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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ مارچ ١۴
 

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
 !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

 

وسيلۀ آن بتوانيم گفتار و رفتار کسی ه ن است و انتقاد زمانی ارزش دارد که بمھمترين مسأله در نقد و انتقاد اصالح کرد

شخص منتقد بايد خودش از آزمون مبارزه موفق بدر آمده باشد و دارای يک شخصيت منضبط و  .را اصالح کنيم

  .ارزشھای مبارزاتی بر خوردار بوده و از شناخت توده ھا نيز برخوردار باشد

انتقاد به  از خود با انتقاد)سوی انقالب سرخ به پيشه با طرد اپورتونيزم ب( احمد با انتشار اعالميۀ زنده ياد داکتر فيض

 .را رد نمود» سه جھان« با دالئل منطقی و موجه مفکوره ای ارتجاعی سازمان جوانان مترقی پرداخته و بعد ھا

با شخصيت ھای » کشور کمال«زن مقاومت  مينا که نقاد و نقادان متحجر از ديد وبازديد ھا و مالقات ھای شير  اين

) جمعيت انقالبی زنان افغانستان(دانستند که مينای قھرمان در رأس رھبری سياسی خارجی شکوه می کنند مگر نمی

 جنبش مقاومت مھممان سازيکی از دو قرار داشت و ھمچنان با شوھر انقالبی و بی بديلش زنده ياد داکتر فيض احمد 

نظامی ضد سوسيال امپرياليسم /بط ترين سازمانھای سياسیضمنقويترين و  را که دومين،) زمان رھائیسا(ملی يعنی 

» ببر کاغذی«مائوتسه دون با اثر خطاب کردن  ،.کرد و دارای جبھاتی در سرتاسر افغانستان بود روس بود رھبری می

پس چرا مينای شھيد اين حق را منحيث ..! .....رو در ميز مذاکره نشست وه با شخصيت ھای بزرگ امپرياليستی رو ب

 !خاطر مردمش با دوست و دشمن مذاکره کند؟ه يک رھبر بزرگ نداشت تا ب

نمی توان با تبليغات زھر آگين راه و رسم مينا را خدشه دار ساخت زيرا مينا توانست خودش  کور خود و بينائی مردم؛

 .نکار ناپذير استرا در قلب ميليونھا افغان جا دھد و اين يک حقيقت ا

ی که با يک ضربۀ کوچک منقرض و مضمحل گشتند  و با بز دلی تمام از کشور فرار و رو به انجو ئاپورتونيست ھا

دارای ھوتل ھای  گری کردند که تا به امروز از انجو گری و انجو بازی شان صاحب ميليونھا دالر ثروت شده اند،

کنند و ھمين اکنون در  ان عمدۀ برنج در سراسر جھان برنج صادر میشکيل و لوکسی در پشاور  اند و منحيث تاجر

 !!!باشند می....گذاريھای کالنی کرده اند و دارای  شھرکھا وه کابل و ديگر نقاط کشور سرماي

تسليم شدند و به جاسوسان دولت دستنشاندۀ کابل و باداران روسی ) خاد(اين عوامل ارتجاع و سرمايه جوخه به جوخه به 

زيرا  جوی حقيقت باشند، و چون جرأت اخالقی شان سلب گشته است تا حقيقت را بگويند و در جست ن تبديل شدند؛شا

 و باالخره ندھستی و دار و ندارشان را در خدمت جنگ ميھنی گذاشتۀ دانند که فيض  و مينای بزرگ ھم آنھا می

 .ندمادر ميھن تحفه داده را نيز ب خونھای ياقوت گونۀ شان
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سست عنصر و شھرت  تونيسم به کسانی اطالق می شود که تزكيه نفس نداشته و باالی نفس شان کنترول ندارند،اپور

 اپورتونيستھای تا مغز استخوان سياه و در کنج عزلت  خزيده، با بناءً .در ھمه جا مطرح باشندطلب اند و آرزو دارند تا 

ی مستعار آويزان اھر لفافه ھای ريأ پنھان و در پيله ھای اسمدور تر از ميھن دو مکانی فاصلۀ زمانی کيلومترھزاران 

 اند، با ديده درائی ماليخوليائی شان بر بھترين رزمندگان خلق افغانستان می تازند و آنھا را اپورونيست خطاب می

 !!!دارند

که  دھند و در حالی یی مستعار از خود سياھی لشکر نشان ماھ با اسمبيش نيستدنقاد و نقادان که دو سه نفری معينی 

خادی و پرچمی با دزدی سرمايه ھای افغانستان  به بزرگترين سرمايداران در  وطنفروشان و آدمکشان خلقی، مرتجعان،

خادی  رھبران و جالدان خلقی، را در اختيار دارند؛...... ھالند مبدل شده اند و کمپنی ھای مرسدس بنز و ب  ام دبليو و

 !!!را متواتر برگزار می نمايند  ھای اشرافی داشته و جلسات حزبی شانو پرچمی در ھالند زندگی

  نيستند؟»م ل م« به اصطالح مگر نقاد و نقادان مدعيان  

خادی و پرچمی را به  کنند و جنايتکاران خلقی، خادی و پرچمی ھا افشأگری ھا نمی  ضد خلقی،هپس اگر ھستند چرا ب

 !ند؟راد محکمۀ جنايتکاران جنگی معرفی نمی

 تخريب هچرا اين مدعيان  م ل م  تصميم بدان گرفته اند که رھبران جنبش انقالبی  را اپورتونيست بخوانند و در را

زعم بيمار شان درز عميق ه را باال برده و می کوشند تا در بين صفوف جنبش انقالبی ب جنبش انقالبی آستين ھای شان

 ايجاد کنند؟

دان دارای گذشته ھای مبارزاتی خوب نبوده و در عمل ھيچ کاری را انجام نداده اند جواب روشن است زيرا نقاد و نقا

خادی  جز آستانبوسی روسھا و حاال ھم نيز به پابوسی امپرياليسم غرب مشغول اند و در يک صف متحد با جانيان خلقی،

ويا را گنبش انقالبی يک حقيقت عقده و رشکريزی نقاد و نقادان  در مقابل رھبران ج حسادت، .و پرچمی ايستاده اند

 .سازد که آنھا عوامل ارتجاع و استعمار اند و در خدمت منافع استعمار قرار گرفته اند ثبوت می

ھستند نخست لطف کنند بگويند که  ھای افغانستان »م  ل  م«اگر چنين نيست و جرأت اخالقی و جوھر انقالبی دارند و  

ثانی از خود و عملکرد ھای شان با زبان  ت ملی چه خدماتی را انجام داده اند،خود شان در جنگ مقاوم) سيا سر ھای(

مثابۀ رھبران مائويست ھای ه را ب ی اصلی شاناھشرف و جرأت دارند چرا اسم سند بنويسند و ثالث اگر مردانگی،

 و از آنھا بيآموزند؟را بشناسند  دارند تا مردم رھبران انقالبی شان افغانستان در پيشگاه خلق افغان افشاء نمی

نين در فنلند رھبری انقالب را به عھده داشت و يا مائو در مقابل ارتجاع داخلی و امپرياليسم جاپان مبارزه که ل زمانی

 ی مستعار مبارزه می کردند؟اھکرد آيا با اسم می

 .مردم تان معرفی داريده از کنج  و زوايا برخيزيد و خود را ب

 سويۀ جھانی شھرت بخشيد؟ه را ب» راوا« و نبوغ ھمچو مينا را دارند که آيا نقاد و نقادان درايت

 ؟می نمودند در خدمت جنگ مقاومت خرچ تاآيا نقاد و نقادان از يک  پول شان گذشته بودند 

 اگر چنان کرده باشند با کدام مدرک و سندی؟

م و ميھن شان خرچ نمودند و سر انجام خون را در راه دفاع از مرد ھستی شانۀ بدانند که داکتر فيض احمد و مينا ھم 

 .را نيز نثار نمودند شان

حزبی و  ثر دارای اھميت زيادی برای موفقيت سازمانی،ؤ انتقاد پذيری و انتقاد کردن م، انتقاد سازنده،ثرؤروش ھای م

خشک و خالی و خود را اجتماعی و حياتی می باشد، و اما انتقاد با ابراز احساسات  اقتصادی ، يا ديگر مسائل سياسی،

ه ب. می تواند تخريب کننده وحتی بسيار خطرناک باشد  موضوعات پيچيده ومشکل سياسی،ۀمطرح ساختن، دربار
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از سوی ديگر استفادۀ آگاھانه و  شود؛ احزاب و سازمانھا می منجر به شکست افراد ، کارگيری انتقاد عقده مندانه،

 .و سازمانھا منجر خواھد شدخردمندانه از انتقاد به شکوفائی افراد 

نقاد و نقادان با استفاده از اوضاع متشنج سياسی بين اعضای جنبش انقالبی کشور  با انگيزه  ھای تفرقه آميز  بعد از 

در کمال بی ادبی می  را نثار داشتند، گذشت سه يا چھار دھه در نبود زنده يادانی که تا واپسين نفس رزميدند و خون شان

گاھی  که خود شان مشکوک و مجھول و نا آشنا اند و ھيچ را  می کشند و در حالی شان» جول و پوست«ا تازند و گوي

 مبارزاتی شده اند چه الزم است که و اگر مصدر کار ھای مھمعمل کاری  را انجام نداده اند و در صحنۀ در  پراتيک 

 دارند؟ عرفی نمیی مستعار پنھان شده اند و خود را برای مردم ماھدر زير نقاب اسم

دو و  يا سه نفر بيش از شان تخريب رھبران رزمندۀ جنش مقاومت و جنبش انقالبی باشد متيقنم که » انتقاد«ۀ اگر انگيز

 خريداری ندارند زيرا اکثريت اعضای جنبش ملی و انقالبی کشور برای رفقاء،چون خودشان  ی ديگرو بی عاربيکار

خوبی ملتفت اند که ه دارند و آنھا ب را تعقيب می نھاده و راه و روش مبارزاتی شانياران و رھبران جانباختۀ شان ارج 

باشد و  مقصد نقاد و نقادان و انتقادات ھای شان  تخريب آگاھانه  و پالن شده بوده و آب انداختن به آسياب دشمنان می

 .بس

سنگ محك و  فرد انقالبی و لو دارای ھر سويۀ علمی و مبارزاتی باشد در شرايط خطير و درد آور کنونی انگيزه ، 

را در نقد جانباختگان و زنده يادان تعيين نمی کند بل با ھوشياری کامل مطابق به منطق انسان نوين  معيار مبارزه اش

ا جريانات جاری کشور مبارزه نموده و دشمنان رنگارنگ و عيار کرده و اوضاع فعلی کشور را تعقيب  و مطابق ب

 شيوۀ شائسته انجام میه را ب نقد کشيده ونقش انقالبی شانه را ب خاينانه و وطنفروشانۀ شان عملکرد ھای امپرياليستی،

 !ما نيستندکين شان را متوجه قھرمانان حماسه سازی بسازند که ديگر در ميان ۀ که تير چرکين و نم زد دھند؛ نه اين

 را در گذشت زمان متوجه شده ام که بعضی نوشته ھای سياسی  در مدت سه دھۀ گذشته توسط افراد و هيک مسأل

شکل و شمائلی ديگر با تغيير اندک در ه چاپ رسيده است و ھنوز ھم  توسط افراد معينی به سازمانھای معينی نوشته و ب

نظری می افگنيم ھمان .... و »م ل م ھا«که در سايت ھای به اصطالح   زمانیمثالً  شود؛  قرار داده میندنمعرض خوا

رشته تحرير در آمده بود و در آثار گرانبھای ه نوشته ھا و نظرياتی را متوجه ميشويم که توسط رھبران طبقۀگارگر ب

حيت ن درشت متنھا چند حرفی را اضافه داشته و در اخير اسمش را با خط  ۀ جديدنويسند شان درج اوراق می باشد،

اندازد که  ياد يک شعر دزد و تاريخ دزد در کانادا میه را بن انه محاين حرکت  وقي نويسندۀ مضمون درج می نمايد؛

 .پندارد که نويسنده و شاعر اصلی است آثار ديگران را در کمال بيشرمی دزديده و چنان می

باالی جنبش » امالء« و مولود نا ميمونش »ساوو «سط ی که در گذشته يا توئمنظور از صحبت فوقانی اين است  نقد ھا 

 عمداً ريکارانه و جاسوس مآبانه را آن سازمان درونی اسناد » ساما« انقالبی نوشته شده بود و يا گروه ھای انشعابی  از

يم حاال يک عده ای ه ا از سازمان رھائی  خواند بيرون داده اند و يا در جرو بحث ھای بين جناح ھای منشعب

اپورتونست تمام عيار با سر ھم کردن آن نوشته ھا  چند تا  راست و دروغ از شکمبۀ خود  اضافه  کرده و سر و صدا  

داران انديشه ھای نوين  بل از زير سقف   مثابۀ انقالبيون و ميراثه البته نه از سنگر نبرد  ب اندازند؛ راه میه ھا را ب

زنند و  خادی و پرچمی آزادانه پرسه می ی بادی که در ھمه جايش خلقی،خانه ھای گرم شان در کرانه ھای آسياب ھا

 ! فعاليت  ھای سياسی دارند

ال متوجه نقاد و يا ؤافرادی انقالبی نبوده و دارای اشتباھات سياسی بودند پس س.......... مجيد و مينا، فرض کنيم فيض،

يست و سابقه ھای مبارزاتی تان چيست و در کجا زندگی ی تان چاھشما ھا  کی ھستيد و اسم شود؛ نقادان پشت پرده می

 می کنيد؟
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خواھند تا توجه ھای مردم را از مسائل ملی به بيراھه بکشند و  مردم بايد بدانند که نقاد و نقادان کی ھا اند ؛ و  چرا می

 به سی سال گذشته معطوف دارند؟

ارتجاع منطقه و فرامنطقه و  زه عليه ارتجاع سياه داخلی،آيا مبارزه عليه فيض و مينا و مجيد اولويت دارد و يا مبار

 امپرياليسم جھانی در رأس آن امپرياليسم اياالت متحده امريکا؟

خواھند تجزيه نمايند و يا  کنند و وطن ما را می کشور ما را تخريب می، کشند آيا فيض و مينا و مجيد  مردم ما را می

 !ارتجاع و امپرياليسم

 به چنين عمل اينھا عمداً  را به شک انداخته است که  اين قلم و جمع ديگریريز نقاد و نقادان حرکات كجدار و م

 نشسته تا در معرض ی در رواق بی نورنفسمثابۀ امر برداران  ضعيف اله زنند  و ب گستاخانه  و مرموزی دست می

  .آفتاب قرار نگيرند

شود زيرا بدون رھبران انقالبی و حزب انقالبی  حسوس می نقش يک حزب سياسی با رھبران انقالبی مامروز واقعاً 

از يکسو کشور در  . نابسامانيھای اجتماعی و سياسی فعلی فائق آمد و درد ھای جامعه و مردم را دوا نمودرنمی توان ب

از باشند و  حاکم بر سرنوشت مردم میدر ھمسوئی با استعماراشغال است و از جانب ديگر نيرو ھای سياه ارتجاعی 

بنگی و  ،یچرس» ۀشھزاد«چندی قبل  .جانب ديگر در سطح بين المللی از کوچکترين احترامی بر خوردار نيستيم

 انسان ھرزه  و ولگرداين .  استدر دامان ناپاک خاندان سلطنتی انگليس تود و رشد يافتهکه  »ھری«شرابی انگليسی 

فرھنگ  ھمچنان اين بی ؛)ی را گرفت تا زندگيی را نجات دادبايد زندگي( انگليسی با غرور و لھجه ای تمسخر آميز گفت

معنی حرفھای اين ديوانۀ  .بازيکن تنبل بايد حذف شود ....  مدعی گشت که در تيم  فوتبال  و ياخورندۀ لقمۀ ناپاک

د که کن الکھوليک اينبود که بنا بر گفته ای خودش جنگجويان را کشته است و اما اظھارات شاھدان عينی حکايت می

کرد و افرادی بيدفاع و بيگناه را می  که مست و نشئه  و يا خمار می بود باالی زنان و اطفال فير می زمانی» شھزاده«

 !کشت

کنند و اما گويا آنھا اين خبر را که روز ھا در  منتظر بودم که سازمانھای سياسی چه موضعگيری در اين رابطه می

حتا نقاد و نقادانی با اسم مستعار و نقادان پشت پرده اين  شد نه ديده و نه شنيده اند؛نمايش گذاشته ميه تلويزيونھای جھان ب

اما در کمال تعجب گلبدين جالد که  که به غرور يک ملت آزاده توھين شده بود؛ موضوع را جدی نگرفتند؛ در حالی

 الحاد می باشد ، صدای ناموزونش را عقيده و باورش بر اين استوار است که وطنپرستی و ناسيوناليسم مترادف با کفر و

 :  تقليد کرده و گفت،بلند کرد و حرفھای ميرويس را که تمام فيس بوک را پر ساخته است

 !تواند که شير را شکار کند گاھی نمی افغانستان سرزمين عقابان و شيران است و شغال ھيچ

 خورد بناءً  انگليس بدنم را ھمچو موريانه می» ۀشھزاد«من ھم خود را تنھا يافتم  و اما چند روزی بود که حرفھای 

 انگليس سگ ولگرددفاع برخاستم و ھم برای ه نوشته ای را به انگليسی ترتيب دادم و از عزت و آبروی مردم و وطنم ب

  .چلنج يک مسابقۀ پھلوانی را دادم تا فرق بين مرد و نامرد معلوم شود

» شھزاده«نگی  ای سی سی با اسناد در دست داشته  در خواست کردم تا  ديگر به محکمه ای جنايتکاران جه ایطی نام

در نامه ام متذکر شده ام که اگر  ای  سی سی .جرم جنايتکار جنگی دستگير و مورد محاکمه قرار دھنده ماليخوليائی را ب

نه که تا حال جوابی اخذ متأسفا ھری به اثبات برساند،» شھزاده«وسيلۀ اھداف  قدرت ھای بزرگ نيست بايد با گرفتاری 

 .فيس بوکم موجود می باشد» ديوار« ھر دو نوشته در صفحۀ  نکرده ام،

غرض از ياد آوری اين موضوع اين است که من با ھمه کمبود ھا  با افت و خيز از آبرو و عزت مردم و کشور دفاع 

را در  شته و تنھا تمامی توجه و انرژی شانی به اين امر مھم ندادان  ھيچ توجھکنم و اما در کمال تأسف نقاد و نقا می

 .را راضی نگھدارند دھند تا باداران خارجی شان خرچ میه محکوم کردن جانباختگان و رفتگان ب
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خادی و  خاطر راضی نگھداشتن رفقای خلقی،ه د اپورتونيست ھای بيش نبوده و بتاز که بر فيض و مينا می ھر آن

 .می کوشندپرچمی و باداران امپرياليستی شان 

امروز انقالبيون در وجب وجب کرانه ھای خورشيد افغانستان تاريخی وجود فزيکی  چشمان حسودان و بخيالن کور،

شکل ه  دموکراتيک در افغانستان بۀمبارز .روند صوب افق ھای پيروزی میه دارند و مصمم تر و پر توانتر از گذشته ب

ادی در روشنی اذھان توده ھا در افغانستان تجاوز شده و اخوان زده بسيار عالی اش آغاز و ادامه دارد و نشرات زي

 .منحيث چراغ رھنمای توده ھا کمک می کند

منسوبين جنبش انقالبی متوجه اين اصل مھم يعنی وحدت انقالبی شده اند و آنروز دير نيست که از ميان خون و آتش 

ی اند که ئدان در گذشته حباب ھای بودند و حاال نيز حبابھانقاد و نقا .دھقان و زحمتکشان ظھور کند حزب طبقۀ کارگر،

اپورتونيست ھا ھمچو رھبر سنتريست مسلکی شان گوشه  .در ميان تالطم امواج خروشان انقالب نا پديد خواھند شد

 !دعا و نيايش رو خواھند آورده ب» آخرت«نشين خواھند گشت و در گنج عزلت در فکر 

 !م ل م تاپورتونيسيان مرگ بر سنتريسم مسلکی و مدع

 

 


