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  لمبه

٠٣.٠٨.٠٩  
  
  

  نوکرچه استعمار و توھين به ميرويس خان ھوتک
  

  

 تا با پر غوغای امپرياليزم جھانی برای انتخابات پوشالی و سرکاری رو به فزونی است و استعمار در تالش است

در کشوری که بيشتر از نودھزار . زرق و برق ساختن پروسۀ انتخابات مردم ستمديده ما را يکبار ديگر بفريبد

چکمه پوش امريکائی و ناتوئی فرمان ميرانند و زندان پشت زندان سر بلند می کند و ھر روز جويباری از خون 

کۀ انتخابات چيزی جز تنگتر ساختن طناب اسارت توده ھای ستمکش بر وجب وجب خاک ما شيار می بندد، مضح

بر گلوگاه مردم ما نيست و قبول و بدتر از آن شرکت در اين پروسه در حقيقت پذيرش استعمار و جبين ماندن بر 

 .پای چکمه پوشان امپراتوری جھانی است

دور آن کوبيده می شود، حال که کوس انتخاباتی تندتر از چھارسال قبل از سوی امپراتوری جھانی و نھادھای مز

نام ) حامد، عبدهللا و اشرف(عده ای را شادی مرگک نوکری فراگرفته و در کنار نوکرچه ھای درشت استعمار

  !!را آذين گردن سازند و به زعم خودشان مردم را رھبری کنند" دموکراتيک"نويسی کرده اند تا حلقه ای از غالمی 

ًست و عجالتا از سخن در مورد انتخابات و ماھيت پوشالی آن نيز می گذريم بحث ما با نوکرچه ھای ريزه استعمار ني

  .و يکراست توھين يکی از نوکرچه ھای درشت استعمار به ميرويس خان ھوتک را بررسی می کنيم

چنانچه اشاره کرديم، بازار مکاره انتخابات سرکاری و پوشالی در کشور ما گرمتر شده ميرود و ھر کانديدا با 

ای يک قد و نيم قد  باليودی سرگرم فريفتن مردم ما می باشد و در حالی که مردم ما از گرسنگی عاطفه عکس ھ

ھای شان را به ليالم و حراج می گذارند، آنان با مصرف پول ھای ھنگفت در و ديوار کشور ما را با چھره ھای 

  .ی نمايندکثيف شان پر ساخته؛ به آرزوھا و اميدھای مردم ما ابلھانه دھن کجی م

عبدهللا،  يکی از اين نوکرچه ھای درشت استعمار است که پس از اشغال کشور ما بخت حاکميت مافيائی شورای 

نظارش گل کرد و در چند سال گذشته جزو حاکميت استعمارئی بود که جز فقر و بيکاری، اعتياد و قتل، خيانت و 

درھای مھم شورای نظار و صميمی ترين دوست او که يکی از کا. جنايت چيزی نصيب مردم ما نکرده است

بود، در تمام جنايات و خيانت ھای اين باند خاين سھم فعال داشت و ) ھمان انديشه ای فرشته حضرتی"( انديشه"

اينک او با تفاھم امپراتوری استعماری، پاچه بر زده است تا يکبار ديگر . دستش تا مرفق به خون مردم ما آلوده است
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 بر سرنوشت مردم و ميھن ما چون اختاپوس بلمد و با خيانت به ميھن، کشور ما را بيش از پيش به ش"استاد"با 

مرکز استعمار، مافيا، جنايت، کشتار و ارتجاع مذھبی مبدل سازد، چيزی که حامدخان پوشالی تا اکنون با صداقت 

  .تمام برای امپراتوری جھانی انجام داده است

ای خاين مردانی چون مسعود و کاظمی و عطا، از عکس ميرويس خان عبدهللا در کنار چاپ عکس ھ

ھوتک، يکی از قھرمانان ملی کشور ما نيز در پوسترھای تبليغاتيش استفاده کرده است که با تنفر و انزجار 

فراموش نکنيم که (مردم ما روبرو شده و اين اقدام را اھانت مستقيم به شخصيت مبارزاتی ميرويس ھوتک 

وتک با درنظرداشت ايدئولوژی حاکم فيودالی آنزمان دچار اشتباھاتی جدئی بود که بررسی آن ميرويس ھ

به حساب آورده، آنرا يکی از حيله ھای تازه اين نوکرچه ) کار تاريخ نويسان مردمی و متعھد ماست

بعد به اين اما چه بھتر که نخست بر شخصيت مبارزاتی ميرويس ھوتک مکث نموده تا . استعمار می دانند

جنايتکار حالی سازيم که ميان او و ميرويس ھوتک فاصله ای عميقی موجود است که با اين نوع حرکات 

  .عق آور و ارتجاعی نمی توان آنرا پر کرد

 گورگين يکی از نمايندگان ما را مورد ھجوم قرار داده بودند و ايران کشور  اشغالگرزمانی که صفوی ھای

 توده ھای کندھاری را به زير تيغ اشغال و ستم  در کندھار حکمرانی می نمود وصفوی ھاو خونريز لم اظ

ميرويس ھوتک . می کشيد، مردم اين واليت به ستوه آمده در صدد خيزش برای رھائی از اين اشغال بودند

به حيث يکی از مردان استقالل طلب، رھبری جنبش ضد اشغال صفوی را به دست می گيرد و ھزاران 

دھاری به دور او جمع شده صفوف رھائی بخش او را مستحکمتر ساخته و استقالل کشور را با ھم توده کن

   .فرياد می کنند

به دربار صفوی  گورگين و لشکر ظالم صفوی ھا را شکست داد و پيام آزادی منطقه خودش را ،ميرويس

 ما کرد و بيجا نيست که ھا فرستاد و يکی از ماندگارترين حماسه استقالل طلبی را ثبت تاريخ  کشور

  :شاعری به ياد اين قھرمان ملی سروده است

 ت كشيدــكومــكو طرز حــو يس ني

 ـيدـدم اھى درـــد شــروح نوين ض

 گزيدت او ــــاوات نخسـعدل و مس

 يك ديده ديد شخص خود و توده به

  تـحـريت تازه خاور ازوس

  وتر ازوستکروشن فكر نـ
 

او در ميان مردم با مردم به ضد اشغال رفت .  طلبی و جنبش رھائی بخش بودميرويس ھوتک نماد استقالل

اما نوکرچه . و زنجيرھای اسارت را شکست و تاريکی ھای اشغال صفوی را با نور استقالل روشن ساخت

باليوودی ما با چاپ عکس او در کنار خودش بدترين توھين به ميرويس و روح استقالل طلبانه او نموده 

  .خاطر اين توھين درس و سبق الزم بدھده د اين بچه گک ھرزه را بنردم حق داراست و م
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عبدهللا خان يکی از جانيانی است که در چارچوب شورای نظار و با رھبری مستقيم احمد شاه مسعود 

جنايتکار، با تبليغ فاشيزم مذھبی و ايدئولوژی ارتجاعی حيثيت و شرافت کشور ما را به حراج گذاشته؛ 

پای روسيه و فرانسه و ھند و گاه ھم به پای ايران و در حال حاضر به پای ه الل سياسی ما را گاه باستق

امريکا و انگليس قربانی نموده است و در جنگ ھای خاينانه تنظيمی شورای نظارش با حمايت مستقيم 

نرو او حق ندارد از ايران و روسيه جنايت پشت جنايت زائيد و ھالکو وار به قتل مردم ما پرداخت؛ از اي

تصوير کسی که بر ضد اشغالگران فرياد شد و استعمار را به خانه صفوی ھا برگشتاند و مرد استقالل و 

  .آزادی بود نه نوکرمنشی و استعمار گرائی ، کار بگيرد

عبدهللا که يکی از مھره ھای درشت جاسوسی و استعماريزه کردن کشور ماست، با حمايت مستقيم 

جھانی در کنار حامد کرزی پوشالی پست ھای کليدی اداره مستعمراتی را قاپيد و در حالی که امپراتوری 

  به ابديت می پيوستند او خرامان در دامان استعمار جورج بوشی، بر ۵٢ملت ستمديده ما زير بمب ھای بی 

 تا ملتی را که از پا به ميدان گذاشته است" يريتغ"اينک او با شعار . سرنوشت مردم ما قمار سياسی ميزد

که شورای نظار او در زمان " يریيتغ."گيوتين استعمار می گذرد، زير تيغ استبداد تنظيمی نيز قرار دھد

ميان آورد به ھمگان روشن و ھويداست و نيازی به بيان ندارد، از اينرو ه  مذھبی ب–جنگ ھای تنظيمی 

 پوسترھای يرويس ھوتک را زيب و زينتاين نوکرچه اگر ھزار بار ھم عکس ھای مبارزين ملی چون م

  .ش بسازد از چھره خونی اين جرثومه استعمار چيزی کم کرده نمی تواند تبليغاتي

ش چيزی جز احيای حاکميت فاشيزم "اميد"اين نوکرچه چيزی جز استحکام استبداد و استعمار  و " يريتغ"

  . تنظيمی نيست–مذھبی 

 


