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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

 
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ می ١۵

  

 !خطاب به چپ انقالبی افغانستان
 

 ".ت به امر پرولتارياس، رقت انگيز ترين و بزرگترين خيانت،ترس از گام برداشتن به سوی سوسياليزم"

 "لنين

  

 يمـ به جاکن ردمـم به مـرده ايــ سپیدـعھ    يمـپاکنه شر سرخی بـه محـک اـد تـزيــخي

 ان جدا کنيمــان زتن شـای دشمنــرھـــس     ير انقالبـشمشبه م خلق و ـت خشــبادس

 تی شناکنيمــی مسـاھـومــوج آن چـدر م     زخونای جاری شود چوسيل خروشنده 

 مـيـن رقص ھاکنـش مرتجعيـوی نعررـب     نانــگ دشمـنـراز نـرگ پـار مـخـدرافت

 )سرمد (

 

 !خطاب به چپ انقالبی افغانستان

و سازمان )  جاويدۀشعل- جريان دمکراسی نوين افغانستان(با مرور و بازنگری کارنامه ھا و عملکرد ھای غرور آفرين 

ولد شدند و باالخره نقش رزمی و حماسی اين سازمان ھا در  مت،راز نوين و فراگير ملیتھائی که از بطن اين جريان 

و نکته گذاری ) ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(ۀ  باالخص نقش برازند،جنگ مقاومت ميھنی ضد شوروی

 قاطعانه برای وحدت انقالبی گام برداريم ودرفش  سرخ مبارزاتی را که ،باالی کمبودی ھا و اشتباھات گذشته

به ما » رستاخيز ھا«و» سيدال ھا «،»بھمن ھا« ،»فيض ھا «،»قيوم رھبرھا« ،»مجيد کلکانی ھا« ،»ھامحمودی «

 . رفاه اجتماعی در اھتزاز نگھداريمۀسپرده اند تا روز پيروزی و قدم گذاشتن به جامع

 کسی تا به حال  وحدت است که ھيچۀ اخير در فضای سياسی کشور رايج بوده  ھمين کلمۀيکی از کلماتی که طی سه دھ

اما افراد  . گروه ھا و جناح ھا به يکسان از اين واژه در موارد مختلف استفاده می کنندۀتقريباً ھم. بدان عمل نکرده است

ولين سازمان ھای سياسی نيز در استفاده از اين واژه بی نصيب نبوده چرا که آنان نيز بارھا از اين واژه استفاده ؤو مس

اين افراد با نام ھای مستعار ظاھر می شوند و از . يروھای انقالبی را به وحدت فرا می خوانندکرده و می کنند و ن

 وحدت چپ انقالبی داد می زنند و اما تصريح نمی کنند که خواھان چه نوع وحدتی اند و بر مبنای کدام اصول؟
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بايد چنين و  ارزه تغييرخورده است؛ند و اما می گويند که شرايط مبنخوايک عده افرادی که خود را چپ انقالبی می 

کدام تغيير و تحولی صورت نپذيرفته است و چپ انقالبی بايد ) م ل ا(اما اين افراد آگاه نيستند که  در اصول  .چنان کرد

وبدون چون و چرا از اين اصل انقالبی پيروی کرده و بستر مبارزه را برای آغاز جنگ توده ئی طوالنی ھموار سازند 

 آن اپورتونيست ھائی بيش نبوده و تنھا با حرافی و لفاظی خويش را مطرح می سازند تا با اين ترفند خاينانه به و در غير

 .چپ انقالبی راستين ضربه وارد سازند

در فيسبوک ظاھر می  ، توده ئی اصالً  نداشتند و ندارندۀ بی مسلک که سوابق مبارزاتی و پايگا مثال يک عده افرادطور

اين قماش افراد که چند نفری  نشخوار می دارند؛را » جنگ خلق «، ترجيع بندگردند و با بلند کردن شعار ھائي سرخ

صادق » انجنير« ،»پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس» پوالد«غفور ثنا» داکتر«بيش نيستند در تبانی با خلقی کھنه پيخ 

حسين «ضياء معروف به »  انجنير«و » شورش«ول مردابؤ مس،)خاد(ثيف جاسوس ک ،دالل بدنام ،ظفرمفعول

ای چند عضو انگشت ؛که دار». آی. اس.آی «ۀساخته و دستپرورد» حزب کمونيست مائوئيست«رھبر » جاسوس

 ،زون غربی کشور می باشندآبادات تاريخی » باز سازی«ول ؤ تحت نظارت امپرياليسم جھانی مسشماری اند فعالً 

از طريق ورای مجازی انترنت غوغا بر پا کرده اند و با استفاده از  ،قالبی و شعله ئی به رخسار زرد کشيدهماسک ان

 ،که ھيچ کدام شان شعله ئی نبوده و مورد نفرت شعله ئی ھا قراردارند)  جاويدۀشعل(اسم و رسم جريان پر افتخار 

د ھويت و اعتبار سياسی می خرند و در رأس جنبش چپ فکرمی کنند که با اين حرکت رذيالنه و بی ناموسانه برای خو

 !گریزھی لولو گری وخر انقالبی قرار می گيرند؛

 اين مار ھای زرد يخزده باشند و آنان را با تمامی امکانات موجود  مردود بشمارند و ھمانند هچپ انقالبی بايد متوج

بی نمايند و کوشش کنند تا اين حرامزادگان و خادی و پرچمی با آن ھا با قاطعيت  رفتار و برخورد انقال ،خلقی

 .زنازادگان را افشاء و رسواء سازند

 اعضای  اصلی چپ انقالبی بايد سعی کنيم تا آن جا که ممکن است ابعاد مختلف اين واژه و کاربرد ھای ۀبنابراين ما ھم

 . انقالبی گردد جست و جو نمائيم را که منجر به وحدت چپھیآن  را در فضای کنونی سياسی کشور بررسی کنيم و را

نخست تک روی  ،ند تا بستر وحدت سياسی و رزمی را ھموار نمائيمااگر اعضای چپ انقالبی در داخل و خارج حاضر

ھا را کنار گذاشته واز طريق سازمان ھای خود بايد به اين موضوع حياتی که سرنوشت مردم و کشور مان بدان بستگی 

بايد نھايت محتاط عمل کرد تا جاسوسان تحت نام ھا و عناوين  ،ثانی در.نقالبی را بگشائيم روشن وحدت اۀدريچ ،دارد

ی متبا رد ح .سرخ و انقالبی ما را فريب نداده و سرنوشت تلخ و خونين دوران مقاومت ملی  باز ھم تکرار نگردد

مدعيان قالبی ، تجزيه طلبان ،اسکتاريست ھ ، اپورتونيست ھائی شامل دولت و حکومت،انقياد طلبان، انجوئيست ھا

 !به پيش به سوی وحدت سياسی و رزمی نيرو ھای چپ انقالبی ،ھا» خراسانی«ھا و »افغانستانی« ،مائوئيسم

 !پيروزیيا مرگ يا 

 

 


