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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  چوکشور نباـــشد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  

  
 Political  سياسی

  
 18.08.08رھرو                                                                                                       نسيم 

 
  اسد وھشتم ستيب مناسبت به

  مباد من تن نباشد کشور چو
 چھار به آن شومی ھا امديپ و "ثور شکوھمند انقالب"نحس قدوم از که پلخمانی ھا سنگ ما

 اگر .استی جانکاھ بتيمص چه نداشتن وطن که ميدانی م کين ، ميا شده پرتاب ايدن ۀگوش
 و مقام ، سندهيونو شاعر ھا صد ، کم از کم ، داشتی نم يیواال وعظمت ارزش چنان ھنيم

  .دنديکش ینم فيتوص به یشکوھمندو دبدبه با شانی ھا ونوشته اشعار در آنرا منزلت
 ندا یوسرگردان ميت يمردمان ، وطنی وب آواره ردمانم .ستيمادری بی وطنی ب ، گريد کالم به
 توانندی م تنھا وطن داوال ، بنابران .ستينی شدن اهيس شان گدانيد باصطالح ايدن یجا چيھ که
 کشور ک يباشندگان که است بدان مشروط نيا .رنديبگ آرام و قرار ھنيممادر آغوش و پناه در
 آن مالک خود که باشند داشتهی نيوسرزم ندينما وآرامش سعادت ،یآزاد احساس آن دامان در

  .باشند
 شان خود کشور در ، خواننديم افغانستانش امروز کهی نيسرزم باشندگان که ودرد غيدر با

 مبدل دوزخ به نھاآ بر رای زندگ متجاوز استعمارگران ا ي.اند بوده دارا رای ارياخت نيکمتر
 چه نيا و. است ردهک رونيب شان روزگار از دماری بوم خونخوار ارتجاع اي و اند ساخته
 را یارياخت و حق ، شيآسا خودش خاک و گاه زاد دری کس که است ناک درد و بيعج

   ؟!نباشد صاحب
 نيھم ، است شده ما پاک خاک وارد نيمتجاوز ديپلی ھا قدمی وقت که نستيا گرمعاملهيدی پھلو

 وشرافت استقالل ازی وسلحشور رشادت با که اند بوده کشور ۀشد ماليپا و برھنه پا مردمان
 نرويب از پس که غيدر وبا. اند برخاسته دفاع به خون تريل نھزارا هيھد متيق به خود وطن
 در و است دهيدزد راه مهينازی داخل ارتجاع را شده ختهيری ھا خون نيا ثمرات اجانب راندن

 .اند رفته رونيب معرکه از پاره پاره و نيخونی ھا تن و یخالی ھا دست با ما مردم ، هجينت
 داربر دست ما سر از ھم اکنون نيھم تا و افته يدوام نسل اندر نسل باطل دور نيا متاسفانه

 از اندوست درست صيتشخ یبرا الزمی آگاھ نبود فاجعه نيا مھم عوامل ازی کي. تسين
 بری مبتنی ا جامعه ساختنی برا تالش و آن حفظ وی واقع یآزاد حصول بمنظور اندشمن
ی بال یاسيسی زندگ در مردم فعال حضور عدم. است بودهی ترق و عدالت ، یملی ھا ارزش

 است معلومدار .گذاردی م باز ھا استفاده سوء وی تلف قح ھرگونهی برا را راه که ستيگريد
 خواھند حضور صحنه در شان دشمنان ، نباشند خود سرنوشت بر حاکم کشور کي مردمی وقت

ی داخل ندشمنا که است جھت نيھم از. گرفت خواھند آنھا از را حق نيا ً جتاينت و داشت
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 وی کشور مھم امور در را ردمم نقش فشار و رنگين انھزار با اند هديکوش مای وخارج
  .نگھدارندی کيتار در را آنھا و بکشانند هيحاش به یاسيس
 ، رايز .است درست صد در صد گفته نيا. زيچ چيھ آگاه نا وملت زيچ ھمه آگاه ملت نديگوی م 
 بهی دسترس عدم وی آگاھ نا ازی ناش اش ھمه )ميا دهيکش روزيد اي( ميکشی م امروز ما که چهآن

  .است بوده مای واقعی ھا تيصالحو حقوق
 قيدقی ابيارز بدون و راه خم و چيپ شناخت بدون ، عدالت وی زادآ آرمان به دنيرس یبرا 
 وی آزاد دشمنان ديتجر و واحد صف ک يدر روھاين نيا جيبس و عدالتجو و خواهيآزادی روھاين

 مقدرات بر - خيتاری واھگ به – متحد نا و آگاه نا ملت چيھ. ندارد وجودی گريد راه ، عدالت
 بهی برا رای آگاھ و اتحاد نقش که است جھت نيھم از .است نبوده حاکم دوامدار بطور شيخو
 مينخواھ چه ميبخواھ چه .شمارندی م کننده نييتع و یحتم ، برجستهی ا مبارزه ھر نشستن ثمر
 که است یمحروم مردمان بزرگِی ھا آرمان کردن پورهی برای ضرور اريبس عنصر دو نيا
 آسان اگر امر، نيا .اند شده نگھداشته محرومی زندگ نعماتی تمام از اعصار و قرونی ط

 گريد بار صد آن بدون که ريناپذ اجتناب ستيامر ، کوتاه ا يبرد یم دراز زمان ،مشکل ا ياست
 نخواھند ھم خواب دری حت رای خوشبختی رو و افتاد خواھند یا چاله بهی چاھ از ما مردم ھم
   .ديد

 نداشته سراغ را اسارت و ستم از نجات راه و نشناسند را شان رنگارنگ دشمنانی وقت ھا توده
 گراناستثمار و گراناستعمار طلسم و ھا انتيخ ، ھا توطئه دام در یطوالنی ھا سال ،باشند
 بدل در رای آزاد که ستييھاروين آن صيتشخ دارد تياھم انيم نيا در آنچه .ماند رخواھندياس
ی بخت بد عامل خود کهی ای منياھری روھاين. کنندی نم معاوضه نھان و انيعی ھای گر عاملهم
 .نديآی نم حساب به بخشيآزاد و طلب استقاللی روينی چگاھيھ ، باشندی م ما وطنی رانيو و

 سال) ارتجاع و استعمار( زيخونر دشمن دو چنگال در که بوده چنان ما مردم تيوضع متاسفانه
ی بنابراقتضای خاص مقاطع در که یاعجارت و مزدوری روھاين. اند کنده جانی طوالنی ھا

 دهيد ،ی خارج تجاوزگران راندن رونيب مجرد به ، اند کرده یطلب استقاللی ادعا شان منافع
  .اند بوده ھانيا خودی اصل گرگ که شده
 رنگ مانند تيدرنھا ، باشند ھم برق و پرزرق ھرچندی وکنار یو هيحاشی ھا بحث نجايا در
 . باشد دهيلم اديازبن که ستيا هخان کردن روغن و

   )است وانيا نقش ِبند در خواجه    است رانيو بست یپا از خانه                        (
 کردن برطرف راه وی اب يشهير مانرای ھای بخت بد العلل علت کهيزمان تا:  نکهيا سخن کوتاه
ی فرع ليمسا به پرداختن. افت ينخواھد دوا ما درد ، مينکنی ريگ نشانهی اريھوش و دقت با آنرا
 و محضی بيفر خود ، نباشد عمدی رو از اگر ، رساندی نميی جا به را ما کهی ليمسا آن و
 .ميندار دور نظر از زين را جنگل ، مينيبی م را درختی وقت .است گرانيد و خود ِوقت اعيض

 عمد صورت در و یعلم ريغی ھا برخورد قايدق ايقضا به کيستماتيس ريغی ھا برخورد
 طرهيس را مای بخت بد عامل کهييآنھا .باشدی م مردم آرمان به انتيخ و اتيواقع تخطئه
 طول در کهی ا مانده عقبی روھاين تسلط و " خود رانسازيو و سرکوبگر نقش با" – استعمار

 را مرھم که اندی گمراھ بانيبط نندما دانند،ی نم اند، بودهی ترق و تحول ھرگونه مانع خيتار
 گرفتن و آن مانند وی تبار -یقوم اختالفات کردن مطرح! مالندی م ماريبی پا به سری بجا

 در "آن" بر را "نيا" دادن رجحان و افغانستان ساکنی ھا تيومل اقوام از ھا هيياحصا
 کشندی م بعذا شانی بوم مزدوران و اشغالگران نيخونی ھا چکمه ريز ما ھنيم کهی طيشرا
 بدون که داندی می ککود ھر ورنه. است ختنير افغانستان دشمنان ابيآس به آب ساده و صاف ،

ی گاھ آ عنصر بدون و افغانستان ساکنی ھا تيومل اقوامی تمامی ھمدل و اتحاد عنصر
  .شد نخواھد گشوده مای رو بر وسعادتی آزادی بسو روزنه نيکوچکتر
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 صاحب نکشند، رونيب را خود ابيآس سنگ دو انيم از ام دهيد محنت مردم کهيزمان تا 
ی بدرست را ما درد )نيلود عبدالرحمن( اد يجاودان مبارز آن ديشا .بود نخواھند خود سرنوشت

  :بود هسرداد اديفر نگونهيا که دانستی م
  رنگ کرده شيخو دھن ما بخون دو ھر  پلنگ طرف گريد وز نھنگ کطرف ياز
 گانگانيب برضد مستحکم واريد کی يبنای برا و ايجغراف کۀ يودمحد در کردنی زندگی برا

 جزی راھ ، مردم گردن ازی داخل گر ستمی روھاين خونچکان ريشمش کردن دوری برا و طماع
ی ھا ادعا و ھا راه ما نامراد مردم .ستين خاک و آب نيبرادرا اقوام هيکل انيمی ھمدل و اتحاد

. شناسدی م شانی ھا چمو خم تمام با را نما دوست شمناند. ندا گرفته شيزماآ به رای شماريب
 گرگ تا "یدموکراس سوداگران "از ، "یجھان نينو نظم" انيمدع تا" یشمال بزرگ هيھمسا"از
 جدا ما سر از تپوس یاسالم برادرانهی ھا کمک بنام که گوسپندان درلباس یآشام خونی ھا
 (!)ريخ ازو ميکن هيتک مان خودی عصا به گريد که است دهينرس آن وقت اکنون ايآ. . . ندکرد
   .ميبگذر گانگانيب

 از شيپ ، زند رقم خود بدست را خود سرنوشت تا رديگی م ميتصم و ديآی م بخودی ملتی وقت
 کنار را خود سوم و دوم دست مشکالت و ديايب کنار ھم با که رسدب یآگاھ نيا به ديبا ھمه

ی ھا نهيس قتيدرحق ، کشانندی م کجراھه به ميالمستق طصرا از را ما مردم کهيی آنھا .بگذارد
 هيس یروھاين "یقھرمان" به بستن دل .اند گرفته نشانه آلود زھری ھا ريت با را ما وطنداران

 در غرق خرخره وتا دارندينم بر گانگانيب خورآاز سر ھم ھنوز که یشياند کيتار و کار
 از که ستيای افع سوراخ در کردن داخل شتانگ درحکم ، اند هيال چندی ماندگ وعقبی گمراھ
ی ھا گروه ايآ که ميبپرس خود از شده اگر ھم کباری يبرا .ميا خورده شين ھا بار آن درون
 خطا ايآ ند؟يآ حساب به بخشيآزادی روين توانندی ميی ايماف شياند هيس و کار هيس ،مزدور

  ؟ مييازمايب را آزموده ۀسرم که ستين
  :نکهيا سخن انيپا 
 و جھل استثمار، ،استعمار تجاوز، برضد مشترکۀ مبارز منظوربگريھمد قبولی برا آدم اوالد 
 رايپذ دل و جان با را ) Nobokov( نوبوکوفۀ گفت آنکه جز دنداری گريد راه یعدالتی ب

  :دشو
  .ميھستی نژادی ژنھا ازی ساالد ھمه ما

 تياھم زيحا شانۀ آگاھان دتوح و مردم فعال نقشی واقعی ادآز و استقالل به دنيرسی برا
 با اريبس ھا ورسانه مطبوعات نفوذ رهيدا و نقش راستا نيا در که ،یکيتاکت نه است کياستراتژ

 تفاھمی فضا ک يجاديادری روشنگر مھم امر یامروزی ايدن در ًخاصتا .شوديم پنداشته تياھم
 شيگشا وارم ديام .است تياھم سزاوار سختی مترق وی مل روشنفکران انيمی ھمکار و

 و ھا شهياند نيا غيتبلی راستا در باشد یمثبت حرکت "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان "پورتال
  .یزخم و رياس افغانستان ۀديکش حرمان فرزندان ساختن کينزد جھت در باشدی اقدام

ی سمت ،ی زبان ،ی قوم ۀھوديبی ھا غرش از بتواند "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان" وارم ديام 
  . بماند کنار بری مذھب و
ی راستا در ديمز تيموفق" افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" پورتال اندرکاران دستی برا

  .کنمی م آرزو درنده گرگان شر از ھنيم نجات بزرگ اھداف
   یديخورش ١٣٨٧ اسد ھشتم و ستيب/ رھرو . مينس
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