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  دکتور سيد ھاشم صاعد

١۵.٠٨.١٠  
  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

   فرانسهليموژ ـ
  

  سرآغـاز

           
خ و ي تارۀنش اش را در رابطيافت و بيخ مطبوع را تكرار كند ، بلكه درك و دريست كه تاريسنده را سر آن نينو

 و استبداد را در ھم یدھد كه در جھان ، خود سريص مي تخصیاسيب سي از مبارزات پر فراز و نشیجامعه شناس

  . درآورده است ھا را به اھتزازيشكسته و درفش آزاد

 و بسته به رشد توليد و مناسبات اقتصادی ی بر دانش ، سطح آگاھیگر مبتنيك جامعه بر جامعه دين يادي    تفوق بن

 توان ی را نمی و امكانات مادیميط اقليخ ، شراير تاريالبته در مس.  كشد یآن است که بر فاجعه قرنھا خط بطالن م

  .كسان نبوده است ي در ھمه جا ی رشد و آگاھۀ مشابه ، درجیخي تاریداد ھاي رغم رویده گرفت و علينا د

 كه در بدو مرحله ، عرفان و یشرق.  شرق و غرب نام برد یايت از دو دني توان در كلینجاست كه مياز ا

  .د يئب و ركود گرايگر به نشي آفاق بود و روز دۀعلوم و تمدنش شھرۀنيگنج

روان قدرتمند آن از كردار تا ين پيخاطر آن بود كه به  رو به تنزل نھاد ، بیالمن روال اگـر تمدن شكوھمند اسيبه ھم

 فضل و یسوه نده بي بود نا پوید ، چون  دستگاھي گردا مسمی اسم بیار بود تا آنكه خالفت عثمانيگفتار فاصله بس

.  پر از نفاق عرب و عجم  بودیال دشمنان اسالم و كانونيده در رشته امي بود تنیينه ھا و امپراتوريشي پیتقوا

 یكيان كه در تارياما غرب. د ئي شكست خورد و با انقالب اتاتورك به انحطاط گرااول ین در جنگ جھانيبنابر

 بردند و ی پین الملي به استقالل و مناسبات ب١۶۴٨ا ي بردند ، بعد از عقد قرارداد  وستفالیسر مه  بی مذھبیجنگھا

  .يريزی کردندنخستين اصول دولتھای ملی را پ
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س آغاز يه استعمارگران انگليكا عليمرا ١٧٧۶ان بعد از انقالب يدن و فرھنگ غربيان به مظاھر تمتوجه شرق

ان ،  قلم ، يده ، مذھب ، بي عقی ھاینام آزاده  كه نام و نشان نداشت و حاصل انقالب خود را بیا،  قاره يشودم

 در قطار اول ١٨٩٠ در سال یر آن مسجل نمود و  به زوديت ، حق اجتماع و غي حقوق افراد ، حق حاكمیتساو

  .  قرار گرفت یجھان صنعت

 ین الملليحضور خود را در صحنه ب Maiji»یجيما« توسط انقالب ١٨٩٨ از سال ئیايجاپان از جمله ممالك آس

 با ١٧٨٩نسه اق انقالب فراين سيبه ھم.  عرض وجود نمود ی به بعد در قطار ممالك صنعت١٩١۴ت و از سال يتثب

 ئیشات جداي و حقوق بشر را بلند نمود تا گرایت دموكراسي ، رایم مطلقه سلطنتي و رژیدن نظام فئوداليدر ھم كوب

  .ك ملت مبدل گرداند ي و قانون به اتحاد یت ملي حاكمیر لوايطلبانه را در ز

 ی ھایروزي فرھنگ و قرن پنش صنعت ويكا و اروپا ، قرن آفري آمری توان در قاره ھایپس قرن ھجدھم را م

  .ف نمود ي توصیاسيس

 و ی ، نظامی   صنعتی اقتصادین بنايم تريبودند كه با اعمار عظ) هيبا احتساب روس(كا و غرب يمراگر ين ديا

  .ده و منجمد را مقھور خود نمودند ي ، شرق خوابیفرھنگـ

 و یشرق را از آگاھۀ كل بت آلوده و وارفتيكا ، ھيمرا یت نو پايمدنۀ ث استعمار در سر لوحينجاست كه حدياز ا

 از فالسفه ، دانشمندان ، یت طبقات حاكمه آنھا را با گروھيلود مسؤي ھرگز  نبای بازداشت ولیعيرشد مستقل و طب

رو و احساسات وعواطف شانرا در راه نجات و سعادت يرا آنھا تمام دانش و ني گرفت  زیكيبان بشر دوست يو اد

  .د بشر نثار كرده ان

ر شود و مرز يت علم و كمال عالمگي و قدسیموكراسي و نھضت دیش از آنكه آگاھينجاست كه پيبه ھر حال ، نكته ا

ه ي سر سختانه سرمای از موضع رقابتھای را بشكند ، دو بار آتش جنگ جھانی و قومی ، زبانی نژادی مصنوعیھا

  .ه لرزه در آورد  را بین و آسمان كره خاكيد و در ھر بار زمي زبانه كشیدار

دند كه در يش بازنده گرديلمان و اطرا یا برنده و كشور ھايتالي ، فرانسه و انگلستان و این جنگ جھانيدر نخست

شتر ي بی مالیه ھايكا با منافع و سرماير خورد و آمريي تغیاسي و سی ، نظامی اقتصادیت ھايآن ھمه موقعبا رابطه 

ن بود يگر گونه شد و تعارض منافع در حال تكوي كه توازن قدرتھا دی آن وقفه ادر. فان جلو افتاد ي از حریچند گام

 ی خود پا میوجود آمدند كه سرسختانه در راه استقالل و آزاده  بی تازه دمیرو ھايز نيقا نيا و افري آسیدر قاره ھا

  .فشردند 

گر از موضع رشد ناموزون يار دشتر و گسترش علم و فن در جھان بيقات بي رغم تحقی دوم ، علیاما جنگ جھان

قه ي جھان و ھم به سایكي به مناطق ستراتژیابيمنظور دسته ا و جاپان بيتاليلمان ، اازم ي فاشیه ھا و تبارز علنيسرما

 ی میارد دالر را مصارف لوازم نظاميليًبا ساالنه در حدود نھصد ميكه تقر ( یع حربيز در خدمت صنايھمه چ

پس ھر دو . د ير پا گردي زین المللين دود و آتش فرو رفت و ھمه اصول و ضوابط بير بگر ديجھان بار د) كردند

ا را به انواع و اشكال مختلف در كام خود يكا و شرق آسيمراون سكنه اروپا ، يليجنگ در حدود شصت و چھار م

را در تمام جھان پھنا و  ی اقتصادی و بحرانھایكاريفقر و مسكنت و بۀ گر سو دامنيفرو برد و متضرر نمود و از د

  .د يژرفا بخش

 ، یزيھندوستان ، پاكستان اندون«ك تعداد كشور ھا مانند ي ، یبحران عمومۀ ا در بحبوحي دوم یان جنگ جھانيدر پا

ند به يه ، فرانسه و ھالي برتانیر استعمار ھايلون ، برما ، الئوس ، سنگاپور از زنجين ، سيتنام ، فلپيا ، ويكامبوج

  )١(». ل آمدندي شان نایاسي ساستقالل
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 تا امروز ی متفاوت حتی اجتماعیه ھاي الی و بالخاصه حضور دائمی ، فنی از غربت اقتصادی ناشیاما وابستگ

 را به جھان ین بود كه جھان پنج قطبي دوم ایجه جنگ جھانين نتياما بد تر. دھد يال قرار مؤر سياستقالل آنھا را ز

 یر كشور ھاين سر نوشت سايي در تعیكا و شوروينه رافراھم نمود تا دست آمريو زمد يش تازه بخشي آرایدو قطب

  .ن درازتر گردد ي التیكايمراقا و يا ، افري آسیجھان بالخاصه در قاره ھا

     یك شماليس پكت اتالنتيز با تأسي شان و نی در داخل كشور ھایكي ، تخنی اقتصادیسات قويسأ با تیدو قطب جھان

) NATO(OTAN موج ی توسط شورو١٩۵۵ ی م١۴مان وارسا در يكا و پيمرا توسط ١٩۴٩ل ي اپر۴در ، 

طور حتم از كره ه  زد بی از آنھا سر میكي از جانب ین غفلتيوجود آوردند كه اگر كمتره جان را بيالتھاب و ھ

  . ماند ی نمی باقیزين جز خاكستر چي زمیخاك

ر عنوان پكت يانه را زي شرق میك عده كشور ھايا ، ي در آسی مل از انقالبیريخاطر جلو گه كا بيمراھمچنان 

 قرار SEANTO» اتويس«ر پكت ي را تحت تاثی جنوبیاي جمع و جور نمود و ھم آسCENTO) پكت بغداد(»سنتو«

  .داد 

 به امضاء ١٩۵١د در سال يالند جديا و زيكا ، آسترليمران يخاطر دفاع مشترك به  بANZUS» آنسوز«مان يھكذاپ

  .د يرس

ا يتاليه  ايسپاناكا در يمرا افتادند چنانكه ی نظامیگاه ھايس پاي تأسی در پیا تابانهياق بي با اشتیھر دو ابر قدرت جھان

 خود را ی ھوائی نظامیگاھاي نقاط اروپا پایو در بعض) ك پرتگالينزد(س يره الئين ، جزيونان ، فلپيه ، ي، ترك

  .س نمود يتأس

  یگاھاين پاي تریث قويحه وبا را بي و كی شرقیكا و غرب ، اروپايب سر سخت آمريث رقيحه ز بي نیشورو

  .د يش سرو سامان بخشي خوینظام

 را كه خود ی غربی جھان ، ممالك اروپایدر امور كشور  ھا) یكا و شورويآمر (یمداخله مستمر دو قطب جھان

ه ي سرمای و رقابتھایخي تاری رغم گذشته ھایلن واداشت تا عي گردانندگان چرخ استعمار كھن بودند ،  برایروز

س بازار مشترك اروپا ، يچنانكه تأس. وجود آورند ه  بی شانرا در مقابل ھر دو ابر قدرت جھانی ، اتحاد نسبیدار

 اتم ، پارلمان اروپا ، سازمان ی انرژی، جامعه اروپا برا) غال و فوالد  ز ی اروپا براۀجامع(ه مونتان ياتحاد

ا ين ي التیكايمراقا و يا افري سه قاره آسیاما كشور ھا. م نمودنديب و تنظيگر را ترتي و دھا نھاد دیقتصاد ایھمكار

صد ي تا چھل فیك تعداد آنھا از سي كه ی صنعتیدار كاال ھاي صادر كننده مواد خام و خریگر ، كشور ھايبه سخن د

دوش دارند ، بدون ه  كمر شكن را بیو وام ھا سالح به مصرف رسانده یداريد ناخالص شانرا در كار خريتول

  .  برند یسر مه  گوناگون بی ھای  و ابتكار عمل مستقل ، تا ھنوز در بند وابستگی آزادۀدن به قليرس

كار ه ز گذشته را بين آميگر اصطالحات توھين دي التیكايمراا و يقا ، آسي ملل افری دوم برایبعد از جنگ جھان

 گرفت ، بعد تر ابعاد یقا را در بر ميا و شمال افري قاره آس ان ،ي اروپائیشرق  براۀ بل ، كلمنكه در ما قينبرده و ا

 ، ی ، اجتماعیات اقتصاديد وضع نمودند كه امروزه آنھا را بنابر خصوصي آن مصطلحات جدیافت و برايگسترده 

شنھاد نموده يپ) ١٧٨٩( سوم فرانسهد از حكومتيآنرا به تقلAlfred Sauvy یالفرد سوو« كه» جھان سوم «نام  ه ب

افته ي و ممالك انكشاف یه داريافته سرماين اصطالح در واقع در مقابل ممالك  رشد يا.  نمودند ا، مسم) ٢(»بود

  .وجود آمده است ه  بیستياليسوس

ه سه بر كار برده شده كه ن بي التیكايمرا و یقائي ، افریائي آسیشتر در امور كشور ھايب» جھان سوم«اصطالح 

پس اصطالح .د يآنھا را بازگو نماۀ ژيات وينكه خصوصيچھارم نفوس جھان را در خود احتواء نموده است ، بدون ا
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 شامل جھان سوم نبوده و مداخله ابر قدرتھا در یانگر وجود متجانس ونا متجانس ھمه كشور ھايب» جھان سوم«

 ید و مناسبات فئوداليتا ھنوز تول» جھان سوم «ی كشور ھا المثل در اكثریف. ح و روشن ندارد يان صريامور آنھا ب

ده ي نرسی و وحدت ملی به مناسبات بورژوازی اجتماعیه ھايت داشته و تفاوت الي ارجحیر مناسبات  اقتصاديبر سا

  . است 

 ، یمه نظامي ، نی ، جمھوری سلطنتینظامھا: ل ي از قبیاسي سیم ھايانواع رژ» جھان سوم«ھمچنان در ممالك 

ش را در يه كشور ھا خوي ، بقین توده اي چی حاكم بوده كه به استثنایوكراسي ، تی ، خانوادگی ، فردیستيكمون

  .ص داده اند ي بزرگ تشخی به قدرت ھایوابستگ

 یزوده ن آنھا بي و ابتكار عمل در بیر داشته باشد ، ترقيثا كه عوامل گفته شده باال جھان سوم را تحت تیپس تا وقت

  .افت ي نخواھد تحقق

ش را توسط يخو» تيمشروع«و » تيحقان« جھان سوم یاسينجاست كه ابر قدرتھا با استفاده از ضعف سياز ا

  .ده اند يتحقق بخش» جھان سوم «ینه كشور ھايشترين بي در بیدئولوژيك و ايه و تخنيسرما

 ی زعمائی گرد ھمآیی بود براازه يقت انگي كم رشد در حقی كشور ھایخينه  تاريري مزمن و آالم دین درد ھايھم

) ايزياندون(ارد نفوس جھان در باندونگ يش از دو ملي بیندگي به نما١٩۵۵ كه در سال یقائي و افریائي كشور آس٢٩

 كردند كه یر متعھد اعالم نموده و تصور مي غینام كشور ھاه  باندونگ خود را بیخي جلسه تاریزعما. اتفاق افتاد 

ن ي بیايرا از ھجوم قضا» زي مسالمت آمیستيھمز«و »  صلح«ث ي ، حدین دو ابر قدرت جھانيل خود در بيبا تسج

 كه در كنفرانس حضور یكائيمرااه پوست يسنده سينو» ت يچارد راير« دارند ، چنانـكه ي  در امان نگھه میالملل

  : ن گفته بود يداشت چن

ن ي، محروم ماندگان نژاد انسان ، ورودشان را به صحنه بده ھا ير شده ھا ، دشنام شنيامروز غارت شده ھا ، تحق« 

  )٣(» .كنندي اعالم میالملل

 ضعف یشكش نموده بود ولي را به جھان پید و آرمان عالير گردي  دایگر چه محفل باندونگ با احساسات عال

 یخته ، آرمان عالي جسته و گری ھایروزي پی بعضید كه به استثناين رقابت دو قطب مانع آن گردياست ھا در بيس

  .ند ي نشیبه كرس» ر متعھدي غیكشور ھا«ر عنوان يباندونگ  ز

 است یده اي جھان سوم پدین كشور ھاياز ب) اوپك( صادر كننده نفت یل سازمان كشور ھاين روال تشكيبه ھم

ار آورده و نه به  آن رنجش و خشم را بین اعضاي بار ھا بی ملیاست ھاي كه فقدان سیعي طبی بر استعداد ھایمبتن

ز قادر نشده اند و در مقابل يمت عادالنه نفت نيت قيت نكرده بلكه به تثبي حمایتنھا جھان سوم را از لحـــاظ اقتصاد

ل ي صادر كننده نفت به وسایی كه كشور ھاازمنديي جھان و نیمه ابر قدرتھاي مسلط ابرقدرتھا و نیاست ھايس

ان آنھا قادر به بلند بردن نرخ عادالنه يجز اختالف مه  دارند تا امروز بی نظامیژه به جنگ افزار ھاي به ویكيتخن

 ھستند كه از سازمان اوپك جز نام یج و امثال آن نمونه ھايران و عراق ، فاجعه خليجنگ ا. نفت در جھان نشده اند 

  .شتر داشت ي توان توقع بی نما مسمیب

شده » یعيقانون طب« در حد اكثر ممالك جھان سوم یتگست و چرا فقر و وابسي چئین ھمه نا رسايپس عوامل ا

  است؟

  . م يدھيخاطر مه ن لحاظ عوامل را فقره وار بيكشاند و بديشرح گفتار سر سخن را به درازا م

  ) .در اكثر ممالك جھان سوم (ینير ماشي و استفاده از افزار غیت ناموزون اراضيـ مالك

   .ی اجتماعیه ھايات و الت طبقي و موجودی سوادیر بيـ تفاوت چشم گ
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   .یه ئلي و قبیت قوميـ ارجح

   .ی و زبانی ، مذھبی اجتماعیت ھايـ عدم مراعات حقوق اقل

    .یـ نبود وحدت مل

  .گريكديه ي سالح و استعمال آن علیدارين و خري سنگیـ وام ھا

   .یر ملي گوناگون و غالبا غیم ھايت رژيـ موجود

.                           مادی و تاريخی آن                                    یه ھايت پاي بدون موجودیب و غری شرقیاست ھايد از سيـ تقل

  .یش ظاھريخاطر آراه  بی صنعتی كاال ھایداريمت ارزان و خريـ فروش مواد خام به ق

 و ی ، جھان وطنیستيونالي ، انترناسی ، شوونستیستيت افكار فاشي آن تقویجاه  و بی ملیلوژئوديح ايكمبود صرـ 

   .یكي خرابكار چریجاد دسته ھايا

   .ین المللي در نوسان ھای بی خارجیاست ھاير سييـ تغ

  .و دو ملت است كا و غرب ، ممالك جھان سوم كانون جنگ ھفتاد يمرا آرامش ینجاست كه در پھلوياز ا

د و به خصوص در ي به دھھا پارچه منقسم گردیاسي سیشه ھاي ھا و اندیدئولوژي روشن است كه ایگر بكلين ديا

 تناقضات و تضاد ه آنھا مطابقت نكردی و فرھنگی ، اجتماعی ، اقتصادیخيط تاري جھان سوم  كه با شرایكشور ھا

 یاسي سیم كه احزاب و گروھھايابي یخ معاصر به وضوح در ميبار آورده است  چنانچه از تاره  گوناگون بیھا

  .  زنند یخورند ،  دست به كودتا مي بر میدن تحول و انقالب به موانع جدي در راه تحقق بخشیوقت

رند ي گیدست ميق كودتا به نفع شان رويق تشوي در جھان سوم را از طریر سطحيين ابر قدرتھا ھستند كه تغياما ا

 جامعه یبعض.  مصداق گفتار مان  خواھد بود ی و شورویكائيمرا موضوع نظر جامعه شناسان نيچنانكه در ا

ن ي از باال به پائی نظامیرا توسط كودتا ھا)  عقب ماندهیكشور ھا (یه ئ ، حل مشكل جوامع عنعنیكائيمراشناسان 

  :ديگوي میكائيمرا جامعه شناس Lucian .w.pyeدستور داده اند ، چنانكه 

  . حل نمودی نظامیرو ھاين توسط ني توان از باال به پائی را میه ئ جوامع عنعن مشاكل

ت سكتور يتقو» «یه دارير سرمايراه رشد غ« رغم گـفتار شان در باره ی علین روال كارشناسان شورويبه ھم

ان ، افسران شه وريل جبھه واحد كارگران ، دھقانان ، پيتشك« ، و » یك مليانقالب بورژوا دموكرات«، » یدولت

  :ندي گویچنانكه م. در عمل كودتا را سفارش كرده اند »  و روشنفكران یانقالب

  )۴(» . استی خصلت ملی بودنش دارای با وجود طبقاتی عقب مانده ، دستگاه نظامیدر كشور ھا « 

خواست وطن ي م١٩٧٩ خود به افغانستان در ی و تھاجم علن١٩٧٨ ثور ٧ با فاجعه ین نسخه بود كه شوروي ھمیرو

ده ؟ يسر رسه ا دوران انقالبات بيداست كه آيال در ذھن پؤن سيپس ا. دي نماینفك خاك شورويما را جزء ال 

  :ديگويم»  فرانتس بر كناو«

 یت منعكس است كه قبل از سالھاين واقعيش وجود دارد اي پیانقالب و انقالبھا……اني كه میمين عظيدر تبا « 

فتر از ي ضعی و فكرین قدرت ھا  از لحاظ فني محتاج بود وای خارجیت قدرتھايبه حمار ، ضد انقالب معموال ياخ

ن دستگاه كه تا كنون يرحم ترين و بين ، كار آمد تريد ترياكنون ھر انقالب احتماال با جد.  انقالب بودندیرو ھاين

شدند ين خودشان متحول ميبق قوان كه آزادانه بر طیئن بدان معناست كه عصر انقالبھايا. گردديبوجود آمده روبرو م

  )۵(».، سر آمده است

ع ي وسیك لحظه كتله ھاي تواند در ید كه ميگوي سخن می مخوفیاز دستگاه نظام» فرانتس بر كناو « مسلم است كه 

كه يرا در صورتياست ز» فرانتس بركناو«  زنده جھان عكس قول یت ھايخ و واقعيان تارياما جر. را از پا در آورد
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ه خشم و ياگر سالح عل. ف خواھد بودي ضعۀ عمل كند سالح در مقابل آن حربیلت با خشم و وجدان انقالبك مي

ران ي ملت ایام عموميران با زراد خانه خودش قيد شاه ايآمد ، بايتنام از پا در ميد ويداشت باي می كارائیوجدان انقالب

م يانستان را با سالح مدرن و مخوف خود به تسل ملت مجاھد افغیستي باینمود  و باالخره شورويرا سركوب م

  .داشت يوام

 یبيكار بست ، بلكه تركه ست كه آنرا در ھر زمان و مكان بي نیاضي مانند فورمول ریبه نظر نگارنده وجدان انقالب

ك يمثابه ه  انسان  بی و وارستگیخاطر ھدف آزاده است از عقل و عاطفه و احساسات و خشم و قھر كه ھمه ب

م ي جامعه ، تجارب مستقیط اجتماعي در ظروف شرای وجدان انقالبیالبته ظروف ماد. كندي تبارز میه قويروح

  . شود یه ميتنم) گرانيتجارب د( م ير مستقيو غ ) ی و ملیتجارب خود(

ه يق اعمال قھر و خشونت تنمي را از طری غالبا وجدان انقالبی و تك حزبی ، نظامی ، فردیكتاتوري دینظام ھا

ن ين صورت چنيبد.  گذارندی نمی آزاد وقعی و به ابتكار انسان در فضای و معنوینموده و به ظروف مشخص ماد

گر سو عقده متراكم از آن  ، ي خشكاند و از دی گوناگون انسان را میكطرف استعداد ھاي از یه وجدان انقالبيتنم

ش ين مثال است كه نتوانست بي زنده تری شورویخت و پاش امپراتوريچنانچه ر.  كشاندیان ميجـامعه را بــه عص

ك و يامروزه توصل مردم جھان به افكار دموكرات. وه رفتار ادامه بدھدي خود با ھمان شیاز ھفتاد سال به زندگ

 ی سویالن فكريچ وجھه ميكند ،  به ھيكا را باز گو ميمرا غرب و یروزي پی ، گر چه از نظر سطحیخواھيآزاد

 ی و بالندگی دموكراسیسوه بلكه حركت ب. آمال مردم جھان استۀ كا و غرب كعبيمراه و نه كا و غرب نبوديمرا

تا . كند ي جستجو می و وارستگی خود را در آزادی و معنویت مادي از خصلت انسان است كه رشد شخصیناش

ع ي در معامله بینالوژ را مانند كاال ھا و تكی خواھی و آزادیكا و غرب ، افكار دموكراسيمراھنوز مشھود است كه 

 و یاسي دھند كه منافع سی تن درمی جھان آنوقتی حد اكثر كشور ھایو شراء قرار داده اند و به دموكراس

 جھان ھرگز مضمون ی شده از جانب قدرتھای رھبری ھاین لحاظ دموكراسيبد. ندين نماي آنھا را تأمیكيژيسترات

  . نخواھد بود یوات و وابستگ جھان سوم از فقر و عدم مساینجات بخش كشور ھا

 یاد آورير را قابل يم چند نكته زي نظر قرار دھحفغانستان را مطم ایاسي سیب ھاينكه فراز و نشيش از اياكنون پ

  .م يدانيم

 یاداشت ھاي تجربه و یاد روي نگارنده تا حدود زیني و عی و  قسما منطقیل و بر داشت گمانينكه تحلي بر ایمبن

 ی بر مشی است متكیاست كدام سازمان و گروه نبوده ، بلكه جذبه اي مبلغ سچ وجهي كه به ھ استوار استیشخص

ز به ھموطنان ، آزادمردان و بالخاصه رھنمود مختصر ، با نقص و ي ناچید خدمتيان و ھم شاي بی و آزادیمستقل مل

  .  دوخته اند ی آزادد به ساحل امن وي چشم امـیاسي طوفانزده سی باشد كه در كشتیب ، به جوانھائيع

  سخن آخــــــر

  تــا ، گرمی نفس ھا نيســمۀ خان درون 

  تــا ، سردی جدائی ھـاســـمۀ  درون خان

  ا ، جشن دوستی ھا نيستـــمۀ  درون خان

  تـا ، مرگ آشنائی  ھا ســـمۀ  درون خان

  ادامه دارد

                              


