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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جوالی ١۴
  

  !حسرتا!دردا
  ! برسرنوشت افغان و افغانستان رقم می زنندچه کسانی

 
ه می دھند و اھانت می ورزند که چرا در خارج نشسته ھمه الف و پف مبارزه در داخل را می زنند و به ديگران طعن

بخش اشغالگران  خاينانه در زير سائه فرح،ه خود کیدر حال .نمی آيند و در خيانت و جنايت شان شريک نمی شوند ،اند

 پھلوی وطنفروشان و ، کرسی ھای بلندی را در اختيار دارند و در پارلمان، در دولت و حکومت پوشالی،لم داده اند

در زير يک سقف نشسته و ھمدست  ،»سيا«طالبی و تکنوکرات ھای جاسوس ،  جھادی، خادی، پرچمی،آدمکشان خلقی

 جان می کنند و جاسوسی می ، عليه منافع عليای ملی کشور،ھای امپرياليستی برای منافع امپرياليسم) انجو(در . اند

 .غالگران امپرياليست نکرده اند و از ھيچ خود می الفندتا به حال حتی يک تک تفنگ عليه ارتجاع بومی و اش، نمايند

ھميشه آراسته اند ،مد روزبا دريشی ھای گران قيمت و نکتائی ھای  ،مدعيان مبارزه در داخل با سر وصورت ھای تميز

ات شورا در انتخاب .کمپاين و تبليغ می کنند» عبدهللا عبدهللا«و » اشرف غنی «،»کرزی«و بارھا ديده شده است که برای

  .ھای واليتی بيشتر از ديگر احزاب و سازمان ھای ارتجاعی سھم گرفتند و خود را کانديد کردند

 وطن پرست و ، از يکسو مدعی مبارزه در داخل می شوند و خود را انقالبی، اين شيادان تاريخ و الفوکان قرن

 ضد مبارزان هشان را نفی کرده و بخطاب می کنند و از جانب ديگر جاھالنه ادعای خود » انترناسيوناليست«

 که آگاه اند یبرچسپ می زنند و اھانت روا می دارند؛ درحال ، گلو پاره می کنند، شيون به راه انداخته،انترناسيوناليست

 ،وليت ميھنی شان را در جنگ مقاومت ضد روسی تا اندازٔه توانؤ دين و مس،»خارج نشين«و می دانند که مبارزان 

 ، سپری کرده عزت و حرمت مادر وطن ،در دفاع از آزادی ،ند و ھر کدام بھترين ايام زندگانی شان را انموده ءادا

اگر امروز در خارج ھستيم بيکار . يا يک و يا چندين نفر از اعضای فاميل ھای شان را از دست داده اند ،زندان ديده اند

طرق مختلف بلند می کنيم و وطن و مردم را ھرگز  ضد تجاوز و استبداد از هبازھم صدای خود را ب ،ننشسته ايم

سوی ما پرتاب می ه  تير جفاء ب،باز ھم شغاد وار ،اگر ھمين مبارزه را ھم نمی کرديم. فراموش نکرده و نخواھيم کرد

 .مرتدان و خاينان مخاطب مان قرار می داديد و جار می زديد که به ايدئولوژی و به مردم و کشور پشت کرده ايم ،کرديد

اگر امروز ! کله پوک ھا مگر مرکب تشريف داريد که نمی دانيد؟ آمدن ما به خارج دلخواه نبود بل جبری و تحميلی بود؛

 ھم چو سائر کارگران و زحمتکشان ،اما با گذشته ھا زندگانی می نمائيم و ھم چنان برای امرار معاش، در خارج ھستيم

معاش خواران و جيره خواران امپرياليسم و مدافعان  ،ان مبارزه در داخلکشور ھای ميزبان کار می کنيم و ھمانند مدعي

 .منافع امپرياليسم نيستيم
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 دو پا دارند و دو پای ديگر قرض می ، متيقنم که مدعيان مبارزه در داخل،اگر امپرياليست ھا از افغانستان بيرون شوند

باز بر می گردند و يا به آغوش  ، و امريکا با جيب ھای پرکانادا ،دو باره به آغوش گرم فاميل ھای شان در اروپا ،کنند

 کوچکترين شرم و حياء ،مدعيان مبارزه در داخل. لم داده و لنگر می اندازند ،»آی اس آی«گرم و پر از عطوفت 

از عکس ھا و نام ھای جانباختگان  ، و اطوارء ادا، تصنعی،ساختگی ،خود نمائی ،از يکسو با الم شنگه بازی ندارند؛

برای خود اعتبار و ھويت سياسی بخرند و از جانب ديگر خالف  ، آزادی استفاده ھای سوء کرده تا با اين شيادیهرا

 محيالنه و جبونانه ،)جنبش انقالبی ضد روسی(و ) جريان دمکراسی نوين( بزرگ زانآرمان و انديشٔه انقالبی جانبا

پر از زرق و برق امپرياليسم خفته اند و به جز خوردن و خفتن و ثروت اندوزی کار ديگری عمل کرده و در آغوش 

 مردمم افشاء ه اسم ھای اين شيادان مفلوک و جاسوسان شرفباخته و فروخته شده را به پيشگا،اگر الزم شود .ندارند

ازه نخواھم داد تا به مبارزان صادق و نسل بی شرفان و گستاخ متنفرم و ديگر به ھيچ وجه اج ،از اين نوع.خواھم ساخت

طعنه  با پر روئی و گستاخی اھانت ورزند و ، که ھمه چيز شان را از برای آزادی وطن فدا کردند، راستين مادر وطن

ھای دھان تان را ببنديد؛ که مائه )الشتک(،ای افسار گسيخته ھا و لجام گسيخته ھا ،پر روئی بس است ای مرتدان. بزنند

 .تان می گردد و گرنه طشت رسوائی تان را نگون خواھم کردرسوائی 

کدام شمشيری را در فالن پيل زده ايد تا از شما الھام گرفته و  ،وليت و فاقد اصوليتؤتو و شما متحجران بی مس

 ضد هب ،»سرخ«شما ھا در کجا ھستيد و در کدام جبھات  ،کجا بيائيم که برای ما چلنج می دھيد ،اگر بيائيم .بيآموزيم

 اجيران و خادمان سرمايه؟ ،او پتياره ھا ارتجاع و امپرياليسم می جنگيد؛

حرکات شنيع زشت و خاينانٔه تان؛ ما را از مبارزه دلسرد نمی سازد بل  ،شما ھا پست تر از ارتجاع بومی عمل می کنيد

 اذھان ،ه است و پژواک اين طنين صدای ما در افغانستان طنين انداخت،از آخرين نقطٔه اقيانوس آرام .نيرو می بخشد

 تا ، سال اخير١٢ در ،شما ھا با پول ھای خيراتی امپرياليسم و خريدن افراد. ھزاران ھموطن ما را منور ساخته است 

تنھا از طريق فيسبوک مصروف الفزنی و خود ستائی می باشيد و  .تا در قلب توده ھا جا باز کنيد ،به حال نتوانسته ايد

  .بس

ببنديد و آنان را از پاچه گرفتن  ،فاقد دانش و عاری از اخالق و ادب فيسبوکی تان پوزبند ، پاپيگگ ھای جاھلبه دھان

 .انقالبيون بر حذر داريد؛ زيرا ھمين پاپيگگ ھا مائه رسوائی تان را فراھم می سازند

نه دوستی دارد که بر ، ون می گريد آھسته آھسته خ، در قلب آسيا، تک و تنھا،مادر وطن افغانستان دردمند و بال ديده

زخم ھای ناسورش مرھم بگذارد و نه فرزندی دارد که برای رھائی اش برزمد و عزت و حرمت از دست رفته اش را 

 تخريب فکر پول اندوزی و باند سازی وه ھمه ب" ،ھمه رنگ می فروشند ،کان رنگ استھمه جا د ".دو باره برگرداند

ه  ھستند و کوشش دارند تا از ھر طريق ممکن به آنان ضربت وارد سازند تا در غيبت شان بفرزندان انقالبی مادر وطن

 !زھی حماقت باطل ھر رذالت و بی ناموسی ممکن دست بزنند؛

دست ناکسان و معامله ه مردم بايد سرنوشت شان را ب .و راست را بخورند» چپ«مردم افغانستان نبايد فريب شيادان 

دست خود بگيرند و رقم زنند و ديگر نگذارند تا از احساسات شان استفاده ه بايد سرنوشت خود را بمردم . گران نسپارند

 .ھای سوء گردد

متيقنم که رھبران انقالبی از بين توده ھا سر بلند خواھند کرد و مردم و ميھن را از اين حالت زار و پريشان رھائی 

 .خواھند بخشيد

 !و راست» چپ«مرگ بر معامله گران 

 ! و افغانستانباد افغانو جاويد زنده 

  !درود به چپ انقالبی واقعی افغانستان


