بلند ١٣۵٩ جوزای ١٨ سال قبل در چنين روزی در ٣٢ .رود مجيد و به نام مجيد می

و رسانه ھای ارباب سوسيال " پرچم و خلق"گو ھای رژيم جالد پيشۀ ميھن فروش، مزدور و ضد دموکراتيک 

ضمن محکوميت جنايت بی نظير و ) ساما(سازمان مجيد.   جھانيان رسيدامپرياليست اشغالگر روسی آن به گوش

فراموش ناشدنی اعدام بدون محاکمۀ مجيد در بيداد گاه جالدان خادی و در محکمۀ سوسيال امپرياليستی، مرگ مجيد 

اری و را فاجعه ای بس عظيم و خالء  پُـر ناشدنی برای ساما، جنبش انقالبی کشور و رستاخيز سترگ ضد استعم

، در تداوم اين نبرد پا "نبرد مجيد ادامه دارد"ساما با اعالم اينکه . ضد ارتجاعی توده ھای مردم افغانستان خواند

فشرده و زان پس اين روز را به عنوان روز شھدای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ھمه ساله درھر کجا تجليل 
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 نماديست از ،اين روز  و در قاموس مبارزاتی کشور ما ماخلق آزادۀ پرافتخارمعاصر تاريخ  در. کرده است

ايستادگی و مقاومت، پايداری و ايثار، و شورش و عصيان در مقابل عفريت ستم ــ امپرياليسم و ارتجاع ــ و 

  حقيقت و چيرگی نو بر کھنه و بازتابيست حماسی از عشق خلل ناپذيربه پيروزی آگاھانه و باورنموديست گويا از 

  . مند به آرمان انقالب، ترقی و آيدآلھای عالی بھی خواھانۀ ستمديدگانشکوھ

جد افتخار برای سامای مجيد، برای جنبش انقالبی و راھيان مسيرت واز اينرو، روز ھژدھم جوزا روزيست م

  . انقالب و برای مردم و تاريخ مبارزاتی خلق افغانستان

) قبل و بعد از مرگ مجيد( ی غش انقالبی کشور ما و سازمان ما  شخصيت ھای بانقالبيون پاکباز و و سائر   مجيد

برای ھيچ افتخاری  نظرآنھا ھيچ امتيازی و از. ندامصالح خاصی برش يافته  از و ای بھره مند بوده سرشت ويژه از

نبش اين حماسه سازان ج. نبودبرای تغييرانقالبی جامعه صف مردم  درعملی گرفتن  قرار از باالتريک انقالبی 

اخالق انقالبی اين است  له درأاساسی ترين مس. ند داشته و داره ایتبارز ويژداشتن اخالق انقالبی  انقالبی کشورما با

سازمان  ، انقالب وتحقق آرمان زحمتکشان ھستی خود را در راه ۀھم مدعی مبارزۀ انقالبی حاضر است فردآيا که 

وقف  ھستی پرافتخارش را و  زندگی پربارۀھم مجيد. ن کردندياران صديقش چني و  مجيد؟انقالبی خود وقف کند

  .انقالب کرد

در مبارزه، حتی در تاريک ترين ايام و اميد داشتن به استواری  قاطعيت وتھور و ايستادگی در برابر عفريت ستم،  

ورزی آگاھانه و عمل انقالبی،  مواضع اصولی کيد برأت  ابرام و انقالبی و جھان نگری علمی،، تئوریفردای روشن

سازنده و پيوند زدن تئوری با پراتيک در مبارزۀ انقالبی، بالغت گفتاری و نوشتاری، دريا دلی و سعۀ صدر، قدرت 

 به  را، مجيد...و سائر سجايای عالی اجتماعی و مبارزاتی) کاريزماتيک(سازماندھی ھمراه با شخصيت پرجاذبه

. بودقلوب انقالبيون و زحمتکشان ساخته محبوب فرا قومی و فرامحلی ی شخصيت بی بديل انقالبی و افسانه ئ مثابۀ

با اين اوصاف و سجايا مجيد در مقام يک شخصيت فرا قومی در گسترۀ ملی و طبقاتی جامعۀ ما تبارز نموده و 

 در برابر فراتر از آن به عنوان فرزند آگاه و بيدار مردم افغانستان با تمثيل حماسی اوج غرور ملی مردم سلحشور ما

 و ملت ما "اعتباربدين . استعمار و ايادی اش، در سطح ملی پذيرش يافته و تا سطح برين قھرمان ملی عروج نمود

  ".خود پذيرفته بود تسليم ناپذير و  وجدان آگاه، بيدار، رھگشا ، ستيزه گرۀرا به مثاب او جنبش انقالبی ميھن ما

گم، مجرد،  دُ به گنجينه و ارثيۀ تئوريک و پراتيک عام انقالبی به گونۀ او . ورزی بود خالق همجيد انديشـ زنده ياد

 نمی کرد، بلکه به ويژگی ھای خالق، برخورد ی مشخص اجتماعی و تاريخیورای واقعيت ھا در کليشه ئی و

ۀ ش انديمجيد سترگ و ياران بزرگش از طريق تلفيق .توجه داشتدرعمل آن و تطبيق خالقانۀ زنجيرگسل  انتقادی و

تئوری ھای تطبيقی و اشکال مبارزاتی و سازمانی را  پيشرو با واقعيت ھای مشخص تاريخی  و اجتماعی جامعۀ ما،

ھمين  ازآنھا مواضع قابل فھم   وو کارآئی ديدگاه ھامقبوليت . و مطرح ساختند برای انقالب کشور فرموله کرده

به "  انقالبی-مشی مستقل ملی"ه عنوان مثال پيشبرد ب.  می گرفتاءمنشانطباقی تئوری عام انقالبی  نگرش ۀشيو

ضمن التزام  متغير ملی و بين المللی،شرايط عنوان يک سياست انقالبی مستقل زنده و فعال مجيد و ساما در متن 

فکری ساما با روند ھای درست و اصولی انقالبی و ھمگامی با مارش شورانگيز تاريخی و زنجير گسل زحمتکشان 

   .ددانشان  را درستی خود ليت و، مقبوجھان

سال قبل بدينسو، ازسرآغازروند ١١از  "رھبر "و" مجيد"ازگونۀ رھبرانی  نيرومند وعملی حضور ضرورت

ن انئوخاادارۀ مستعمراتی  ۀاکنون که زمامداران بی اراد. مستعمراتی جاری کشور تا حال پيوسته محسوس بوده است

 ھم صدا با انقياد طلبان توشيح نموده و باداران امپرياليست شان تدوين و بارا  ما و مردم ملی سند اسارت کشور
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 دار،يب آگاه، وجدان ۀمثاب به مجيد گونه ھائی  ،ندخيانت ملی اد توجيه اين صد سالوسانه درحواشی حاکميت پوشالی، 

 و شور  یمل غرور وجا یحماس ليتمثبا نياز زمان است تا  در بين مردم،ريناپذ ميتسل و  مبارز، عملورزرھگشا،

ارادۀ برده ساز و اسارت آور استعماری را  اش، یاديا و امپرياليسم دھن دريده برابر در ما سلحشور مردمانقالبی 

  .  سازند را خنثادرھم شکسته و توطئۀ مشترک امپرياليسم و ارتجاع متحد آن

 مطرح م٢٠٠۵سال  در غانستان، اولين بارپايگاه ھای نظامی امريکا دراف  و ايجاد"توافقنامۀ ستراتيژيک"موضوع 

از تن  ھزار با طی جرگه ای له راأاين مسسرخيل خائنان ملی و رئيس پوشالی ادارۀ مستعمراتی  "کرزی حامد". شد

 ذھنيت سازی جھتئيد آن، أت درميان گذاشت، ولی گماشتگان ارتجاع متحد امپرياليسم و مستمری خوران اشغالگران

 ازيک سال .به آينده موکول شد و  اغوای اذھان مردم به تعويق افتاده از طريقست غداران پذيرش اين خوابرای

زنی ھای اير راه انداختن مذاکرات اھريمنانه وه قوس ھای بسيار، چانه زنی ھای کاسبکارانه، ب کش و از بعد بدينسو

شعبده  با) ع زنجيراسارت خلق مادرواق(ستراتيژيک ننگين  توافق نامۀ ،ريزه خواراشغالگراندلقک ھای شيادانۀ 

  دزدانه و– سرخيل خائنان ملیوئی  امريکاسردستۀ رھزنان جنايت گسترامپرياليست ھایبازی عوام فريبانه بين 

را  ه و پارلمان ادارۀ پوشالی ــ اين ابزار حاکميت استعماری ــ نيز آن رسيدء به امضا–تاريکی شب  بزدالنه در

حاکميت پوشالی وشيح اين سند اسارت آور، نگرانی ھای ھمه گروه ھای تشکيل دھندۀ ت تصويب و  با.تصويب نمود

   ." سياسی افغانستان برطرف شد ۀآيند مورد در" پرمدعا  و  مکار"اپوزيسيون " ومستعمراتی

ت برای غارت منابع خلق ھا و ملل ناتوان  و سرکوب ظرفيايجاد پايگاه ھای نظامی   وگریمداخله ، تجاوز، اشغال

 يکی ازويژگی - دوران امپرياليسم  داری رقابت آزاد، ھم دره دوران سرماي ھم درھای مبارزاتی آزاديبخش آنھا، 

طول تاريخ  در.  و واژۀ استعمار از آن تعريف خود را می يابدداری استه بارز نظام سرماي ھای اساسی و

تمسک به بھانه  ابستگی کشاندن  کشورھا، بادرآغاز به ودر پی حد اکثر سود و ثروت، استعماری، استعمارگران 

می " ترقی اجتماعی انکشاف وباز سازی، "و" ھمکاری بشردوستانه کمک و" ،"انتقال مدنيت" ھای سالوسانۀ 

اين شيادی  اگر .يورش خلق کنند دل ھای مردم کشورھای مورد در مسحورکننده را خواھند اميدواری فريبنده و

 به نمايش –پس اين پردۀ دروغين مستورشده است   که در-را خود تجاوزگر خون آشام ونيفتاد، چھرۀ سفاک،  کارگر

فرق مردم زيرسلطه  بر" شمشيرداموکلس " پايگاه ھای دائمی نظامی که مانند  ايجاداشغالگری و به   وشتهگذا

  .آويخته خواھد بود، مبادرت می ورزند

 نه ازاست که  م٢٠١۴سال   ازافغانستان درريکا و ناتوام نيروھای اشغالگر "خروج"اعالم موضوع داغ ديگر، 

صورت از سراستيصال و محاسبۀ نادرست دولت ھای امپرياليست اشغالگر  بلکه ،استرحام صفتی و روی بودا

اثرات بد کشتار بيرحمانه ومتواتر  ،مردم افغانستان ناپذير مقاومت انکار شدت مخالفت و وسعت و :است پذيرفته

ال برانگيزآن در بين مردم ومخالفت ؤی افغانستان به دست نيروھای مسلح اشغالگر و انعکاسات سمردم غير نظام

تواند سند جرم وجنايت امپرياليست ھا را بيشتر درانظار جھانيان برمال  مردم با آن دراقصی نقاط جھان که می

نظامی حضور با جنگ ور و مردمان سائر دول اشغالگمردم امريکا  شصت درصد نارضايتی بيشتر ازسازد،  

زخمی شدن سربازان  اقتصادی ساختاری نظام سرمايه، کشته و ، بحران مالی و و کشتار مردم مادرافغانستان

به ( ن امريکاااقتصادی متحد ، وضع ناگوارمالی و خانواده ھای آنھا از واعتراض چندين ھزارنشامتحد امريکائی و

 اين کشورھا، بحران خاورميانه، ودر اعتراض ھای مردمی  و) يوروکاھش ارزش بحران روزافزون اروپا و ويژه 

 ايران فکتورھائی اند که اشغالگران نمی توانند به سادگی از ھم چنان نگرانی ھای چين، ھند، روسيه، پاکستان و

 سرمايداری درامريکا و بحبوحۀ ھمين رويدادھا ھمزمان با اوج گيری جنبش ھای ضد در.  رد شوندھاپھلوی آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ين کنفرانس اگرچه در. شد يراد پای تخت کشور پرتگال  "نوليسب "در کنفرانس سران ناتوم  ٢٠١٠اروپا، درسال 

 انحراف اذھان جھانيان، توجه بيشتر به موضوعات کليشه ئی مانند بازدارندگی اتمی، روابط با و اغوا خاطره ب

اداری  فساد نگی مقابله با بحران خاورميانه وقدرت ھای نوظھور، خلع سالح، سيستم دفاع موشکی، چگو روسيه و

  .افغانستان بود از خروج ناگزير نيروھای ناتو کيد برأ ولی موضوع اصلی اين کنفرانس ت؛درافغانستان معطوف شد

توشيح اين " کاخ سفيد به وضاحت اظھارداشت که ،"توافقنامۀ ستراتيژيک "ایازامضپس  ،براساس منابع خبری

  ايجادألـۀمس". محقق می سازدم  ٢٠١۴سال  از درافغانستان بعد نيروھای امريکائی را توافقنامه امکان حضور

سند دفاعی موسوم به  له درأقراراست اين مس.  عنوان نشده استاً پايگاه ھای نظامی درافغانستان دراين سند صراحت

امريکا قصد ندارد که امپرياليسم اشغالگر .  برسدءامضاه  بــيک سال  ازپس   احتماالً ــ" جانبۀ امنيتی موافقتنامۀ دو"

را منحيث گوشت دم توپ ) واقع اردوی مزدور در" (اردوی ملی"می خواھد  انستان منصرف شود وغاشغال اف از

  . بنشيند) پايگاه ھای نظامی(" غندی خير"خودش در گيرد و کاره ب

پايگاه ھای نظامی جھت تحقق اين حضور،  ايجاد افغانستان و  درم ٢٠٢۴ل سا تا امريکاامپرياليسم نظامی  حضور

و دول امپرياليستی  کايامر سمياليامپر و نمايانگر تضاد اولويت ھا ميان ن ومعنی ناديده گرفتن کنفرانس ليسبه ب

به خدمت  رانش ايک موضع برتر، متحد  که امريکا ازکند  حضور به وضاحت بيان میاين . استبحران زدۀ ناتو 

 در را خودو ھژمونيستی  اھداف ستراتيژيک  دول، آن، اولويت ھا و محدوديت ھای بدون توجه به منافع و می گيرد

يک  رااز منطقه دست آمده ه بو ثروت دارد سود  نظر  درکايامر سمياليامپر. دنبال می کندافغانستان و منطقۀ ما 

يو پوليتيک و جيو اکونوميک خود در منطقۀ آسيای ميانه و جنوب آسيا ه و بر اھداف ھژمونيستی ججانبه به يغما برد

ن امريکا مبنی انگرانی متحد. تشديد تضادھای درون سيستم امپرياليستی می افزايد اين امر الزامأ بر. تأکيد ورزد

منافع  ن تضاداگراي. قابل فھم است، صاحب شود به تنھائی منابع طبيعی افغانستان راخواھد  میکه امريکا  براين

وعده داده شده قابل " کمک ھای"پرداخت  دل خواه آنان حل نگردد، احتمال طفره رفتن از ميان امپرياليست ھا طور

ادارۀ مستعمراتی  پشيزی ھم به ،ين معامله نبرنداسودی از دول غير امريکائی که اگر زيرا. پيش بينی است

ی خروج نيروھا از  بعدــگذشت که اميدواری ھای تلقين شده   ديری نخواھداًء ،بن. افغانستان نخواھند پرداخت

امپرياليسم که اين متحد   اتحاديۀ اروپا نشان می دھدۀاعالمي صدور. س مبدل گرددأ به يــاروپائی ناتو اشغالگر 

تان افغانسپوشالی از بنياد فاسد دولت  مشروط به يک سری تغييرات در امريکا سپردن کمک ھای وعده داده شده را

حجتی  و  دست آويز،بديھی است که پيشنھاد اين شروط. آمد به حالت تعليق درخواھد آن کمک ھا می داند که درغير

  ".معرکه خرش در دجال باگذاشتن تنھا "مبنی بر است 

 به بھانه ھای ،درافغانستان به تداوم حضوراش ی ه ئستراتيژيک منطق ۀ امريکا جھت تحقق نقشسمياليامپر

يوپوليتيک افغانستان، نقشه ھای جاستفاده ازموقعيت  با تا  گوناگون متوسل خواھد شده و ماجراجوئی ھایفريبکاران

امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو پس از يک دھه به خدمت گرفتن . پياده کند را استعماری خودتدوين شدۀ 

حميل ارادۀ زورگويانه و سلطۀ غارتگرانه و منابع گزاف اقتصادی، نظامی و انسانی و ھدر دادن آن در راستای ت

جابرانۀ امپرياليستی باالی مردم افغانستان و غارت کشور و کشتار بيگناھان  ميھن ما، سرانجام از فرط استيصال و 

توانند جنگی نا محدود و  شھرت دارد، نمی" وری ھارستان امپراتگو"درماندگی دريافتند که در کشوری که به 

بناًء ، برای گريز ناگزير از اين تنگنا و مخمصه، ضمن پيشبرد . پرھزينۀ نظامی را ادامه بدھندحضور گسترده و 

با مزدوران شان در حاکميت پوشالی و کار روی تمديد و ايجاد چند پايگاه و حضور " توافق نامۀ ستراتيژيک"طرح 

 انسجام ارتجاع کشور و ادغام رسمی م در افغانستان؛ طرح توحيد و٢٠١۴نظامی، امنيتی و استخباراتی فراتر از 
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. در دولت پوشالی و تقسيم قدرت را در دستور کار قرار دادند" حزب اسالمی"و " طالبان"لشکر شرير و مزدور 

قتی وھرچند اين پروسۀ توحيد ارتجاع در محور حاکميت استعماری ــ ارتجاعی قبالً آغاز شده و به بن بست ھای م

در تالش اند به عنوان پيش شرط عملی اخراج " يانکی ھا"ت ھای اشغالگر به خصوص رسيده است، ولی امپرياليس

شرمسارانۀ نيروھای اشغالگر شان از افغانستان و قبل از آن، به ادغام نيرو ھای ارتجاعی بومی در ساختار حاکميت 

  .جائی و تعديل و تقسيم قدرت ميان آنان بر محور پيشگفته برسنده پوشالی با قدری جا ب

دراين ميان، لشکر سياه ارتجاعی مزدور و شرير طالبان از قبل از ايجاد تا کنون فلسفۀ وجودی خود را مديون يک 

سرنوشت و سياست ھای رھبری طالبان به عنوان يک نيروی . سری اھداف ارتجاعی و استعماری در منطقه اند

يوند با سياست ھا و مواضع بازيگران و سياه ضد ملی وضد مردمی و مزدور بيگانگان مغرض و توسعه جو، در پ

بر بنياد . حاميان منطقه ئی بوده و متأثر از روابط نوسانی و تضاد و رقابت دول ارتجاعی منطقه با امپرياليسم است

توانند عليه  اصل پيوند و ھمسرشتی تاريخی ميان ارتجاع و امپرياليسم، طالبان از لحاظ ماھوی ھرگز نمی

پرياليسم جھانی، به خصوص امپرياليسم امريکا و انگليس، به خاطر منافع مردم بايستند و از آفريدگارگروه خود ام

نمونه ھای برجستۀ اين ھمسرشتی و تبانی ارتجاع اسالمی از نوع . (حمايت مردمی و صبغۀ ملی برخوردار باشند

  !!!).طالبانی را در ھمکاری القاعده و امپرياليسم در ليبيا و سوريه ديديم

د عوامل فرامرزی چندی در تعيين سياست ھا و مواضع نوسانی طالبان شرير مسلح و رھبران دست آموز آنان ھرچن

آنان مؤثر است، ولی دير يا زود طالبان و گروه ھای مشابه " جنگ و صلح"و سائر گروه ھای کوچک مماثل و در 

ۀ فعلی شان استحاله شده و در محور متأثر از ديناميسم اين عوامل و براساس ھمسرشتی شان، از موضع دشمنان

  .ی به پروسۀ ادغام خواھند پيوستارتجاع ــ یاستعمار تيحاکم

 سياست اقتصادی مزيد بر ارسال سالح و سرباز به منطقه،  با صدور سرمايه و کاال در قالب کايامر سمياليامپر

 تسلط خود کنترول و زير) ارت مواد مخدربه شمول تج ( بازارھای منطقه را و اقتصاددر نظر دارد  تا " بازارآزاد"

پل ارتباط ميان آسيای مرکزی،  " ۀافغانستان به مثاب زمينی، از رو زمينی و منابع زير ضمن تمتع از  وهآورد در

  . استفاده کند" شرقی  آسيای جنوبی و

مھم  بسيار رای کرزی ادارۀ مستعمراتامريکا و امپرياليسم ستراتيژيک ميان اسارت آور بارک اوباما توافقنامۀ 

دراين  ."دست می گيرنده ب خود شان را خود وليت کشورؤ افغان ھا مس،براساس اين سند: "گفت  و توصيف کرد

 به زبان خود  اً صريحبه حيث سردمدار امپرياليسم جنگ گستر و اشغالگر امريکا،  "بارک اوباما"جملۀ فوق، 

اشغال  افغانستان در را نداشته و خود صالحيت امور وليت وؤمسل سران ادارۀ پوشالی کابل تا حا :که کرداعتراف 

انقياد   گواھی است دال بر رسوائی، سيه روئی و خيانتبه نوبۀ خود اوباما نظر  اين اظھار.می برد سره کامل ب

کشوری " حاکميت"و " استقالل"از ،  در صف و حواشی نيروھای اشغالگرخودياوه سرائی ھای  که با طلبانی

 مزدوران بی مقدار امپرياليسم درمقابل آفريدگار و ولی نعمت شان و درعين تيصالح و تيولؤمسال شده و ازاشغ

  .زدند امپرياليسم اشغالگر دم می" کمک بشردوستانۀ"و " نيات خير خواھانه"حال از بودا صفتی، 

يک درصد وجاھت ملی به شمول  فاقد حتی افغانستان واين آلۀ دست امپرياليسم اشغالگر در  کنونی پوشالیدولت 

با بادار مکار و غارتگر شان برای ، امضای اين توافقنامۀ ننگين پوشالی آنبی آزرم پارلمان  و نمايندگان مزدور

 عنوان هھمسايی استفاده جو و مداخله گردول طماع روی   بریسيلی محکم رابلعيدن کشور ما و اسارت خلق ما 

 برگردن خود ين طوق لعنت راا ،مردم افغانستان به طيب خاطر که گويا سازند مودبه جھانيان چنين وان نمودند، تا

که  استتاريخ گواه !! نابخردی زھی حماقت و.  نجات يابندھمسايگان مغرض  گریدخالت شر از تا پذيرفته اند
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رسيده، ء امضافروختۀ وقت به  جانب زمامداران خود که از ننگين را و  معاھدات اسارت آورۀھم مردم آزادۀ ما

 ۀمعاھدۀ تجزيه کنند امضای معاھدۀ ننگين گندمک و برابر در آگاه ما و مردم غيور انزجار نفرت و. نپذيرفته اند

  .  من الشمس است اظھر... ديورند و

 روی انقالبيون فرارا گی ستروليت ھای ؤمس انجام وظايف وتقبل و ،  در کشور اسير ماشرايط کنونی اوضاع و

 با گره داده است، تا قرار  کشورديخواه و ميھندوستآزا شخصيت ھای منور  و، دموکراتروھای ملی نيراستين،

 والنه وؤھمسوئی مس  و اصولی، انسجام وحدتزدن نکات اشتراک و کنار گذاشتن  اختالفات الينحل، با تأمين

د زدودن ننگ بردگی صد  در،)در داخل و خارج کشور(ه ميان نيرو ھای مردمی در سطوح مختلفرسالتمندان

 ۀتوافقناماشغالگران طراح اين   فقط در آن صورت است که.ندرخيزب به پيکار ملی و اجتماعی اسارت  واستعمار 

 ھمراه با امضاء کنندگان و تصويب و توشيح کنندگان مرتجع آن و ھر توطئه و توطئه گر ديگری کيژيستراتننگين 

لير ما، اين مالکان حقيقی و حقوقی اين سرزميِن در زنجير، مالک افغانستان به زباله دان تاريخ سپرده  شده و مردم د

  .  آزاد ومترقی و مرفه  حاکم بر سرنوشت خويش خواھند شد

در راه رسيدن  به اين مأمول بزرگ ملی و انقالبی با تمام توان و تجاربش حاضر به "  ادامه دھندگان-ساما"

بيائيد با کار جمعی وعمل .  ضد استعمار و ارتجاع درھرسطحی استھمکاری و عمل مشترک با نيروھای مبارز

را برای رسيدن به آزادی، ترقی و رفاه  صادقانه خالی حضور قھرمانان از دست رفته را پُر و فرياد ناتمام  شان

  .رساتر بسازيم

   ! و انقالب شھدای راه آزادی کليهبر درود

   !دم افغانستانو جالدان مرقاتالن  وکشور مرگ براشغالگران 

  !ن ملی انئخا ميھن فروشان و نفرين بر ننگ و

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  !  انقالبی-                                   به پيش به سوی وحدت رزمنده و اصولی نيروھای ملی

  !آزادی مرگ يا يا                                                              

  )ادامه دھنده گانــ ساما ( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان                                        

 م٢٠١٢ش، برابر با ھشتم جون ١٣٩١ جوزای ھمھژد

 

 


