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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 

  به استقبال از رسالۀ

 »آزمونی از نو ويا رسالت ديگر«
 

ھمرزمم جناب موسوی در سال ، عنوان رسالۀ است که به قلم استاد مبارز و "آزمونی از نو و يا رسالت ديگر"

  .با تذکر فشرده می پردازم به رسالت تاريخی اين رسالۀ ارزشمند. به نشر سپرده شده بود٢٠٠٢

 يک تعداد خائنان و با  و خارج از آن ناتو و جنايکارش در قاتلانبا متحدامريکا که امپرياليسم جنايتگستر   زمانی

تلری ير شھر بن المان در کشوری که از بطن دولت آن فاشيسم ھخودفروختگان خارجی و داخلی در پيترز برگ د

داد می زند، دور ميز مذاکره جمع شدند تا تصاميم جناياتی را که روی اھداف استعماری و ضد بشری خود در 

نقشه  متحدۀ امريکا جھت عملی نمودن پالنھا و عامپرياليسم اضال. افغانستان و منطقه پالن نموده بودند، اتخاذ نمايند

 جنايات را در خاک خودشروع نمود يعنی که خود آفت و وحشت آفريد، ھای پليد خود در افغانستان و منطقه، اوالً 

 اين ترتيب قادر شد با پروپاگند ھا، هب. تروريست و طالب خلق نمود و يک تعداد انسانھا را در کام مرگ فرو برد

 "ناجی"ن عمل جنايتکارانه و وحشيانۀ خود جلب کند تا خود را  جھانيان رابه ايهمذبوحانه توجتبليغات و تالشھای 

  .که به اصطالح با خطرات تروريسم  مواجعه ھستند، قلمداد نمايد خلق ھائی

 به اين عمل امپرياليستی خود موفق شد و توانست اکثريت ماشين جنايت و کشتار در امريکاچنانچه ما شاھد بوديم 

 متحدۀ امريکا توانست اھداف عدر واقيعت امر اضال. يال و منافع شوم خود بچرخاند کرۀ رمين را به دور امدولتھای

 دزدی و غارت منابع مادی و داشته ھای معنوی آنھا است، ، بشريته را که جنايت عليیامپرياليستی و استعماري

  .برآورده سازد

ن بيست و يکم ، کشور ما افغانستان را با طرح پالنھای استعماری وموافقتنامۀ بن با کار برد ماشين آالت جنگی قر

 دلقک "کرزی"س آن أ از خائنان و جنايتکاران که در ریبا مشت راای مورد تجاوز قرار دادند و ادارۀ دست نشانده 

به اين ترتيب متجاوزان قادر . ، نمودند شدهقرار داشت، حاکم بر سرنوشت خلق جنگديده و به خاک و خون کشيده

حاکميت کامل کشور ما با قتل و قتال، راکت و بم،  جز غانستان را با نتايج آن که تا به امروزشدند سرنوشت خلق اف

  .چيزی به بار نياورده ، رقم زنند  ھولناک ديگرفاجعۀفقر و گرسنگی و صد ھا 
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ارزش تاريخی اين رساله  که در شروع تذکر دادم انتخاب عنوان اين رساله در چند سطر شعر گونۀ من طوری

از اواخر  در ھمان زمان که امپرياليسم امريکا و ناتو به افغانستان حمالت نظامی خود را آغاز نمودند ، يعنی .است

 بر مبنای تبليغات  که از در و ديواریدر شرايط.  به نشر سپرده شده بود٢٠٠٢ در آغاز اين رساله نوشته و ٢٠٠١

در که   کسانیدضا را پر نموده بود، به ندرت بودنصدای خوشی و شادی فگستردۀ امپرياليستی  و زا طرف آنھا 

 که در بطن و متن آن نھفته یبا تقبيح از فيصله نامۀ بن و با درک از ماھيت پليد امپرياليسم باھمه فجايعھمان آوان 

 -، ده باشدنوشته و به نشر رسان محتوای اين رساله در مقايسه بااست، برخورد قاطع، ارزيابی ھمه جانبه و عالمانه 

 -من از آن خبر نداشته باشم، مسلم است که حق نگارندۀ آن ھميشه محفوظ می باشدھرگاه چنين اثری وجود داشته و 

  بای نا آگاه که به خاطر ختم دوران سياه طالبافغانھادر کنار جم غفيری ازکه ما شاھد اوضاع بوديم،  طوری

زاتی که زيرسؤال بردن اعتبار تاريخی آنھا خيانتی حتا برخی از سازمانھای مبارخوشبينی برخورد می کردند و

که پشتيبانی عام   وطنفروشان وخائنانید بودن مواضع روشن مبارزاتی عليه اشغال کشور نداشتند، واست عظيم، نيز

از خوشی يا  افغانھای ديگری که رکه بودن داشتند ويا اينمی و تام خود را به حمايت از متجاوزان بی شرمانه اعالن 

در عمل تحقق » شنا مخالف جريان«اصل ؛ در چنان فضائی استاد موسوی  يا ترس خاموشی اختيار نموده بودندو

  .بخشيد

 بايد تذکر داد که جناب موسوی دراين رساله جنايات اين ھيوال را درھستی و نابودی خلقھای ستمديدۀ ما پيش بينی 

يک کشور اشغال شده و خلق آنرا اسير و در بند و تحت نموده حمالت نظامی متجاوزان را محکوم، افغانستان را 

که نويسندگان و صاحبنظران ديگر به مرور زمان دست به قلم  اين. حاکميت ادارۀ مستعمراتی ارزيابی کرده اند

بردند و زبان را به حرکت آوردند از تجاوز، استعمار و ادارۀ مستعمراتی، خائن ، جاسوس و خودفروخته و 

با  بررسی ھمه جانبهمھم برای شخص خودم .  نوشتند و گفتند، ارزش آن باشد سر جای خودش......وطنفروش

بيق پالنھای تط ضد بشری، حمالت نظامی ویجناب موسوی از طرح پالنھا قاطع نويسندۀ مبارزموضعگيری 

  .تو متحدانش در افغانستان و منطقه در ھمان زمان  اس ستراتژيک دراز مدت امپرياليسم جنايتگستر

  

  "آزمونی از نو کن و يا رسالت ديگر"

  "عادت مردن است          دست دست توست، بشکن اين طلسم ننگ راو زندگی در قيد و بند رسم "

  !ای ھموطن

  !ای ھموطن

  با شـعله ھـای خشــمت

  با گام ھـای رزمنده ات

  با دستــان پر توانــــت

  تو می دانی که

  در اين کوھوارۀ ظلمت سرای

  ـت و سيـاه استسيـا ھس

  اين ھمه فتنه گـــری

  اين ھمه غارتــگری

  اين ھمه فسق و فساد
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  اين ھمه قتـل و قتـال 

  اين ھمه راکت و بــم

  تو ای زندانی درد و غم و رنج و علم

  را،    )م ل ا(در نبرد ھستی ات، گنج ديرينۀ پيشوايان 

  آئين نامۀ پيکار خود سـاز

   !خون من فرش رھت باد

  ز و ديـــوار ستـــم ويران کنبــــــرخي

  رزم خونين به سر پنجۀ خود آغاز کن 

  به موج خون خود

  به پا کن شعله ھای خشم دشمن سوز را 

   وطن رامتجاوزانبسوزان خرمن 

  درخشان ساز ز موج نور آن

  درفـــش آزادی آزادگــان را

   مرز و بوم را"سيا"ز برق آن بسوزان آن 

  تا

 ن سوزو دشم يندر کوره ھای آتش

  تاريخدر لجـن زار 

  بيفکنی استعمار

  غرق در گرداب نابودی

  وفان خشمتطتوبا 

   را"سيا "به صدا آری ناقوس مرگ استعمار

  ھنگامه بر پا کن برزم و

  گام نو بردار و

  آزمونـی از نو کن ويا رســالت ديگر

  تا ھمه فرياد کنان نعره کشند

  .....آزادی آزادی آزادی 

  

  

 

 


