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 Political سياسی

 

  :يادداشت

  !نھايت عزيز، آقای تواناھموطن 

 را تقديم داشته، تشريف آوری تان را به پورتال  پورتالخنيکیتھمکاران و تمنيات نيک متصديان و گرم ھای درود 

با از اين خير مقدم گفته، اميدواريم بعد قلب از صميم ان ھو جافغانستان تمام مردم آزاده، ضد انقياد و ضد ارتجاع 

  .ه غنای پورتال خودتان بيفزائيدبمطالب آموزنده و دشمن شکن چنين ارسال 

ضمن آن که بر می گردد ما از ھمان آغاز ايجاد پورتال " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"جائی که به پورتالتا 

به تناسب قدرت و  بر دشمنان ميھن بيھراسمبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع را يک لحظه از نظر دور نداشتيم، 

 و  ياران نيمه راهو عناصر سست عنصراز د در چنين مسيری چه تعداعليه حرکت که ين  ا.توان خود آتش کشوديم

د، اميد است زمانی بتوانيم ھمه را ماده وار در اختيار نبا چه طرق و وسايلی کوشيدند، تا مانع حرکت پورتال گرد

و رسيدن به چنين  يت فعلیعا رسيدن به موقه شود که پورتال تتعھد جامعه قرار دھيم، تا ديدتمام عناصر انقالبی و م

گين خود  زھر آھای از تيرگونهچچه ناھمواری ھا و صف شکنی ھائی را متحمل شده و ھنوز ھم  ،جايگاه رفيعی

ی با پورتال را به صورت مستقيم ندارند، مگر ھر روز توطئۀ جديدی ئفروختگان جبون و ترسو که توان رويا رو

ند عقابی که ، خون آلود اما پر غرور به مانورتال به راه می اندازندگماشتگان امپرياليزم عليه پساير  را به کمک

اری و قاطعيت  درفشی را که بر افراشته با استو می نمايد،اوج پرواز جست و جودر دشمن را فقط نجات از چنگال 

  .لندتر از ھميشه نگه می داردب

اين  در د ما راله باری از تجربه و خرد، می خواھ با کوجديدی ۀچنين نبردی و قتی می بينيم که ھر روز جگنددر 

چه چيزی می ماند به جز آن که  د، تا ھمه مشترکاً پرواز در اوج را از نو تجربه کنيم، ياری و مساعدت نمايپرواز

  .تر حساب نمائيم" توانا"به اين ھمرزمان خير مقدم گفته و خويش را در کنار شان 

 آن باليده و شايسته می داند تا از آن ياددھانی نمايد، هبدايش که پورتال از بدو پيرا از بزرگترين افتخاراتی يکی 

رافتخار جنبش انقالبی ميھن سخت تالش دارند تا تاريخ پفروش ھمين نبرد عليه ميھن فروشانی است که به عالوۀ 

تا حال کشور را نيز به فروش برسانند، تا جائی که به ما مربوط است می توانيد مطمئن باشيد ھمان طوری که 

پيش برده ايم با ھمين قاطعيت ادامه نيز به د را  ، اين نبرانی وطنفروشاننوطئه ھا و تھديد ھای آنچبيھراس از تمام ت

 اين نبرد را شکوفا تر و ھمه ه با آمدن عناصر متعھد و انديشمند جديدجای بسا افتخار است کما خواھيم داد، برای 

  .جانبه تر به پيش برده بتوانيم

  کمال محبتبا                         

 AA-AAپورتالاداره                   
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 حميد توانا

  ٢٠١١ می ٢٦

 

  "! سراسر افغانستان متحد شويد وطنفروشه ھایگل"
 

!" ان متحد شويدگله ھای سراسر جھ" تحت عنوان ه ای، نوشت١٣٩٠ روزنامۀ انيس، در اول جوزای ٤٤در شمارۀ 

از عنوان اين نوشته معلوم است که در ضديت ھيستريک با انديشۀ کمونيستی که زمانی . به قلم سپنتا به نشر رسيد

 ھا و جنگساالران قرار ئیخود مدافع آن بود و حال می خواھد چارقاته توبه بکشد تا مگر بيشتر حبيب دل امريکا

  .گيرد، نوشته شده است

را که سر لوح نوشته ھای  » کارگران سراسر جھان متحد شويد«خواھد شعار  ين عنوان، میسپنتا با انتخاب ا

رھبران کبير پرولتاريای جھان است، به گمان کودکانۀ خود مسخره کند، اما او که در اين روز ھا وظيفۀ 

فغانستان را در  را به عھده دارد تا رسماً ائی برای اشغالگران امريکاسر وطن فروشی» !!مقدس«و » !!شريف«

دارد که به درگاه آنان زانو بزند، به تحقير انقالبيون برخيزد و با » حق«معرض فروش بگذارد، از ھرکسی بيشتر 

 را بربايد، چون فکر ئیی عليه رھبران بزرگ جنبش پرولتری دنيا ھر چه بيشتر دل اربابان امريکائچنين فحاشی ھا

 تا در رسانه ھا چنين سرخمی نکند، بر او اعتماد نخواھد شد و  مگرذاردمی کند که ھر چه در حجله سر بر زمين بگ

را » تيوريسنی«ھمه می دانند که اين عروسک، ادا ھای . چنان است که به چنين فحاشی ھای پستی اقدام می کند

  .برای رسيدن به کرسی وزارت خارجه انجام می دھد تا مگر بعد از کرزی نيز بر اين پشقل سوار بماند

 انسان از  استثمار و ئیارل مارکس و فردريش انگلس با تمام سختی ھا و مشقاتی که فرا راه مبارزۀ شان برای رھاک

آثار . استعمار قرار داشت، تالش نمودند تا راه را برای ايجاد جامعۀ انسانی و عاری از ھر نوع استثمار باز نمايند

ی چون ئا از خود به يادگار بمانند، دانشمندانی که جرثومه ھار» مانفيست«و » کاپيتال«ارزشمند و بی بديلی چون 

  . زير سايۀ چتلی شاگردان شان ھم گم می شود"خلموک"رنگين 

اين پشقل که اگر سر و زيرش را پاره کند، توان رد يک جملۀ جاودانی آثار اين بزرگان را ندارد و اين را خوب می 

ولوژی اش کامالً خاطر ئد که از بابت ايديان و وطنفروشان پارلمان بگويداند، اما او با اين نوشته می خواھد به جان

 ئیجمع باشند که سالھاست بر آن چتلی ريخته و به پای امپرياليزم جھانی آن را فدا کرده، ورنه در گزارش دارا

جای دو «ھايش جھت رسيدن به وزارت خارجۀ دولت پوشالی در باطله دانی به نام ولسی جرگه  نمی گفت که 

اين را ھيچ کسی باور نکرد که رنگين جان با گريختن از مبارزات داغ .  اش می باشدئی داراءمقدس ھم جز» نماز

الی که سيا (انقالبی و سرخم کردن در برابر سيا به قبله رو آورده باشد و يک جای نماز نه که دو تا را نگھداری کند 

او با اين بيان ننگين و کرنش کثيف، دل )  نخواھد داشتئی ابابرايش دستور بدھد که در آن وقت از سياف شدن ھم

  .جور کرد» پل شتر«سياف و ربانی را به دست آورد و برای آنھا به عنوان يک شعله ای پشت کرده 

کارگران برخی از کشور ھا فقير تر نشدند، به رفاه نسبی " :سپنتا در گوشۀ  اين نوشته با چشم پاره گی می نويسد

د و ھمبستگی کارگری، در پی تبارز امکانات رشد سرمايه داری در باتالق ھای خون استالينيسم مسخ دست يافتن

  ..." شد
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" تيوريسن"کارگران برخی از کشور ھا که مطمئناً منظور " رفاه نسبی"داند که  ھر انسان اندک ھوشياری می

 و تيره روزی زحمتکشان مخصوصاً  است؛ مستقيماً به فقر، فالکتئی و امريکائیکارگران کشور ھای اروپا

خوب بود سپنتا از .  و امريکای التين رابطه می گيردئی، افريقائیکارگران پا برھنه و شکم گرسنۀ کشور ھای آسيا

. کارگران عراق، ليبی و افغانستان ياد می کرد که با تھاجم باداران امپرياليستی او در کدام باتالق مسخ شده اند

را در اختيار دارد، تنھا در عراق » بزرگترين دموکراسی جھان«، به قول تيوريسن خلموک ما که امپرياليزم امريکا

يک مليون کارگر و غير کارگر را کشت، يک و نيم مليون را معلول ساخت و دو مليون را آواره نمود تا به معادن 

 ١٠٠دموکراسی،  ساالنه بيش از  ھزار مليارد تنی نفت اين کشور دست بيابد، در افغانستان اين بزرگترين ١٥

مليارد دالر تنھا از درک مواد مخدر پول می کشد، به خاطر ربودن ذخيرۀ يک تريليون دالری ليتيوم افغانستان دندان 

که در رأس آنھا در اين »  سراسر افغانستان  وطنفروشه ھایگل« می کند و اين را زمانی آغاز می کند که ئیخا

قرار دارد، پايگاه ھای دايمی اين امپرياليزم متجاوز را بر سينۀ »  رنگين دادفر سپنتاداکتر صاحب«روز ھا خود 

  .جا بسازند و نامش را چون شاه شجاع و ببرک ثبت تاريخ نمايده افغانستان جا ب

 طفل معصوم مکتب را در چند ٩ کشتار ھای قبلۀ آمالش را در کوريا و ويتنام، فراموش کرده، کشتار !!رنگين جان

که سپنتا از رفاه کنونی آنان در را وز قبل در ولسوالی مانوگی کنر را از ياد برده، کشتار يک مليون زحمتکش ر

امريکا و اروپا به افتخار ياد می کند، در ويتنام فراموش نموده، ھمين حاال کشتار روزمرۀ مردم ليبی که زير 

می سازد و ھر آدم بيسوادی می داند که از روز تھاجم بمباران اين گرگان به خاک و خون کشيده می شوند را پنھان 

د که اين ئيآقای تيوريسن بگو.. اشغالگران به افغانستان، زحمتکشان افغانستان در چه دوزخی دست و پا می زنند

 ھزار طفلی که در کابل می لولند، به دو و نيم مليون معلول، به يک ٦٠فرشته ھای نجات کارگری شما چرا به حال 

 ابدی نيرو ئیجاه  ھزار گدا تنھا در پايتخت توجھی ندارند در حاليکه خود اشغالگران برای جاب٥٠ن بيوه، به مليو

اين مصارف را .  دالر به مصرف می رسانند٢٧٠٠ھای فاشيستی شان در افغانستان روزانه بر ھر سرباز شان 

 جاسوسان و وطنفروشان تاريخ به برای چپاول و غارت اين منطقه و سر قدرت نگھداشتن شما جاسوسان، سر

مصرف می رسانند، نه برای رفاه کارگران اين جا، منطقاً برای رام نگھداشتن، بخشی از پول ھای چپاول را در 

در ھر دو » تيوريسن سپنتا«گران خود به مصرف می رسانند، در حاليکه ھمين حاال در سر زمين خيالی ررفاه کا

رد و دو مليون انسان که يک مليون آنان سياه پوست اند در زندان ھا به سر می دقيقه بر زنی تجاوز صورت می گي

  . ما از رفاه آنان ياد می کند"خلموک"ناً که سرمايه داران نه که ھمان کارگرانی اند که  ئاين دو مليون مطم. برند

شناسد، در حاليکه او با فروش  می ئی بود و با درد و دريغ که عده ای تا حال او را شعله ئیسپنتا که زمانی شعله 

ی را ھم ندارد که بايد از وطنفروشانی که بد تر از ربانی و سياف ئ ديگر ارزش چتلی بودن شعله "سيا"وجدانش به 

ی ھای انقالبی و ئدر خدمت به امپرياليزم و فروش رسمی افغانستان کمر بسته، شناخته شود و اين وظيفۀ شعله 

ن حساب ھا را در کنار ساير وطنفروشان با او ھم تصفيه نمايند و البد تا نامی از شعله پاکباز است که روزی تمام اي

ی بر اين خطه نھاده می شود، حکم چنين تقاصی پا بر جا خواھد ماند، چون ھيچ چيزی ئی و گامی از رھرو شعله ئ

  .لذت بخش تر از انتقام نيست
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 ٢٢ق        .  ھـ١٤٣٢ جمادی الثانی ١٨ش           .  ھـ١٣٩٠            يکشنبه اول جوزا ٤٤شمارۀ 

روزنامۀ دولتی 
انيس

 ٤٤صفحۀ دوم شماره 


