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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٥ جوالی ١٢
  

 !دارد؟ دم و شاخ ،وطنفروش و خائن مگر
 

 و فرامنطقه ارتجاع ،منطقه ارتجاع پادوان و نوکران ،شيعه و سنی ھای جھادی و طالبان ،هھشب و شک ھيچ بدون

 .باشند می جھانی امپرياليسم

 می  »اسالمی وحدت حزب « پيروان ،ای خامنه و خمينی ھای بنده و ھا امت ،در تصاويری رسانه ھا بخش نموده اند

 و پيامبران از طرفداری به ،ای خامنه و خمينی کثيف ھای عکس و ايرانی نوع ھای شعار نمودن حمل با که باشند

 .نمايند می قدرت نمايشبا مارش  ايرانی؛ ھای آخوند سبک به مزار و کابل ھای خيابان در ،شان يرانیا خدايان

 نمايندگان ....و اسماعيل و عطاء ،عبدهللا ،قل پيرم و دوستم ،حقانی و سياف ،گلبدين ،عمر مال که طوری ھمان البته

 ،دانش ،اکبری ، موجه دليل ھمان به ،اند شده حميلت ،شان خارجی باداران جانب از و نبوده شان ٔمربوطه ھای مليت

 پول با بل نبوده ھزاره ھای خلق نمايندگان وجه ھيچ به ، آنان ،ِکر و کور ، جاھل رھروان و پيروان و خليلی و محقق

 ميلتح ،گران ھای بار ۀ مثاب به ، ھزاره ھای خلق سرنوشت باالی ،شان ايرانی باداران دستور و ،ايران ٔگرسنه مردم

 .اند گشته

 علم درخشان نور با که است کشور شريف ھای مليت تمامی ھای) مارکسيست( و وطنپرستان ، انقالبی و ملی ٔوظيفه

 وطنفروشان و خاينان ِشر از را ،افغانستان مردم و افغانستان ، ساخته روشن را ھا توده اذھان، )ا-ل-م( فناناپذير

 ،متحد و قوی افغانستان يک ايجاد هرا در و برھانند ؛ جھالت و پسمانی اصلی عامل اين ، مذھبتيکه داران  باالخص

  .نمايند مبارزه ،نو و شگوفان

صرف در مبارزه عليه را وقتی اينک نوکران رژيم آخوندی، به تبعيت از بادارشان می خواھند مبارزۀ ضد امپرياليستی 

ی نه تنھا وظيفه دارند تا پيوند رژيم آخوندی با امپرياليزم د، نيروھای انقالبننمايو محدود امريکا و اسرائيل خالصه 

مبارزه را در مسير مبارزه عليه ساختار می بايد امريکا و اسرائيل را از پرده بيرون افگنده آنھا را رسوا نمايند، بلکه 

 .امپرياليستی با تمام خصايص آن که نظام آخوندی نيز بخشی از آن می باشد، ارتقاء دھند

 باشد می مان تاريخی کشور و مردم محتوم رھائی و نجات هرا ،اجتماعی رفاه ٔجامعه به آن از گذار و ،وسياليسمس تنھا

 !وبس

 ۀحلق آن لحظه ھر در توانست بايد .نيست کافی بودن کمونيست کلی طور به يا و سوسياليسم ھوادار يا و انقالبی "

 دست موجبات و داشت نگاه را زنجير تمامی توانست تا چسبيد بدان قوا تمام با بايد که کرد پيدا را زنجير از خاصی

 تمايز و آنھا تسلسل و آنھا شکل ھا، حلقه گرفتن قرار طرزً ضمنا ساخت، فراھم استوار نحوی به را بعدی ۀحلق به يافتن
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 سر و ساده است، شده ساخته آھنگر دست به که معمولی، زنجير مانند حوادث تاريخی زنجير در يکديگر از آنھا

 ". نيست راست

 


