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 ا م وطن در  ساله ۰۴ جنگ
 

 
  ما   خاک  و  آب  طوالنی  هٔ گذشت  در  .  است  جریان  در  ما  وطن  تاریخ  های  جنگ  ترین  ونینخ   از  یک  یکی  ما   وطن  در

 . تاس  نشده دیده گی گسترده این با  و پهنا  و وسعت این  با  جنگی هرگز
 . تماس سرزمین تاریخ جنگ ترین یی توده گذشته سال ۰۴ در جنگ این
 . دباش پرداخته مقاومت به پهنا  و وسعت این به خارجی نیروهای برابر در مردم که  است نشده دیده کنون تا  گز هر

 . تاس شده تحمیل افغانستان  آزادیخواه ملت بر که است جنگی ترین نابرابر ساله ۰۴ جنگ
 . تاس نداشته برتری برما   اندازه این تا  تجهیزات لحاظ از دیگری فاتح هیچ نه و مغول وحشی قبایل نه

  توام   ها   سال  حاکم  هٔ خانواد  دو  یکی  دسپوتیسم  حاکمیت و  امپریالیزم  و  استعمار  به  وابستگی  هٔ نتیج   در  که  افغانستان   ملت
  در   نهفته   معنوی  و   مادی  های  نیرو  به   نتوانست  هرگز  ،  کرد  گی  زنده  داخلی  خونریزی  و  جنگ  و  استقرار  عدم  با 

 . دبده رهایی و شگوفایی ی زمینه خود آغوش
  ما  مردم  به  هرگز  ،  ساختند  می  را   حکام  اصلی  پایگاه  که  ما  سرزمین  در  مرتجع  و  فاسد  روحانیت  و  فیودال  اربابان 
 . دندادن را فرهنگ به و سواد به ، آگاهی به دسترسی اجازه

 . دان بوده افغانستان های نظام های ایدیولوگ ، ها  حضرت ، ها  نقیب ، ها  مال
 گرفته   مشایخ  و  فقها  عربی   جمالت  و  کلمات  تکرار   به  و  جهل به  و  خرافات به  اعتقاد  همیشه  را  موزشآ  و  تحقیق   جای
 شاعر  و ادیب  و محقق  و فیلسوف  و دانشمند  همه   آن  با   ی  گذشته   ،  غنی  فرهنگ  همه   آن  با   ها   قرن  از  ما   مردم .  بود

 . دگذشتان سر از را  تاریکی و ایستا  ، رکود دوران ،
 . مپیمایی  به ملت عنوان به را خود طبیعی رشد تا  ندنداد اجازه ما  به
 . مای بوده خدا ی سایه رعایای و اسالمی امت  از جزی تاریخ تمام در ما 

 بیابانگرد  قوم یک  های سنت تحمیل و  ها  عرب جمالت بار کراهت تکرار ،  مدرسه نظام به  عشق و  مکتب با  دشمنی
 . دنشاندن سیاه خاک به را ها  استعداد  و  بست دیتجد نوع هر سوی به را دروازه ، ما  مردم بر

 . دچرخی می گاو شاخ بر آن  داشتن قرار و زمین بودن مسطح حول بر همیشه آنچنانی مدارس های طلبه جدل
 . دبو شده اعالم ممنوع و ملعون ، حرام فلسفه و فزیک ، ریاضی به پرداختند

 . دبردن فرو خرگوشی عمیق خواب در را ملت این و خلق این شان خزعبالت با  روز هر مذهبی دکانداران
 . تگرف تعویذ و دودی بنام عربی قصار کلمات کردن دود را  بلخی سینای ابوعلی قانون جای
 ...دبو شده مذهبی دکانداران و فاسد مالهای شریف فن کردن باز و بسته و گیری جن

 : هخالص
  وطن   ساختن  سومی  جهان  و  فحشا  فساد  فقر  جز  به  نی ارمغا   هیچ  تاریخی  لحاظ   از  مرتجع  مذهبی  های  نیرو  حاکمیت

 د ندارن دیگری ارمغان ما 
 . دکر مملکت و  ملت ، خود حال به باید دیگری فکر و کرد باز را ها  چشم باید
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