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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ دسمبر ١٢

  

  وفان خشم توده ھای مصریط

 !لرزه انداخته استه اخوان ملعون را ب
  

خواست با تعديل » مرسی«داکتر  ائيل دولت ارتجاعیکمک امريکا و اسره بعد از پيروزی اخوان المسلمين در مصر ب

 ملتاز تمامی تا حدودی که بر اساس سکيوالريسم تنظيم گشته است و  و تطبيق افکار اخوانيت قانون اساسی مصر را

طرف ه مصر را ب کند به لجن کشيده و در مرداب اخوانيت غسل تطھير دھد و جامعه سکيوالر می مصر نمايندگی

 ! قطبی رھنمون سازداخوانيزم سيد

 ھرگز ظلم و ستم را که در ھر شکل و  شان ثابت ساخته اندصر با تاريخ پيشينۀ رزمی و حماسیمردم انقالبی م

  بعد از» مرسی«دولت ارتجاعی وابسته به امپرياليسم  .کنند سختانه مبارزه می پذيرند و عليه آن سر شمائلی باشد نمی

ملکی و نظامی فرصت را  جا نمودن مھره ھايش در نھاد ھایه ی و جا بتغييرات در عرصه ھای نظامی و دولت

اما  .و قدرت رئيس جمھور را بيشتر از قدرت قانون سازد غنيمت شمرد تا قانون اساسی مصر را نيز دستکاری کند

سرازير خيابانھا  رئيس جمھور خشم خلقھای انقالبی مصر را بر انگيخت و ھمه متحدانه به اين حرکت محيالنۀ شخص

 .به عقب نشينی نمودند شده و با دادن چندين تن شھيد دولت ارتجاعی مصر را وادار

 !بنازم به ھمت واالی تان ای توده ھای انقالبی

يت طرف اخوانه مصر را ب خواھد جامعۀ عمومی می» ھمه پرسی«حاال دولت ارتجاعی مصر گويا با مراجعه به 

 .ی از رقيب انتخاباتی اش سبقت جستأبا يک فيصد ر ر انتخابات قبلیکه دولت اخوانی مصر د در حالی ،بکشاند

تھديد ھای  که سکيوالر ھا در انتخابات قبلی مصر پيروز شده بودند و اما فشار ھا و گذارشاتی حاکی از آن است

طر منافع خاه زيرا اخوان در تونس و ليبيا ب دارند؛ امريکا موجب آن شد که اخوان را در انتخابات برنده اعالن

اثر تقلب در  در. مسلحانه جنگيد و در تغيير رژيم در آن دو کشور نقش بارزی را بازی کرد صھيونيسم و امپرياليسم

از اعالن دولت برای ساختن قانون اساسی جديد  انتخابات قبلی و سازش با صھيونيسم و امپرياليسم و ھچنان بعد

محضر  را در اال از اعمال قانون فاشيستی اسالمی نارضايتی شانی داده بودند حأر »مرسی«مسلمانان عادی که به 

فرمايشی و » رفراندوم«راه انداختن ه  ببناءً  اند؛ دھند و خواھان بر کناری رئيس جمھور از مقامش شده عام نشان می

 .را از سرنگونی حتمی نجات نخواھد بخشيد فرسايشی دولت ارتجاعی مرسی
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بار ديگر  شده است و اما حاال يک ب دموکراتيک شان توسط اخوان و امريکا دزدیدانند که انقال خلقھای مصر می

  خيابانھا ريخته انده پيروزی تحول دموکراتيک را سر داده اند و ميليونھا تن ب در کوچه ھا و خيابانھا مصممانه آھنگ

 ! بايد برود»مرسی«زنند  و ھمه متحدانه فرياد می

نظامی برای سرکوب خواست ھای  ۀھراسند از قو ی فاشيستی که ازفرياد ھای اعتراضی و خشم توده ھا میدولت ھا

 حسنی مبارک را دولت فاشيستی و قاتل مردم ۀوابسته به سرماي رژيم» مرسی« کنند؛ حق توده ھا استفاده میه ب

روی خيابانھا می  نقالبی مصر را درال خودش با اتکاء به ھمان ارتش سرکوبگر خون جوانان احا کرد و خطاب می

 !ريزاند

لرزه انداخته و به صوب ه ب دولت اخوانی مصر را وفان انقالب دموکراتيک آغاز گشته است،طدر مصر بزرگ 

 !نمايند نابودی رھنمون کرده تا در مرداب تاريخ دفن

ه از قطره قطره خون انقالبيون الله بداند ک دولت اخوانی مصر دست به کشتار انقالبيون زده است و اخوان شياد بايد

 !رويد و انقالبی ھا می

را نيز بدانند که اخوانيت در  گيرد و اين می اخوان مزدور بايد بداند که جای ھر گونه پديدۀ کھن را پديده ھای نوين

 .در مرداب تاريخ دفن شود جامعه ای انسانی جا ندارد بايد

اسثتثمار و  -  ضد استعمارهمردمان جھان ب مبارزاتی پويا نسبت به اکثريتگرچه مردم افغانستان يد طوالنی و سابقۀ 

ظلم  انقالبی مصر از ملت افغان گوی سبقت را ربوده اند و در عمل نشان دادند که بی عدالتی دارند و اما امروز خلق

 . ضد آن مبارزه می نمايندهو اجعاف را نمی پذيرند و ب

با سرنيزه و بمب بر آنھا تحميل را  شوند زيرا اسارت  آھسته آھسته نابود میامروز خلق افغان در زير يوغ اسارت

کنند و عدۀ ديگر شان با  دوکتورين و انقالب صادر می انقالبيون افغان از اروپا و امريکاو به اصطالح  نموده اند،

ايسم ايسم  مدان ايسمچنان حزبی بر مبنای فالن ايسم و بس  وگروهسرخ و تشکيل چنين  شعار ھای پر زرق و برق

 خالی بر ميانکنند که با شعار ھای  روانند و فکر می سر) پخپل(بسنده کرده وبدون شناخت از مردم و جامعۀ شان 

 !زنند مھر حقيقت می خيالھا و خوابھای شان

رمان آن اسطورۀ مقاومت و قھ  مجيداگردد زير ت محسوس میحوضاه  تاريخی فقدان مجيد و مجيد ھا بھۀدر اين بر

اگر  .و تحليل مشخص از جامعه اش در قلوب مردمش جا باز کرد بی بديل ملی با شناخت منطقی از جامعه و مردمش

در مردم ما اينقدر  اوضاع سياسی کشور بدينمنوال باقی نمی ماند وبه يقين انقالبی اش زنده می بودند  مجيد و ياران

 .گردان نمی شدندکوره ھا  و بيغوله ھا به دنبال ھوس اين و آن سر

افغان که خواھان ايجاد يک افغاستان شگوفان و  د و انقالبيونموزا مبارزات خلق انقالبی مصر بيخلق افغانستان بايد از

و  آسمان خياالت پائين گردند و منحيث رھبران خلق در پيشاپيش مردم تبارز کنند باشند بايد از دموکراتيک می

 . اداء سازندرا مسئووليت ميھنی و تاريخيی شان

 ........! و بعداول افغانستان برای خلقھای افغانستان

 ! عظام و سيد قطب اخوان الشياطينمرگ و لعنت و نفرين بر سگان عبدهللا

 !حق خلق ھای انقالبی مصره پيروز باد شورش ب

 


