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 ؟!چه نوروزی
. يک سال ديگر از اشغال کشور ما توسط امپرياليسم سپری شد. يک سال ديگر از بد بختی ھا مردم افغانستان گذشت

سال ديگر از عمر ذلت بار دولت مستعمراتی کابل گذشت و يک سال ديگر به عمر حاکميت نيرو ھای  اھريمنی يک 

سال آينده ھم درخشان نخواھد بود تا مردم در آسايش زيست نمايند و صلح و امن را در آغوش . مذھبی عالوه گرديد

  .گيرند

و ايادی  نيرو ھای اشغالگر بيگانه مسلخدر نيز ا در سال آينده تجاوز بر افغانستان ھم چنان ادامه خواھد يافت و کشور م

نوروز ما در واقعيت روز سياه است که افق روشن آن . دست و پا خواھد زددستپروردۀ آن در وجود نيروھای ارتجاعی 

ادگان و اين نوروز، نوروز بردگان و غالمان امپرياليسم است نه نوروز آز. بدون مبارزات مردمی ميسر نخواھد شد

در کشوری که جنگ و ستيز، خونريزی و ظلم و  شقاوت و بدبختی حمکفرما باشد، نوروزی وجود . مبارزان راه آزادی

برد و چرا  بايد گريست و فغان کرد که چرا کشور ما در بندگی ذلت باری به سر می. ندارد که به آن باليد و خوشی کرد

در کشوری که ميھن فروشان مسلکی در قدرت اند، . شوند و رمق تنفس را ندارند مردم ما در زنجير بردگی کشانيده می

در کشوری که اھريمنان مذھبی خون مردم را می مکند، در کشوری که جنگ ساالران و فيودال ھای نظامی و سياسی 

 می فشرد و درد  مردم مظلوم ما رایروزی است که گلولکه سياھبيداد می کنند، در آن کشور نوروزی نخواھد بود، ب

  .ھای بی درمان را بر آنھا تحميل می نمايد

دھد؟ انقالبيون مضحک ھمه در  نجير بردگی نجات میزرسيد و چه کسی مردم ما را از   چه کسی به داد مردم ما می

 جمله ده اين کسانی بودند که در ھر. خدمت امپرياليسم قرار گرفته و شعور انسانی و مبارزاتی خود را از دست داده اند

پس .  کوبی می نمايندیبردند، اما اکنون در پای ھمان امپرياليسم می رقصند و پا کار میه را ب" امپرياليسم"بار کلمۀ 

، رھبران شان را در بستر مبارزۀ داغ مردم ما به کی اعتماد خواھند کرد؟ اعتقاد من اين است که خود مردم به پا خيزند

  . گيرند و ديگر فريب ميھن فروشان را نخورندان توانمند خويشد را در دست سرنوشت خوتشخيص و پرورش داده،

  .ز بعدی، نوروز آزادی و استقالل باشدواميد که نور
  

  

 
 


