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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ اکتوبر ١٠

  ظلمت چيره می شود بر نور
   

و سازمان انقالبی ) ادامه دھندگان" (ساما"ردم افغانستان  مشترک سازمان آزاديبخش مۀاعالمي به استقبال از

پورتال (رتال آزادگان که درپو!" را تقبيح نمائيم» ھفتم اکتوبر«باشعارمرگ برامپرياليزم ، "افغانستان زيرعنوان 

متحدين به تان توسط امپرياليزم امريکا و نسدھمين سالگرد اشغال افغا درسياھروز) افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان

، مان انقالبی و پيشتازتقديم داشتهنشررسيد ، صميمانه ترين و خالصانه ترين تبريکات خودرا به اعضای ھردو ساز

، اصولی و پيگيرـ ۀ مشترک، نترساساس مبارزه  ما ـ بۀپيروزی ھای بزرگ و چشمگيردرراه دفاع ازمردم ستمديد

که خصلت تالطم   خورشيد ـ ولوخيلی ضعيف ـ ازآنجائیۀعامرمسلم است که تابش اش. برای شان آرزو می نمايم

 آبائی ۀ،  چشمان ريزخفاشان خزيده درسقف کاشانرد و به سان تير، مستقيم می تابدآتش مذاب را درخود داۀ سيار

ت ھمه عناصرملی ازينرو بايس. مارا خواھی نخواھی اذيت نموده وآنھا را به تالش جھت مستور نمودن آن می کشاند

، پشتيبانی عام و تام خودرا ازآن اعالم بدارند  الھام گرفته اميدۀ، با صداقت و صميميت ازاين روزنـ مترقی وانقالبی

 نور کورگردند بلکه پژواک ندای ۀ خود مبدل نموده اند ، نه تنھا ازاشعۀتا جانوران خون آشامی که ميھن مارا به الن

، آنھا را ) واميد ، درسازمان ھای ديگر، باعين روحيه ومرام مشترک(قعی دردوسازمان  انقالبيون واۀآزاديخواھان

  !به اميد آنچنان رعد و برق طوفان ھا. کرھم ساخته و به طرف مرگ حتمی رھسپارسازد

و سازمان انقالبی افغانستان را بازھم پرطنين ) ادامه دھندگان" (ساما"ن ه اين وسيله ندای خصم افگن مبارزاب

ارتجاع با صميميت و اخالص تبريک و تھنيت می  و واسته وآن را به ھمه ھموطنان آزاده و ضداشغال ، استعمارخ

  .گويم

  !به پيش در راه وحدت نيروھای ملی ـ مترقی و انقالبی

  !مرگ براسارت!   زنده باد آزادی
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