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 جانبازانه رزميدن: بھای آزادی
 ! Farid Hakimiدوست  گران ارج ، روشن ضمير و  وطنپرستم، جناب فريد حکيمی

ِدرود ھای فراوان، با تحليل ھمه جانبه تان صد  در صد موافقم و ھم چنان از پيشنھاد وطنپرستانبا سالمھای گرم و  ۀ ٔ

 .ٔتان استقبال نيک نموده و به ديده قدر می نگرم

ًبناء چه بخواھيم و يا . دوش ساخت و بنابر دالئلی  در خارج از کشور مانديمه مان را خانه بۀ چون جبر زمانه ھم

کنيم و يا نکنيم ، نسبت به افراد داخل جامعه به مراتب ناآگاھتر و کم تجربه تر بوده و از شرايط  و نخواھيم ، قبول 

 .بی خبر می باشيم....   اجتماعی و فرھنگی و-اوضاع سياسی 

می توانند که تصميم  "تحليل مشخص از اوضاع مشخص "انقالبيون  و توده ھای داخل کشور با الھام از اين اصل مھم  

ورند اوجود بيه رند، دست به شورش بزنند و با پيروزی بر دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی، تغييرات بنيادی را ببگي

 از درک رسيده باشيم تا  بھتر بدانيم که شرايط  و هما بايد به اين درج .و  در فرجام  بر سرنوشت ميھن رقم بزنند

  تجاوز شوروی ، فرق ماھوی دارد زيرا در آنزمان نيرو ھای اوضاع خونبار کنونی کشور تا  اوضاع  و شرايط  زمان

 ضد يک دشمن غدار و برای يک ھدف مشترک که ھمانا آزادی ملی بود ، هملی و انقالبی و مردم متحد بودند و تنھا ب

 یٔ  به مثابه مار ھای خوش خط و خال عمل مًدر آن دوران ظاھرا...  پاکستان وکشور ھای ايران و. می رزميدند

.  کشور امپرياليستی اشغال  نظامی نگرديده بود۴۴افغانستان ، توسط بيشتر از . ، بی خطر و دشمن نبودندنمودند

بود و خالصه ) ناموس پرستی(ميھن پرستی مترادف با .  سليمان و پامير استوار بود-  بابا نچو،  ھمٔشيرازه  وحدت ملی

 !! ......م چو  روباه ھائی دم بريده  می ھراسيدند وکشور ھای مرتجع  ھمسايه از  ھيبت شيران افغان ھ

ٔدر برھه  جاری ؛ کالغان سيه بال و پر  و زشت ناسيوناليسم اسالمی ايران ، يابو ھای پنجابی ، روباه ھای آسيای ميانه 
راسيون فرزندان خلف تزاران و جيره خواران سوسيال امپرياليسم شوروی و حاال پادو ھا و اجيران امپرياليزم فد(

ھمراه و ھمگام  با نوکران  بومی  و در تبانی با باداران امپرياليستی شرقی وغربی شان، با گرفتن ژست ) روسيه

شيران؛ در ميھن شيران وعقابان آزادانه شکار می کنند ، می آيند و می روند ، می برند و می کشند، حکم می رانند و 

 هرا به پرتگا.. .... ه و سيس ، شاه زمان و امان هللا، محمودی و مجيد و   زردشت و آرش ، کاؤهتصميم دارند تا زادگا

 -ٔتبليغات  و پروپاگند ھای خائنانه ايران . انقياد حواله  دارند و ميھن خورشيد تابان را پارچه پارچه  و تجزيه سازند
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ٔيرازه  وحدت ملی را از ھم گسسته به ھمکاری سگان  پاچه گير داخلی شان ؛ ش......  تاجيکستان و-   پاکستان- عربستان
افغان ستمديده  و افغانستان بالديده ، دارای . يا و افسانه مبدل گشته  استؤوطنپرستی و جوانمردی به ر. و پاشيده اند

دھھا نوع دشمن خونخوار و بی ناموس داخلی و خارجی شده اند که ھيچ گونه رحم و مروت نداشته فقط  و تنھا به 

 ! ٔ تجزيه افغانستان می انديشند و بسنابودی افغان و

بنابر دالئل  فوقانی ، مسؤوليت و  وظايف  انقالبيون و ميھن پرستان  برای انقالب کردن، خطير تر و سنگين تر از 

و مخفيکاری، کار و فعاليت می نمايند  و برای " تحليل مشخص از اوضاع مشخص "گذشته  بوده  و بنابر دو اصل 

داشتن توان اقتصادی  و اسلحه فقير و نادار می باشند زيرا ِاه انقالبيون از نگ. م ملی تدارک می بينندشورش نمودن و قيا

اگر مردم با نيرو ھای انقالبی ھمدست  .بار می آورده آنان  بدين باورند که اتکاء  به  قدرت ھای خارجی اسارت ب

يزش و شورش سھلتر می گردد و درغير آن  با اين چنين ٔنمايند، طبيعی است که پروسه خ......شوند، کمک ھای مالی و

انقالب کردن کار يک روزه نبوده بل مسيری است دور ......  اقتصادی و فرھنگی و- شرايط و اوضاع نابسامان سياسی 

 !!.......... و دراز، پر از سنگ و خار ومملو از فرود و فراز و ھا  و

دست آوردن آزادی ملی از ه ن برای يک ھدف و نيت مشخص که ھمانا  باگر ملت  به گروگان گرفته شده و اسير ما

 فرامنطقه  و داخلی می باشد ، متحد شوند و تحت رھبری نيرو -چنگال خرسھای سرمايه و خوک ھای  ارتجاع منطقه 

می نمايند، ميخ ٔ راه بيندازند ، مطمئنم که  گليم  فرسوده ارتجاع و استعمار را جمع هھای انقالبی قيام سراسری را ب

 .ٔآخرين بر تابوت شان می کوبند و فاتحه آنان را برای ابد می خوانند

اگر انقالبيون، ھمگام با توده ھا حرکت نکنند و در رأس خيزش توده ھا قرار  نگيرند، ھيچ انقالبی به پيروزی نمی 

 .رسد

به عبارت . ول بنيادی در کشور رونما گردداگر توده ھائی ميليونی  با انقالبيون ھمکاری ننمايند، محال است که تح

  .ديگرند ديگر انقالبيون و مردم الزم و ملزوم يک

بايد و به طوری حتمی و مشخص ، قيام ملی در مقابل ارتجاع داخلی و باداران خارجی شان از  استحکام و ! بلی 

باری از شکست ھا  و  پيروزی ھا،  انقالبيون افغانستان کوله . سازماندھی بسيار اساس و بنيادی برخوردار باشد

را از زمان تجاوز روسھا  تا به امروز با ...... اندوخته ھا و آموزه ھا ، تجربيات ، مبارزات ، ايثار و از خود گذری و 

. خود حمل می دارند و به  ھمان دليل موجه ، آبديده ترين رزمندگان و انقالبيون در جھان ھستی  و تاريخ بشرمی باشند

پاخيزند،  بدانيد که بزرگترين انقالب تاريخ  در عصر حاضر در ميھن ه مردم تحت رھبری نيرو ھای انقالبی  باگر 

 .آزادگان به پيروزی خواھد رسيد

صد ملت از دست ظلم  و ستم ، استثمار و  بی عدالتی به ستوه آمده اند و  اين را ھم می دانم که  فقط در  ٩٠می دانم که 

بستر مساعد جھت ) شورش سراسری(ٔ دو مجھوله افغانستان، توسط اکثريت مردم و انقالبيون با ٔو تنھا حل معادله

ًحل می  گردد و ديگر ھيچ گونه بديل منطقيی اصال وجود تحقق ستراتيژی جنگ توده ئی طوالنی و خط حرکی آن 

ٔنداشته زيرا تاريخ  بيشتر از سه دھه پيشينه کشور تا به امروز، شاھد مدعايم   .می باشدٔ

بايد از خواب خرگوشی بلند شد و به خود آمد ، موھوم  پرستی و مدد جستن و کمک خواستن از غيب ؛ را کنار گذاشت   

را آغاز کرد زيرا آنان در اين شرايط نھايت خطير و حساس ..... و  به  سازمان ھای انقالبی کمک و معاونت مالی  و

ی شان تا به دندان مسلح می باشند و  ھم چنان دولت و حکومت ه ئمی منطقکه ارتجاع اسالمی داخلی  و متحدين  اسال

پوشالی را نيز در قبضه دارند ؛ قادر گشته و توانسته اند  که  تعداد  زيادی از جوانان با درد و با احساس را از چھار 

و در اين کارزار انقالبی کنار ميھن غرقه در خون  مان، تحت آموزش و تربيت انقالبی قرار دھند و متحد  سازند 
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 .موفقيت ھای مزيدی را کمائی دارند

ما  زمانی به  آرزو ھای ملی  و انقالبی  خويش نايل  می گرديم که  در عمل  و با صداقت تام  به اقدامات جدی 

بايد . يآورندنباشيم  تا  آزادی و آزاد زيستن را برای مان تحفه  ب" دستان غيبی"و  "  مھدی موعود"بپردازيم و منتظر 

 .دست آورده رزميد ، جان باخت تا گھر آزادی را ب

 با احترامات عميق قلبی

 ميرويس

 

 
 


