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  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٨
  

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

٣١ 

  

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«قاسم مشترک بين چنگيزيسم،  و  ، ھزاره ايسمراسيزم

  

 !راسيسم عريان ھزاره ايست ھای چنگيزيست عليه فوتبال بازان قھرمان و مردم خسته و دردمند افغانستان

ھالکو و چغتای زادگان حتا از خوشی و شادمانی نسبی  و زود گذريک ملت در ماتم نشسته احساس نفرت می  ،چنگيز

 !کنند

اين بار » شيردل«صادق ظفر جاسوس استخباراتی دو سره و قاتل مبارز گمنام زنده ياد نصرهللا معروف به » رانجني«

 رشد ورزش فوتبال هسر بيرون کرد و نفرت عميقش را علي» سازمان انقالبی جوانان افغانستانی«از زير چادری  

در جام  قھرمان شدن تيم ملی فوتبال افغانستان. ذاردارتجاع زده و استعمار زده به نمايش می گ، درافغاستان اشغال شده

 دشنه ھای خنجرگونی بود بر قلب ھای سياه و چرکين چغتای زادگان فاقد شرافت؛ بدان ،کشورھای جنوب شرق آسيا

مناسبت به جای خوشی و افتخار نرمک نرمک ھمچو ماده رندان نامرد به مذمت و سرزنش نمودن مردم نيز پرداختند 

 ! ز قھرمانان شان استقبال سراسری نمودندکه چرا ا

ھا وطن ندارند و اما با حماقت محض می گويند که »کمونيست«چغتای زادگان فاشيست از يک سو مدعی می شوند که 

 !جشن حقيقی ما پس از کسب استقالل کشور و تأمين آزادی ملی مردمان ما فرا می رسد؟
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ده ايم و اما در فرھنگ اين اعجوبه ھا واژه ای به نام شرم اصالً وجود ما  بارھا شاھد تناقض گوئی اين انگلی ھا بو

ينجاست که پيروزی تيم ملی اجای مسرت  وخوشی در .ندارد که کمی  بشرمند و از دروغگوئی ھای شان خجالت بکشند

 سرزمين ۀگوشاقشار و طبقات اجتماعی در چھارۀ فوتبال افغانستان موجب آن گشت که ميليون ھا افغان متعلق به ھم

 پايکوبی کردند و جشن ،خاطر پيروزی تيم فوتبال کشور اشک شادی ريختند ه خون و ماتم به جاده ھا ريختند و ب

 قابليت و ،جمع و جوش و تراوش احساسات ھمگانی نشان داد که افغان ھا با وجود تفرقه اندازی ھای خارجيان .گرفتند

روزی تيم ملی پي .و پاره نمودن زنجير ھای استعمار واسارت متحد شوند خاطر نجات ميھن ه ظرفيت آن را دارند که ب

ت  و صراحت نشان داد که خلق ھای افغانستان با ھمديگر ھيچ گونه دشمنی نداشته و ھمه به حفوتبال کشور به وضا

و نوجوانان را  و جوانان رده رشد کھر حالتیمگر چه عيبی دارد که ورزش در  .اتفاق ھم خواھان وحدت ملی می باشند

 مگر نفس تأمين سالمت  وحدت بين االفغانی  را مھياء سازد؟ۀدور نگھدارد و ھم زمينه از مواد مخدر و دخانيات ب

جسمی و روانی جوانان و نوجوانان، خود ضربتی عليه استعمارگران و ارتجاع مذھبی که تالش دارند تا مردم افغانستان 

  را معتاد و فالکت زده سازند، نيست؟

اين که دولت و حکومت پوشالی و نيرو ھای بومی ارتجاعی از پيروزی تيم ملی فوتبال وشادمانی مردم سوء استفاده 

در صدد بدان دليل است که وطنفروشانی از قماش صادق و غف ھای سياسی کنند و برای شان آبرو و حيثيت بخرند؛ 

 اھانت به مردم، از آنھا خواسته می شد تا به مانند فوتبال، در تخطئۀ دستآورد آن جوانان اند اگر چنين نمی بود و به جای

حدانه عليه استعمار و اشغال تاتحاد با ھمديگر دستآورد ھای ورزشی شان را در عرصۀ سياسی نيز گسترش دھند، و م

 مانند صادق  فقط کسانی که يا کور اند و يا به.مبارزه نمايند، در آن صورت چنان سوء استفاده ھائی صورت نمی گرفت

و غف جاسوس و وطن فروش اند، نمی توانند خود را با موج شادی مردم حينی که تيم نوبنياد کشور، تيم پاکستان را به 

 .زانو در آورد، ابراز شادمانی نمايند

 ھا  پيروزی و شادمانی خلق، که کشور در اشغال باشدیتا زمان ،نداھزاره ايست ھای چنگيزيست گويا بدين گمان و باور

خاطر پيروزی و قھرمانی تيم فوتبال بيھوده بوده و بايد اشغالگران را نخست از وطن راند و رژيم پوشالی را ه ب

ھزاره ايست ھای  !دست آورد و بعد بايد فوتبال و شادمانی نمود؟ه سرنگون ساخت و استقالل و آزادی ملی کشور را ب

ت که تمثيل و ادای ملی بودن را در می آورند؛ وطنپرستی را شيادی و منافق ، اثر اين ھمه اغواگریدرچنگيزيست 

 !!!ھا وطن ندارند» کمونيست«مترادف با فاشيسم می خوانند و مدعی  می شوند که 

گاھی اسارت  البته آرزوی ھر افغان وطنپرست و انقالبی آزاد زيستن بوده و افغان ھا طبيعتاً آزايخواه و آزاده اند و ھيچ 

 .تاريخ پيشينه و حال سرزمين ما ثبوت ادعايم می باشد ،را نپذيرفته اند

ھا »کمونيست«در چرند نامه ھايش ھميشه وطنپرستی را ميراث فئوداليزم خوانده و بار ھا گفته است که » صادق ظفر«

 »صادق ظفر«اين ضد و نقيض گفتن ! پس حاال چه شد که وی از استقالل و آزادی ملی صحبت می کند ؟ وطن ندارند؛

 !ت و پستی يک عنصر متحجر و سگ وامانده از قافله رائ دناه را ثابت می سازد جزچ

 !رسد می» جاغوری«بزک بزک نمير که جو 

 برای چيست؟»  ھالند«از » صادق ظفر«اين وعده ھای سر خرمن 

 سد؟ھرا واقعاً کيست و دارای چه پراتيک مبارزاتی می باشد و چرا از افشأی نام و ھويتش می» صادق ظفر«

چرخ و فلک و آدم و حيوان را مورد نقد  و انتقاد قرار می دھد و ھمه را به چشم بد می بيند و تنھا اسم » صادق ظفر«

 .گروگان گرفته است و مورد سوء استفاده قرار می دھده خاطر اغراض شوم سياسی اش به را ب» اکرم ياری«زنده ياد 

با اسم ھای اصلی شان در آن شرايط و جو اختناق  و ديکتاتوری حاکم » صادق ياری«و زنده ياد » اکرم ياری«زنده ياد 

با نام ھای اصلی » سازمان جوان مترقی« را از آدرس  مشخص دراجتماع ظاھر می شدند و فعاليت ھای سياسی شان
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و ھزار » ھالند«در شرايط آرام  فعلی و در فضای دمکراسی  بورژوازی » صادق ظفر«پس چرا  .شان انجام می دادند

دزد (را برای مردم معرفی نمايد؟ گويند که» صادق ظفر«ھا کيلومتر دور تر از افغانستان جرأت ندارد تا اسمش يعنی 

 تحت پوشش اسم ھای مختلفی خودش را پنھان می کند؟» صادق ظفر«اگر چنين نيست پس چرا  ؛)باالی سرش پر دارد

، رئيس »ميشل پالتينی«خود جلب داشت و بدان مناسبت ه يان را بنخست پيروزی تيم ملی فوتبال افغانستان توجه جھان

 است که اين اتحاديه و فوتبال اروپا برای رشد فوتبال  ، در سفری به افغانستان اعالم کرده»يوفا« فوتبال اروپا، ۀاتحادي

رای جوانان افغان  و اين در ذاتش يک موفقيت چشمگيری ب .کند افغانستان، فدراسيون فوتبال افغانستان را حمايت می

 افغان می باشد که در انواع ورزش ھا باالخص فوتبال در سطح  منطقه وجھان درخشيده اند و افتخار ۀملت رنجديد

ادعای جنگ مقاومت ملی را می کنند و » ھالند«اين که رجزخوانان خاديست و انگشت شمار از  ،ثانیدر. آفريده اند

ين ملی و خاينمردمی و انقالبی عليه اشغالگران امپرياليست ، فائی مقاومت ملیشعار می دھند که به پيش در راه شگو

 !دستشانده شان؛ اين مقاومت ملی و مردمی و انقالبی در کجا است که به پيش و به پس می گويند؟

 ،به پذيرمقاومت ارتجاعی طالبان در ابعاد گسترده و مقاومت توده ھای ملی و انقالبی پشتون درابعاد کوچک و اما ضر

و » موج«بچه بی ريشان پيرم قل -حسين جاسوس  - مقاومت مليی را که صادق ظفر، يک حقيقت انکار ناپذيراست

داکتر « يار و ياور شب و روز و ھم اطاقی ،سنا- داکترغفور ثنا،»مائويست شناس«استخباراتی کھنه پيخ و خاديست 

 کجاست و رھبرانش  آنآدرس مشخص،  نشخوار می کنند از آن،)خاد(جالد » يارغارحشمت کيانی«و » زرغون خلقی

 ملی و بدون رھبريت و بدون نقش اکثريت توده ھای ميليونی تنھا و تنھا در مناطق پشتون ۀمقاومت پراگند که ھا اند؟

 در سراسر تدارکاتی ۀ مشغول مبارز جاويد اکثراً ۀاما سازمان ھای انقالبی برخاسته از جريان شعل. نشين می باشد و بس

  و در رأس مقاومت ميستند تا چه رسد به نقش رھبری کننده را درمقاومت پراگنده دارا مستقلیکشوربوده و فعالً نقش 

شعار به پيش در راه ،  جاسوس و فاشيستش اينست،و ھم کيشان سکتاريست» صادق ظفر«ال ما ازؤس .قرار داشتن

در وصف و تشويق   شان؛ۀالگران امپرياليست و خايننين ملی دستشاندمردمی و انقالبی عليه اشغ، شگوفائی مقاومت ملی

 نشين در اين مقاومت چيست؟» ھالند«کدام مقاومت می باشد و نقش شما زالو صفتان 

  مادی و معنوی تان که ھا اند؟ۀپشتوان ،جنگ و انقالبی را که شما ھا شعار می دھيد

ی ھمچو وی؛ لکه ھای ننگ بر پيشانی و دامان خلق  زحمتکش و و چند تا نحس و نجس» صادق ظفر«ما می دانيم که 

نجيب ھزاره می باشند و خلق ھای ھزاره جزء انکار ناپذير اقليت ھای ملی اند و اما درھر تحول و تغييربنيادی حتا 

کثريت مردم کشور  انجام دھند و يا نمايندگی از اکاریتغييرات رو بنائی خلق ھزاره به تنھائی نمی توانند و قادر نيستند 

که خويش را نمايندگان جنبش مقاومت ميھنی بخوانند و با » صادق و حسين « چه رسد رانده شدگانی از قماش ،نمايند

گزافه گوئی و شعار دادن ھای توخالی از انقالب و مقاومتی حرافی کنند که در عمل جريان ندارد و اگرھم مقاومت 

 .ه ھا جزء آن نمی باشندان و دلث حق که اين ديوهکوچکی است  ب

 !ھرگز نه  توده ھا و رھبران انقالبی تحول و يا انقالبی به پيروزی خواھد رسيد؛ۀمگر بدون نقش تعيين کنند

 ھمه چيز را به تمسخر و استھزاء گرفته اند و بدون درک منطقی از اوضاع ،اين جاسوسان  وطنفروش و خاين به خلق

ھای مسخره و »افغانستانی« شعار ھای احمقانه داده و ھيچ کسی نيست که شما ،و احوال جامعه و شرايط سياسی کشور

شما ھا آنقدر لولو و کودن ھستيد که حتا چشم ديدن رشد ورزش را در  .شادی باز را جدی تلقی کرده و تحويل بگيرد

 اند و تجربه نکرده کشتن و ويرانگری چيز ديگری را نديده ،تشآجزخون و ه  ب گذشتهچھل سالطی کشوری نداريد که 

 امريکا شديداً استثمار فرد از فرد وجود دارد و طبقات زحمتکش اجتماعی باالخص کارگران ۀمثالً امروز در جامع.اند

در بد ترين و رقتبار ترين شرايط تاريخ زيست می دارند و در کليت  بيشتر از پنجاه ميليون انسان امريکائی در زير خط 

 فرزندان ھمين کارگران و زحمتکشان ،وجود اين ھمه مظالم و نارسائی ھای اجتماعی وطبقاتیبا  .فقر زندگی می کنند
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 نجات از فقر و تھيدستی و دوری از مواد مخدر دانسته و با ورزش پيوندعميق می بندند تا بر اند که ورزش را يگانه راه

بوکسر سنگين وزن و قھرمان جھان  .نداشته باشند تاريک در انتظار ۀفقر و گرسنگی  فايق آيند وھم آيند، نابسامانی ھا 

نيز مربوط به ھمين طبقات استثمار شده بود که با پشت کار و زحمت توانست خودش را در جامعه » مايک تايسن«

 .منحيث يک انسان خوب و مفيد تبارز دھد

کا دنبال ورزش و خوشحالی و دکتورين ھزاره ايست ھای چنگيزيست بايد و می بايست که خلق امري» اعتقادات«بنابر

نگردند و بايد نخست امپرياليسم را از سرنوشت شان بدور افگنند و بعد در فکر ورزش و خوشحالی شوند ؟ پرسش ما 

از ھزاره ايست ھای چنگيزيست اينست که آيا شرايط عينی و ذھنی انقالب کردن در امريکا آماده است و مردم به آن 

  اند که انقالب کنند؟ شعور و فھم سياسی رسيدهۀدرج

 !ھمينطور در افغانستان؟  کارگر و زحمتکش امريکا و رھبران انقالبی اش؛ۀکجاست حزب پيشرو و پيشاھنگ طبق

کجاست يک الترناتيف انقالبی  سر در آورد؛» سيا«گفت و از آستين ) قر(باب اواکيان که » صدر«تان » کبير«رھبر  

 برای انقالب کردن؟

حال نتوانستيد که خود را با نام ھای اصلی و آدرس مشخص سياسی تان ه بت ھای وامانده تا بھر صورت شما نکه ب

دست ه جريان شعله و جنبش انقالبی معرفی داريد و ھم در سرزمينی به اسم افغانستان دو تا تفنگ برھروان برای 

 !! جنگ و مقاومت ملی و انقالب کردنۀنداريد؛ چه رسد به جبھ

بيرون راندن ناتو در رأس آن  ،پس اين که از جنگ خلق و انقالب ، جاسوسی اشتغال داريدۀيفبه وظ» ھالند«در 

 با کدام نيرو و توان چنين ادعائی را می کنيد تشريح دھيد؟ امپرياليسم يانکی و نابودی اخوان داد می زنيد؛

 !حاال بر می گرديم به راسيسم ھزاره ايست ھای چنگيزيست

يکی مقام دوم  را در ورزش آزاد و رزمی و » حميد رحيمی«و » نيکپا«اره تباری چون  که ورزشکاران ھزیزمان

 بوکس و در وزن ۀ ناپيدای جرمنی در رشتۀ در يک پس کوچ،ديگری در اروپا کمر بند قھرمانی را از يک کلپ گمنام

  از طبقات مختلف مخصوصاً پائين گرفت، در مناطق ھزاره نشين  کابل محشر بر پا وغوغا و ھلھله آغازيد و ھم مردم

که به سويۀ جھانی کمر بند نگرفته و تنھا کمربند قھرمانی » حميد رحيمی«. در سراسر کشور استقبال نمودند» نيکپا«از 

 وی ضمن دوبار سفرش به افغانستان  مورد استقبال خليلی و محقق ،دست آورده از يکی از کلپ ھای محلی جرمنی را ب

حزب «توسط رھبران و چغتای زادگان »حميد رحيمی« .قرار گرفت» شورای نظار «،»یالمپيک«و ھمچنان سگان 

 .از ميدان ھوائی کابل تا محل اقامتش باالی اسپ بدرقه گرديد» وحدت اسالمی

درغازی » تانزانيا«درمرحلۀ دوم آمدنش با يک بوکسر گمنام و فقير سياه پوست ازکشورافريقائی »حميد رحيمی«

اين . پايان داد» حميد رحيمی«بقه داد و بوکسر سياه پوست افريقائی در بدل اخذ پول مسابقه را به نفع  استديوم کابل مسا

 مسخره و ساختگی و اما پرمصرف و مملواز زرق و برق به سطح بين المللی دائر شد و خرچ و مصارفش را ۀمسابق

نھا دالر  و ميليوناميدند» صلح افغانستان«برای که مسابقه را مسابقه اين دوش گرفت و  خنده  آور ه جالد  ب» محقق«

 !خرچ کردند؟

تشويق شده و جوائز نقدی به آنھا » کرزی«ھر دو به ارک دعوت شدند و توسط شاه شجاع » نيکپا«و » حميد رحيمی«

 .يک عراده موتر جديد و يک اپارتمان در مکروريان نيز تحفه داده شد» نيکپا«نيز پرداخته شد و برای 

 نگشودند و انتقادسکوت مرگ اختيار کردند و لب به و ديگر چغتای زادگان چرا » صادق ظفر«رينجاست که ال دؤس

مان جشن بر پا کردند و از يک بوکسر ۀ ھای شان نگفتند و تفھيم نکردند که چرا در کشور اشغال شد» قومو«برای 

 جشن و نمايشات نمودند و ھم ،خرچ  تبليغاتونھا دالر ينمايش گذاشتند و ميله  مايک تايسن ب،سبکبال و سبک وزن

  بوکس در فرجامش چه صلحی را برای مردم  ما به ارمغان آورد؟ۀنگفتند که اين مسابق
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 مليت ھای ساکن افغانستان می باشد و بزرگترين افتخار را برای ۀاين که اعضای تيم فوتبال افغانستان متشکل از ھم

ه اين لکه ھای دامان سپيد خلق زحمتکش ھزاره؛ ب، زاره ايست ھای چنگيزيست چرا ھ،کشور و مردم شان کمائی کردند

جای تشويق و افتخار گويا فوتبال بازان و در کليت خلق افغانستان را مورد سرزنش قرار دادند که چرا قھرمان شدند و 

 !خاطر قھرمانی تيم ملی فوتبال خوشی و شادی و پايکوبی نمودند؟ه چرا ب

 از امکان و بروز آثار و نشانه ھای وحدت ملی در عريان توأم با نفرت چنگيزی و خشم ھالکوئیاين است راسيسم 

 . افغانستان

اين وطن فروشان با چنين چپ نمائی ھائی، با فوتبال و ورزش مشکل ندارند، مشکل اساسی آنھا ناتوانی در ديدن تبارز 

وبی می دانند که احياء و تحکيم وحدت ملی و داشتن صحنه ھائی از وحدت ملی و غرور ملی مردم ماست، آنھا به خ

 .غرور ملی، سرانجام باداران آنھا را به مبارزه طلبيده، دکان اين وطنفروشان را مسدود خواھد نمود

 


