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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جاويد
  ٢٠١۴ فبروری ٢٢

  

  "محصل "پاسخی برای ھم نامم جاويد جان  
 

فاميل   شما و درود ھای گرمم نثار ، شدايد زندگی مصون باشیۀھم نامم جاويد جان اميدوارم از ھم  رفيق عزيز و

  !محترم وسوگوارتان باد

افغانستان آزاد ـ آزاد " ما است، در پورتال دشمن ستيز ۀ تان که گويای درد و رنج اکثريت مردم دردمند اما آزادۀنام

کسی که در آن دوران سياه که سوسيال امپرياليزم  . نشر گرديد که دل ھر صاحب درد را به شور می آورد" افغانستان 

کرد عضوی از فاميل خود را از دست نداده  وکره ھای خلقی وپرچمی اش در کشور آزادگان فرمانروائی میبه کمک چ

 ۀيا به جبھ  يا از آن کشور قھرمان پرور نيست و؛کرده باشدات زندگی را تجربه نزندان ومشق   يا خود آوارگی و،باشد

  .دشمنانان مردم تعلق دارد 

بعد  اما متأسفانه. ن خود ثابت کردند که پيمان شان با خلق ومردم شان ناگستنی ستدوست گرامی  جانباختگان ما با خو

 ،از آن ھمه قربانی برای آزادی وآزاد زيستن، دستان سياه امپرياليست ھای امريکائی در زير عبای  اخوان جنايتکار

  . ا انجاميد استبداد اسالمی را به ارمغان آورد که سر انجام به اشغال نظامی کشور توسط امريک

پرچمی  وبرادران دينی شان اخوان جنايتکار  تمام جانباختکان که جانيان خلقی و دوست عزيز، من در سوگواری شما و

 تا اگر بتوانند غرور اين سلحشوران را خدشه دار کنند دانم خود را شريک  میبر مردم غيور وآزاده ما تحميل کردند 

  .قياد در آورندواين سرداران آزاده را به زانو وان

 ياد جانباختگان را گرامی داريم و با آنھا تجديد پيمان بنديم  که خون ھای نجيب تان را فراموش نخواھيم کرد تا انتقام تان

غم از دست دادن عزيزان خود را  سوگواری ما از نوع ديگری است،. را از دشمنان مردم نگيريم آرام نخواھيم نشست

  .پيکار مان دھھا بار بيشتر از پيش ادامه دھيم  وتا سرنگونی ماشين جنايت پرور به کار وبه نيرو وانرژی مبدل کنيم

يا  خواھيم انجام دھيم يا در صدد انجام آن باشيم برای آن کار چه در امور روزانه و دوست عزيز ھر کاری که ما می

بدون نقشه ھر  حرکتی اگر محکوم  کنيم  بدون يک برنامه و مسايل درسی ما باشد يک برنامه برای تنظيم کار تدوين می

ی ئگردد وضمناً  کاری بدون برنامه  کاری است بی ھدف که ما را به سراب رھنما به شکست نباشد باالخره متوقف می

ز شوم بلکه انسان ھای پر شور ومبارز ديگر را  ھم سر خورده  ومأيوس ا کند که نه تنھا خود ما سر خورده می می

  .سازيم مبارزه می

به عزا نشاندن خلقی ھای وحشی وپرچمی ھای مادر فروش  وخادی ھای ناموس فروش با ھم قالده ھای اخوان 

  . می باشد،خواست ھای توده ھا که درھم شکستن ماشين جنايت پرور است جدا از توده ھا و عمل انفرادی و جنايتکار،
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 ما با يک جمعی وسيع جنايتکار ،دوست عزيز. درک فرستاده بتوانيم به صورت انفرادی شايد دوسه نفر شان را به 

  . وباند ھای شياد طرف ھستيم  ونه با دوسه يا چندين  تن جنايتکار که با يک ضربه نابودشوند  

اگر به خاطر درھم شکستن ماشين کھنه وبرپائی جھان نو تالش وپيکار کنيم به ھدف دومی  انتقام جانباختگان که مرتبط 

  .با ھدف اولی ما است نايل خواھيم شد 

بايد شرير ترين وجنايتکار ترين را از اين جمع خاينين ، با يک حرکت  توانيم و در مواقعی که به نفع مردم باشد می

  .برنامه ريزی شده به نفع انقالب  ومردم از دايره خارج کنيم 

نمی تواند تا ايفاء کردن به وعده اش در تماس است، آيا شما با نامه  ضمناًھمان دوست تان که توسط تيلفون  وايميل و

شوق  و شما را دريک حوزه آموزشی با ھمرزمان ديگر به خاطر آگاھی بيشتر متحد گرداند  تا انرژی تان وشور

  .انقالبی تان به صورت انفرادی  ضايع نگردد

  )رسد نقالبی به پيروزی نمی سياسی  بدون تشکيالت  اۀھيچ مبارز(دانيد که   رفيق عزيز شما بھتر می

 جذب آگاه ترين و انفرادی بدون متشکل شدن و ھم از اين قاعده مستثنی نيستيم وبا نيروی ھای  پراگنده و شما ما و

  .پيشرو ترين  افراد در يک تشکيالت منضبط پيروزی به دست آورده نمی توانيم 

  ھزاران جويبار وصد ھزاران قطرۀ ديگر

  ا ھا پديد آريدـاه  و دريد در اين رـيونديـبپ

  . فشارم به اميد پيروزی مردم افغانستان   دستان درد آشنای تان را می

  !مرگ ونفرين بر امپرياليست ھای امريکائی وغربی ونوکران بی آزرم شان

  

  

  

 


