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 Political  سياسی

 

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٢ اپريل ٢٧

  
  

   پرچم با  رھبران دين فروش جھادی–تشابھات سران مزدور خلق 
   ثور  ٨ و ٧روز ھای سياه 
  

ايميلی دريافت نمودم که حاوی چنين " غانستانگروه جوانان آزاديخواه اف"چند روز قبل ار 
  : استی  و ضد مزدوران استعمارتیمطالب ضد امپرياليس

  
  ھموطنان،

  
 ما را ۀدر ھشتم ثور بود که تنظيم ھای ساخت ايران و پاکستان به کابل زيبا ھجوم آوردند و مردم بيچار

درحاليکه ھنوز زخم ھای ناسور . گی عميقتر و خون و ويرانی سوق دادند از سياھی ھفت ثور به تيره
ھشت ثور نخشکيده است، عامالن اين فجايع باورنکردنی بازھم بر سرنوشت ما حاکم اند و اين بار به 

اينان با وطنفروشان خلقی و پرچمی اتحاد کردند، جنايات خود . امريکا و چھل کشور ديگر داللی ميکنند
ان ناميدند، جاده ھای غرقه به خون کابل را به نام پست را بخشودند، قاتالن ھفتاد ھزار کابلی را قھرم

به اين . ثبت جنتری ما کردند" روز ملی"ترين رھبران خود نامگذاری کردند و اين روز شوم را منحيث 
بسنده نکرده حال ميخواھند جھالت پيشگان آدمخوار طالبی و گلبدينی را نيز در خوان چور و چپاول خود 

 .شامل سازند
  

ديگر نميتوانيم ناظر !  ديگر بازی با سرنوشت ملت عزادار و زجرکش شده ما بس است!بس است
ديگر نميتوانيم توھين به خون ھموطنان معصوم ما را ! استبداد و فساد و مزدوری حاکمان خاين باشيم

 گرده بر...  دست کسانی قرار گيريم که زير نام مذھب، قوم، زبان و ۀديگر نميتوانيم آل! تماشاگر باشيم
، ما ديگر نميتوانيم چپاول سرمايه ھای ملی وطن خود را به دست جاسوسان امريکا! ھای ما سوار اند

  .يمئتحمل نما... پاکستان، ايران و 
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پيشگان و  ما جمعی از جوانان افغانستان که وجدان و شرافت خود را در بدل دالر و مزدوری به ستم
نجديده و وطن دوست داشتنی ما عشق ميورزيم، با توسل به ايم و سخت به مردم ر اشغالگران نفروخته

اعتراضات مدنی، حرکت ھای خيابانی، کمپاين ھای فيسبوکی و شيوه ھای ديگر، وطنفروشان را رسوا و 
ما از سرنيزه مافيازادگان و سگان شکاری شان ترسی نداريم و قدم به قدم عليه اينان . سازيم ذليل می

  . پيش خواھيم رفت
  

مانيم و  ز جوانان مبارز ايران، مصر، تونس، يمن، بحرين، ھندوستان و ديگر کشور ھا عقب نمیما ا
 داغی برای آدمکشان، ستمگران، خاينان ملی و دست ۀروزی رسيدنيست که افغانستان را به کور

  . نشاندگان بيگانه تبديل کنيم
  

ند، ما ديشب بخش ھای مختلف ردازدرحاليکه آدمکشان و ستمکاران به تجليل روز سياه ھشتم ثور ميپ
ما تصاوير چليپا . شھر کابل را با شعارھای ضد خونخواران ھشت ثوری و ھفت ثوری مزين ساختيم

خورده سياف، گلبدين، قانونی، علومی، محقق، گالبزوی، مالعمر، عبدهللا، دوستم، خليلی و ديگر پليدان 
  .ايم تاريخ خود را در ھرگوشه شھر زخمی کابل نصب کرده

  
ما از خبرنگاران بيطرف، وطندوست و با شرافت تقاضا داريم که با تصويربرداری از اين شعارھا و 

 . عکسھای چليپازده و پوشش خبری حرکت نمادين ما، به صف مردم ستمکش و دربدر ما بپيوندند
کلی،  مريم، سرک دوم پوھنتون، سپين ۀسرک تايمنی، ليس: مناطقی که اين تصاوير و شعارھا نصب اند

  .، کلوله پشته و غيرههللا  قله فتح  احمدشاه بابا مينه، شھرنو، خوشحال خان مينه، کارته نو،

را در پيش گرفته آدمکشان و خاينان وطن زخمی خويش را به " بھار عربی"ما بازھم راه جوانان 
  .مصاف خواھيم طلبيد

  :  چنين گفتم،سپاس به اين دالوران جوان کشوربا ابراز 

 : شما ھم ميھنان مبارز و شجاعدرود به

اين .  اين ابتکار شگرف و تاريخی را به فرد فرد شما فرزندان صديق وطن شادباش و تھنيت می گويم
 در ذھن و قلب مردم با شرف کشور خواھد نشست و دشمنان قسم هعملکرد دوران ساز شما برای ھميش
به ياد داشته باشيد که مردم ما به ھمچو .  استاين تازه اول کار.  خوردۀ ميھن را از بيخ خواھد لرزاند

  .   موفقيتی در پی خواھد داشت،ھر ارادۀ آھنين.  ابتکارات شما دالوران سرزمين دشمن شکن محتاج اند

  

آگاه ما به واقعيت ھای جامعۀ افغانی برای من سعادت بيش ازين نيست که جوانان مبارز و 
اگر .  دست آورده انده ملی و خاينان کشور باز شخصيت ھا ضد پی برده و شناخت عميقی 

 مزدور صفت چپ و راست خود را به اربابان اجنبی فروختند و ميھن را به تباھی و ه ایعد
برخاسته و در صدد نجات کشور از شر  خون کشانيدند، عده ای ھم به دفاع از ميھن و خاک 

ن فروش راست ناموس  چپ و ديۀاگر معدودی شرف باخت.  داخلی و خارجی انددشمنان 
وطن را فدای پول و قدرت  کرده اند، جوانان دشمن شکن ما مصمم اند که از ناموس وطن 
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ببينيد ھم .  در بدل پول و قدرت نفروشندھم سنگ کشور را  ۀيک توتخويش دفاع نموده و 
و در ھر جامعه در پھلوی انسان ھای دون ھمت و پست فطرت، نيرو ھای شريف ! ميھنان
با قلب پاک و دماغ رسا برای نجات وطن به پا می خيزند تا شير مادر را حالل کنند و مبارز 

گروه جوانان آزاديخواه " به فوتوھای که .به دھن کجی ھای تفاله ھای استعمار بکوبند
ن پی  عملکرد ملی و انقالبی اين مبارزافرستاده توجه فرموده تا به صدق دل و" افغانستان

برای و درس شرف تواند بھترين رھنمای عمل  الوران جوان ما می  اين حرکت د.ببريد
رزمين مادری را به که به وطن و مردم خويش پشت کرده و سوجدان خفته ھائی باشد 

  .يادی داخلی آنھا سپرده اندتجاوزگران و ا
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