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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۵ فبروری ٠٩

  فرمانبرداران ارتجاع و امپرياليزم
  در صدد انقياد و تجزئه افغانستان کھن 

١ 
 !د مردم بايد  بپاخيزن،صدای پای انقالب می آيد 

 "قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد"

بدون در ھم شكستن قدرت طبقات حاكم ارتجاعی از طريق جنگ مسلحانه، افغان و افغانستان برای مدت ھای مديدی 

شاھد جنگ ، نيروھای انقالبی  دست به اسلحه نزنند ،اگر مردم و در پيشاپيش آنان .در اسارت آنان باقی خواھند ماند

 ! افغانستان خواھند بود که ھرگز چنين مبادۀ انقراض و تجزي، مليتیھای خونين

در . آيند ولی در واقع چندان نيرومند نيستند مرتجعين به ظاھر ترسناک می. کليه مرتجعين ببر کاغذی ھستند"

شود که نيروی عظيم واقعی را خلق صاحب است، نه  بررسی مسائل از ديد وسيع و طوالنی مالحظه می

 ".مرتجعين

 ".برای آنكه ديگر تفنگی در كار نباشد، اول بايد تفنگ در دست گرفت"

 كارگر و توده ھای زحمتكش تنھا با قدرت ۀ طبقاتی در عصر امپرياليسم نشان می دھد كه طبقۀ مبارزۀتجرب"

ھا با به اين مفھوم می توان گفت كه دنيا را تن. تفنگ می توانند زمينداران و بورژوازی مسلح را شكست دھند

 ".تفنگ می توان دگرگون كرد

 خادی ،با تأسف  فراوان بعد از تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی  و حاکميت خونين جالدان  و وطنفروشان خلقی 

 تجاوز امپرياليسم جھانی و در رأس آنان ،و پرچمی و بعداٌ رويکار آمدن  وطنفروشان و جالدان طالبی و جھادی 

 ،غ - و شرکای جرمش و ائتالف  مافيائی ع» کرزی«وجود آوردن دولت پوشالی ه مريکا و بامپرياليسم جنايتگستر ا

 سياسی و فرھنگی ،مداخالت  و تاخت و تاز ھای کشور ھای ھمسايه در امورات داخلی کشور مان  اعم از نظامی

 بين بلوک امپرياليستی  و بيشتر از پيش افزايش و گسترش يافت و افغانستان در خون تپيده ؛ ميدان رقابت  ھا فی ما

 در جھت حفظ منافع و تحقق اھداف ارتجاعی و ،یتکشور ھای ھمسايه  و امپرياليس.   گرديد مذھبیبلوک ارتجاع

 نمايندگان بورژوازی کمپرادور حتا نمايندگان خرده ،در تبانی  و ھم چنان در رقابت با ھمديگر ،استعماری شان

 به خدمت و نوکری گماريدند و ، خاين و وطنفروش مليت ھای ساکن کشور، بورژوازی را ھمراه با طبقات ستمگر

بذر نمودند و حاال بخوبی و در کمال راحتی )  افغان(توسط آنان تخم نفاق و کدورت را مابين مليت ھای با ھم برادر 
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صيد دام صيادان  بعضی از روشنفکران نيز ،در پھلوی طبقات نامبرده .می دروند و از حاصلش استفاده می نمايند

تنھا بر آتش مسائل سمتی و زبانی ھيزم خشک می ه ارتجاعی و امپرياليستی شدند و امروز در رقابت بين ھمديگر ن

ھا که در اصل »مائوئيست«عده ای نيز تحت عناوين  .ريزند بل آرزوی تجزئه افغانستان را به دل می پرورانند

خويش را  ،می باشند» حزب دمکراتيک خلق«ويزيونيستی  وطنفروش و ر،خاديست ھا و اعضای باند منفور

 شعار جامعٔه بدون طبقه را سر می ،معرفی می دارند و اما در کمال حماقت» افغانستانی«نام ه  به اینمايندگان طبق

خاصی نمايندگی و پشتيبانی کرده و حاکم مليت از يکسو از طبقٔه  »افغانستانی« ،نااين سينه چاکان و مبلغ .دھند

خواھان نابودی خلق ھای پشتون و تجزئه افغانستان می باشند  و از جانب ديگر مدعی ميراث خواران اصلی 

 ،»مائوئيست«عوامل ارتجاع و امپرياليسم  زير نقاب  .نيز می باشند ) شعلٔه جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان(

 :سه ھدف مشخص را دنبال می کنند

  افغانستانۀتجزي-:الف

 ) شعلٔه جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان(د نام سازی ب-:ب

  کشتار جمعی خلق ھای پشتون-:ث

روشنفکران مرتد و سکتاريست و متحدان خاديست  ، شورای نظاری ، کلکانی ،ھای  ستمی»خراسانی«در پھلوی  

کابل «يت الخالی  از طريق ب، حاال خاديست ھای کشتمندی و سگان وحدتی،شان »افغانستانی« ،»مائوئيست«

می جفند  و  ، افغان و افغانستان چنگ و دندان نشان می دھندهعليھ ،»استقالل طلبان  ھزاره« تحت عنوان ،»پرس

 !آھنگ تجزئه افغانستان کھن را می سرايند

عان منافع  دشمنان سوگند خوردٔه داخلی افغان و افغانستان که  فرمانبرداران ارتجاع  و امپرياليزم  و حافظان  و مداف

 قصد تجزئه افغانستان تاريخی و قھرمان را دارند تا با ، بنابر دستورات باداران خارجی شان،ارتجاع  و استعمار اند

 پويا و باستانی اش به انقياد بکشند و ،اين توطئٔه خاينانٔه  شان عقده کشی کنند و کشور کھنسالی را با تمدن غنی 

 ،حرام  نمک،اين شرفباختگان بی مروت  .ر خشم بزنند و از بيخ و بن خشک سازندسرِو تناوِر افغانستان را با تب

ھيچ قدرِت مادی در  ،فرامنطقه و امپرياليسم جھانی نمی دانند که ،وطنفروش و عوامل و جاسوسان ارتجاع منطقه

 .جھان ھستی وجود ندارد که آموت عقابان  بلند پرواز و بيشٔه شيران را تجزيه نمايد

 ".زند ، فقط نيروی خلق است که صفحات تاريخ را رقم می- قدرت خلق"

 اين خطٔه دليران و آزادگان در درزانای تاريخ پر عظمت و حماسی اش مورد تجاوز ،افغانستان کھن و باستانی

رمت  از عزت و ح،جھانگشايان نامور و قلدر زمانه قرار گرفته است و فرزندان خلفش نيز با جانثاری و نثار خون 

 از زمان پيدايش کشور زيبا و ،مردمان بومی اين سرزمين مرد خيز و مرد افگن .دفاع  برخاسته انده مادر وطن ب

محبوب شان تا عصر سنگ باالخص ھفتاد ھزار سال قبل از آمدن آريائی ھا و بعد از آمدن و مسکن گزيدن آريائی 

زانو در آورده ه ختانه دفاع کرده و دشمنان مختلفی را ب از ھستی و استقالل  وطن شان  دليرانه و سرس،ھا بدينسو

 آرزوی زوال و فروپاشی ميھن آفتاب تابان و قلمرو ، کهو يا اکثريتی تھر طبقه ای و  يا ھر اقلي ،ھر آنکه .اند

 نابودی و بربادی خود شان را مھياء و فراھم می ،اسطوره ھا را در سر می پرورانند ؛ بدانند که شرايط زوال

لطف کنند سری به تاريخ بزنند تا حقايق را در  ، از احساسات  تلقی می دارنده ایاگر حرف ھايم را نشان .زندسا

 . يابند

 امنيت ملی مادروطن نيز به مخاطره می افتد و باعث ايجاد نا امنی ،خدشه دار گردد و از ھم بپاشد) وحدت ملی(اگر

دشمنان خارجی برای تشنج افکار و تحقق اھداف . ری می شودو بی ثباتی در داخل  قلمرو  کشور و مرز ھای پد
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اين نسل .  ستمگر و ظالم مليت ھای مختلف کشور را استخدام کرده اند، طبقات وطنفروش،پليد شان در کشور ما

 شديداً مشغول ، از مجاری مختلفی،عامل امپرياليسم و ارتجاع با ھمپالگان جنايتکار شان ، خود فروخته،ناخلف 

 برای ، تبليغ مسائل سمتی و قومی و افغان ستيزی و در مجموع پشتون ستيزی،دن تخم نفاق و استخوان شکنیپاشي

 شيرازٔه دوستی ،تحقق پذيری آرمان  و پالن ھای ارتجاع و سرمايه می باشند تا از اين طريق و شيؤه ناجوانمردانه 

دشمنان  ما يک ملت متحد و بيدار باشيم و اشتباه نکنيم،اگر  .ھا و وحدت بين مليت ھا را  تيره ساخته و فرو بپاشند

داخلی و خارجی ما به ھيچ وجه قادر نمی شوند که کاری را خالف منافع ملی و ميھنی و وحدت خلق ھای حرمان 

ً يک جزء مھم و عنصر اساسی در موفقيت دشمنان . کشيدٔه مان انجام دھند پس ، اشتباه و غفلت و کوتاھی ما يقينا

 .نگ می باشدرنگار

 متحد ، بايد بدون چون و چرا و بدون اندکترين نوع شک وشبھه،  متعلق به ھر مليتی می باشندمتعھدافغان ھای 

ما را که ھمانا دشمنان اصلی افغان و افغاستان ) وحدت ملی( سالح رزم بر دوش کشند و دشمنان قسم خوردٔه ،شوند 

افغان و افغانستان روی  ، بقاء و ھستی اين ميکروب ھای مزمن،وديت می باشند؛ مسلحانه نابود سازند زيرا در موج

 . سعادت و آرامش را ھرگز نمی بينند،آزادی

حرام و فروخته شده بايد بدانند که افغانستان قرن ھا است که در قلب آسيا  می تپد و نفس می  دشمنان داخلی نمک

الل و عزتش دفاع کرده است و اين بار نيز از آزمون  استق،کشد و ھمچو ستارٔه تابناک می درخشد  و از ھستی 

 .زمانه موفقانه بدر خواھد آمد

له از أ نيروھای مسلح، يعنی حل مسۀوسيله  مركزی و عاليترين شكل انقالب عبارتست از كسب قدرت بۀوظيف"

 "طريق جنگ

ق جنگ مسير است زيرا نيروھای لٔه افغانستان تنھا و تنھا از طريأحل مس .بايد تفنگ در دست گرفت و انقالب کرد

نابودی محتوم طبقات . دندان مسلح انده ارتجاعی که تشکيل دھندگان اصلی دولت و حکومت دستنشانده می باشند تا ب

 فرا منطقه  و امپرياليسم ، آدمکش و وطنفروش که  توسط ارتجاع منطقه،سکتاريست و تجزيه طلب ،حاكم و ستمگر

 سراسری مسلحانه ممکن است و ديگر بديِل منطقی و انقالبيی وجود نبرد طوالنینھا با جنايتگستر تحميل شده اند؛ ت

 .ندارد

 خران وحشی بارکش ،شکل قھری و مسلحانه استفاده نماينده  از قدرت اليزال شان ب،اگر خلقھای در بند افغانستان

  .ورندا مقاومت بيتاب ،ارتجاع و استعمار قادر بدان نخواھند بود که در مقابل طوفان خشم خلق

می توان دشمنان در کشور،  دموکراتيک خلقحاکميت ديکتاتوری ايجاد برقراری و  ،تنھا توسط انقالب مسلحانه

 وطنداران را از شِر مظالم ارتجاع و سرمايه نجات بخشيد و رستگار ساخت و ،رنگا رنگ را نابود ساخت 

 .سه ھای زرد ارتجاع رھانيدافغانستان قھرمان را از چنگال اژدھای استعمار و کو

 ارتجاع فرا منطقه و ،سوی سرنگونی مسلحانه و قھری دولت و حکومت وابسته به ارتجاع منطقهه به پيش ب

 ! آدمکش و وطنفروش شان،امپرياليسم جھانی و متحدان سکتاريست و تجزيه طلب 

 جمجمه ھای دشمنان ،و سالح آتشين شان بايد متحد شوند و با مشت ھای پوالدين ،مليت ھای شريف ساکن افغانستان 

 .سينه ھای شان را بدرند و در مرداب تاريخ دفن سازند ،داخلی و خارجی را بشکنند

  !افغانستان) وحدت ملی(مرگ و نفرين بردشمنان 

 


