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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

  
  يک ھوادار: فرستنده  

 
 ما ملت مقاومت و دشمن تجاوز

 

 يعتطب ديو با ستيز و جدال در که نياسود ای لحظه گذاشت، ھستیۀ عرص به پا تاريخۀ سازند اين انسان آوانيکه از 

 که انسانی با يعنی خودش با انسان پيکار رسيد، تکاملش از معينیۀ درجه ب جدال اين کهآن محضه ب و گرفت قرار

 کامأل اشکال و انواع زمان گذشت با و نمودند رشد ھم کنار در دو اين و گشت آغاز نيز گشته،" انسان گرگ"

  .است گرفته خوده ب ازھم متفاوت

 و ھا مليت و اقوام بين زمانی است، يافته جريان ھمه ب مرتبط بعد دو در تاکنون شخود با انسان وستيز شورش

 کامأل ھای ويژگی و واحد وملت قبيله قوم، يک فرودستان و فرادستان بين ديگر زمان و ازھم جدا کشورھای

 نيز ستيزه و جدال ازين اشکال انگيزه، و علل ، شرايط و اوضاع دگرگونی با که آورده وجود به را بغرنجی

 فراز در ،گشته رھنمون جا بدين را ما تا کرده، ايجاد تکامل و رفته پيش خود شکل و مضمون در و گشته دگرگونه

 تکامل ھای پله از انسانی جوامع که) طبيعت و انسان و محکوم و حاکم بين (انسانيت بغرنج پيکار دو اين وفرودی

  .است يازيده دست تماعیاج ترقی و پيشرفت نردبان به و خزيده باال به

 نامساعد و مساعد عوامل ، محيطی و اجتماعی تکاملبا   توزيع نعم مادیو توليد رشدمالکيت،  متفاوت شرايط

 ھمه و ھمه فرھنگی؛ و اجتماعی ارتباطاتۀ درج ضعف و شدت طبيعت،ۀ شد ارزانی مواد قلت و وفرت جغرافيايی،

 ضعيف و زورمند ملل و ھا کشور اينکه تا و نمودند فراھم را مختلف جوامع ناموزون رشدۀ زمين که بودند عواملی

 برانداز ھستی و غارتگرانه ھای جنگ پيروزمند، و زورمند ھای کشور نتيجه در و. آوردند پديد گيتیۀ عرص در را

 .کشيدند خون و خاک به را انسان ھا مليون و انداختند راهه ب را

 و صلح "اصطالح به پناه در خود امروزين تکامل در و برھنه و عريان طور به اوايل در تجاوزی ھای جنگ اين   

 امکانات از استفاده با" !!سوسياليسم و دموکراسی از دفاع "و" !!تمدن ايجاد "،"!!پيشرفت و ترقی " ،"!!برادری

 .شد خواھد انداخته هراه ب کنونی جھان بنيادين دگرگونی تا و شده انداخته راهه ب نظامی و مالیۀ گسترد و پيشرفته

 سياسی، کامل تسلط با اکثرأ که ديگران ھستی چپاول و غارت منظور به کشی لشکر شکله ب نظامی عريان تجاوز 

 عقب ھای کشور زوال به محکوم و حاکمه قدرت ساختن وابسته با ميباشد ھمراه) استعمارکھنه (اقتصادی و نظامی

 مالی، سرمايه قلمرو گسترش صنعتی، کاالھای کردن سرازير نظورم به ريا نقاب يک عنوانه ب ،نگھداشته شده

 و گران غارت مضمون يک ازمتفاوت  شکل دو ھا کشور اين ارزان کار نيروی خريد و خام مواد منابع غارت
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 ھردو کارگيریه ب با امپرياليستھا دور چندان نه زمان از و است) جھانی امپرياليستی سيستم (امروزی زورمندان

 بر شانۀ سلط حفظ جھت و ميپردازند تجاوز به نظامی و فرھنگی اقتصادی، سياسی، ھای عرصه تمام در شيوه،

 .ميجويند توسل نظامی جديد ھای پايگاه ايجاد در جھان

 قرار کشی بھره و ستم مورد کشورش و قبيله و زادگاه در عصيانگر و" دوزخی "انسان ، حرکت اين متن در

 و ظالم با کش زحمت انسان نبرد. مييابد جريان جھت دو در نيز انسان با انسان نبرد که است ھمينجا از و ميگيرد

 بيگانه ستمگر با دربند انسانۀ ستيزۀ زمين در تا نيست بيجا. بيگانه و متجاوز ستمگر با انسان نبرد و ستمگرخودی

 .نمائيم مکث

 و اسير ملل و خلقھا رھايی عصر ند،دردم انسان ظفرمند رستاخيز وعصر محتضر داریه سرماي عصر ما عصر

 تاريخ وارونگيی ساختن وارونه عصر و شده کشيده زنجير به مستعمرات رستگاری و نجاتبخش پيکار عصر دربند،

 در را خونين ھای حماسه پرافتخارش و درخشان تاريخ در افغانستان قھرمان ملت سازی وارونه اين در و. است

 شتافته زندگی و مرگ آوردگاه به گرفته قرار اجنبی تجاوز مورد که بار ھر و نموده ثبت تجاوزگران ضد به مبارزه

  .است

 تجاوز ضد کنونی نجاتبخش پيکار جاويدان ھای حماسه بگذريم که ما پيشينان مقاومت انگيز اعجاب ھای اسطوره از

 ھای نبرد تمام در که ما ليرد مردم. است گرديده تاريخ خارائينۀ کتيب ثبت خون با که است ای نامه رزم روس،

 را پيروزی بايد که اند رزميده آنجا تا ھا نشيب و فراز و مد و جذر رغم علی تاريخ درازای در شانۀ خواھان آزادی

  :که ميدانند خوب چه اند، نپذيرفته اسارت ننگ و اند شده کشته تن آخرين تا يا و کشيده آغوش به

  .تاس ننگ استعمار عفريتۀ پنج در زندگی 

 ناپذيريش آشتی نفرت و کينه تجاوز، روز نخستين ھمان از ھربار؛ که است درين ما ملتۀ برازند ويژگی! آری

 ارتش که است آزمونی تازه خودش نوع در ١٣۵٨ جدی شش اما. اند داشته بيان مسلحانه ن،امتجاوز راعليه

 و دموکرات نامه ب را حقير ببرک وطنفروشان ربازا از و. است داده قرار ما ملت پای پيش در نوين تزاران اشغالگر

 مھمان را مسلح تجاوزگر ھزار صد و نشانيد تخت بر گرفته اش جھانگشايی تانکۀ ميل از ! مسلمان تازه و ! ملی

 ھای توده پيشاپيش در و ميدانست نيکو را تجاوز اين جواب خاسته پاه ب ملت ليکن. خواند) ببرک (رسوا حقير اين

 آنھا از تجاوزگران،ۀ سين بر آتشين ھای گلوله شليک با) ساما (افغانستان مردم آزاديبخش سازمان مان،قھر و مليونی

 ميگذارد، پا کوھدامن به حيرتان ـ کابل عمومیۀ جاد مسير در روس اشغالگر سپاه که روزی اولين در. کرد استقبال

 در را خود پيشتازی و قاطعيت تاريخی عمل اين با" ساما "و ميگيرند قرار سامايی پيشمرگان ی جانانهۀ حمل مورد

  :که آورد می بر فرياد ملت پيشاپيش در و ميسازد مسجل ميھنی کبير جنگ

 

 شويد خون رودبار غرق ورنه      شويد بيرون ما ملک از ھا روس

 

 نثاری جان زانگي شگفت ظرفيت ميگذارد، سر پشت را خود سال پنجمين که کنونی نبرد در افغانستان قھرمان ملت

 تقديم آزادی معراج به گمنام و پرآوازه شھيد مليون يک از بيش و گذارده نمايش به آزادی راه در را اش فداکاری و

  :است نموده

 رژيم ھای زندان در زندانی ھزار صد از بيش شده، آواره يا و بيخانمان ما ھموطنان از مليون چھار از بيش عالوتأ 

 ولی . . . شده يکسان خاک به مزرعه و قريه ھزارھا و ھا صد ميکند، تحمل را سطايیو قرون ھای شکنجه مزدور،
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 با تا ھستند مصمم آن گوشه ب حلقه نوکران و روس امپرياليسم ويرانگری و توحش ھمه اين رغم علی ماۀ آزاد مردم

 از و ميدھند ترجيح اسارت در ننگين زندگی بر را رزم در شرافتمندانه مرگ زيرا. کنند حسابۀ تصفي استعمار ننگ

 .آيد می دره ب سرفراز نيز مقاومت تاريخی آزمون اين

 را شوم و سياه روز اين ميھن، آزادی راه باز پاک رزمندگان ساير مانند) ساما (افغانستان مردم بخش آزادی سازمان

 و ھا اعالميه پخش و نشر و جلسات ھا، ميتنگ مسلحانه، ھای نبرد (گوناگون اشکال به کشور خارج و داخل در

 .نمايد ءادا بيشتر را خويش دين زمينه درين که باشد تا نمود تقبيح ،)ھا پالکارد

 

 ! آزادی باد زنده

  ! ما ملت مسلحانه مقاومت باد زنده

  ! روس تجاوزگر امپرياليسم سوسيال بر مرگ

  

  :يادداشت

ل به غرض نشر فرستاده است که ماھم آنرا در نوشته ای را که در فوق از نظرتان گذشت يک تن از ھواداران پورتا

وديم ته. کمال امانت داری نشر نم اريخی را داش ند ت ته حيثيت يک س د نوش ر می آي ته ب تن نوش ان طوريکه از م  ھم

  . می باشد١٩٨۵مربوط سال 

                            با کمال محبت

 AA-AA                     اداره پورتال

  


