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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ جنوری ٠۴

  

 !)افغانستان انقالبی سازمان(نوشتۀ جوابه ب
  

 !مبارز رفقای

 با نخست .باشيد موفق تان  اصولی و انقالبی رزاتمبا درتا آرزومندم،  ديبپذير دور ھای دور از را آتشينم ھای درود

 ايناز ثانیدر  و بپردازم تان جوابه ب وقت اسرع در نتوانستم ،مترقب غير ھای پيشامد بعضی به نظر معذرت عرض

 شالودۀ که تان  انقالبی ھای ديدگاه و اخالقی احساسات  به و سپاسگذارم نھايت پرداختيد جوابمه ب تفصيل به شما  که

 .گذارم می پايان بی و عميق  ارج  است انقالبی تفکرات 

 !ءرفقا 

 بيعدالتی ھا ده و وطنی بی ، وستم ظلم آوارگی، بدبختی، شدن، استثمار تلخ مزۀ که شود می دھه سه از بيشتر افغانھا

 استعمار ونينخ تيغ شان استخوان و پوست گوشت با و اند چشيده را استعمار و ارتجاع جانب از شدهو تعميل  ميلحت

 استقرار شان کشور در آرامش و  صلح که دارند تمنا کليت در افغانھا . کشند می درد و اند نموده لمس را غرب و شرق

 ھمۀ در را انقالبی ازعدالت یئھا جلوه و کنند استشمام مستمراً  را رھائی دلكش رايحۀ و نکھت امن، فضائی در تا يابد

 .نندک لمس شان اجتماعی زندگی ابعاد

 اً شديد کرده حذر ھمديگر فرق بر آوردن فرود پتک از و بگذارند کنار را سليقه اختالفات  انقالبيون  که  آرزومندم 

 به انداختن آب باشد می فردی ازاختالفات برخاسته و نداشته علمی اساس و پايه که یئافشاءگريھا زيرا بورزند؛ اجتناب

 و شنيده را کننده تھمت يا و مدعی حرفھای ھمچنان و شنود می را مجرم اي و متھم حرفھای قاضی. است دشمن آسياب

 سلسله يک .کند می صادر را آخرينش حکم محکوم و مدعی جانب از  داشته دست در شواھد و اسناد اساس بر

 محکومدر  جانبه يک قضاوت و عريان حکم چنين نبايد است نموده بروز  دوستان و شما بين که اختالفاتی و کشمکشھا

 .خيزد بر دفاعه ب  انقالبيون و خلق هپيشگا در ھايش عملکرد از بايد مجرم يا و متھم زيرا نمود صادر شان قطعی  کردن

 کردن صادر حکم و کردن محکوم دادن، برائت قضاوت، حق المللی بين شدۀ مطرح قوانين و مدنی قانون نگاه از مدعی

 است اين گردد؛ صادر دار دامنه تحقيقات از بعد انقالبی و قضائی حيتصال با مرجع يک توسط بايد حکم و ندارد را

 .ديالکتيک اصل

 کرد؛ بيرون عام محضر در را ديگر يک پوستک و جول شخصی و ئی سليقه اختالفات خاطره ب نبايد 
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 انقالب برای را خويش صفوف افغانستان و افغان امپرياايستی و ارتجاعی ۀخورد سوگند و اصلی دشمنان هعلي بر بايد

 دشمنان  آرزوی زيرا ننمود مشغول فرعی ھای کاره ب را خود و ساخت متحد اسير ميھن و اسير خلق رھائی و کردن

 !باشد می ما صفوف  ھمپاشيدگی از  رنگارنگ

 بر حاکم غدارانه استعمار و ارتجاع که رقتبار و بغرنج اوضاع اين در را جنگی انممجر و ملی خاينان که حرکتی ھر

 می رسواء و افشاء زنند؛ می رقم تاريخی کشور يک و شھامت با ملت يک سرنوشت بر و باشد می ھا توده سرنوشت

  .است دموکراتيکۀ مبارز از ئیجز سازد

 شان آی اس  آی و »واواک«باداران و آنھا سياسی  ھای دستبرد و ھا ئی شعله غير انحصار از را )جاويد شعله(بايد

 و  توھين جاويد ۀشعل سپاری یفراموشه ب .ساخت زحمکشانۀ ھم و اناانقدھ-کارگران حزب را جاويد شعله و رھانيد

 .باشد می نوين دموکراسی جنبش جانباختگان ھزار پنجاه از بيشتر لعلگون و شده ريخته خونھای به ناسپاسی

 .بسوزند وار پروانه ميھن و مردم  خاطررھائیه ب و بچرخند جاويدۀ شعل فروزان شمع دوره ب انقالبيون ۀھم بايد

 برای زيرا ساخت حل باشد که اشکالی و شکل ھره ب را اختالفات و پرداخت گفتمان به مختلف طرق و ھا چينل زا بايد 

  .است موجود حلی هرا معادله ھر

 قیبا مختلفی ھای بھانه به آناز  ديگری وبخش گفت خواھند ترک را وطن خاک  اشغالگر و بيگانه قوای از  بخشی

 رقم ھم باز ما کشور و مردم سرنوشت بر امپرياليسم رھبری تحت بومی ارتجاع که است معنا بدان اين ماند؛ خواھند

 خود دسته ب که گشت نخواھد قادر  افغانستان ملت متمادی ساليان تا بماند قی ب بدينمنوال اوضاع اگر و زد خواھند

 .زنند رقم را  خود سرنوشت

 شان  ۀشد اشغال کشور و اسير خلق رھائی برای  ھم با و بگذارند کنار را اختالفات که است بیانقال ھای نيرو وظيفۀ

 ! برھانند رسوائی و  فالکت ينااز را افغانستان و افغان و شوند متحد

 !نقالبی سازمان رفقای 

 يک خونين قلب وازآ ام نوشته متنفرم، کاراري زاھدان گری موعظه از زيرا کنم گری موعظه که نيستم حدی در من

 انقالب گلگون درفش روزی که آرزومندم و است انقالبی ھای نيرو تمامی پارچگی يک و وحدت خواھان که است افغان

 سرزمين ھای دشت و ھا دره دل ودر سليمان-پامير-بابا ھای صخره فراز بر خلق فرزندان شما توانای دستانه ب خلق

 .يدبيا اھتزاز در خورشيد ھای مرز و طالئی

 قرار شان یشاکرھ و رھنماء چراغ را انگلس و مارکس انقالبی ۀانديش ستالين و لينن -دون مائوتسه که  نماند گفته نا

 با افغان انقالبيون که اميد .ساختند رھنمون ترقی و تعالی معراج به را شان ھای کشور و رستگار را شان مردم و دادند

 سرکوب و وطبقاتی ملی ستم محو برای را آنھا طريقۀ و  روش و  راه و يآموزندب پرولتاريا رھبران مبارزات از  الھام

 .برند کاره ب استعمار تحت سيطرۀافغانستان در شان خارجی باداران و ستمگر طبقات سرنگونی و

 آرزو ار تان پيروزی و موفقيت و دھم می فشار  رياء و دغلبازی  گونه ھر از عاری و رفيقانه باصميميت را تان دستان

 .دارم می

 !انقالبی ھای نيرو انقالبی وحدت سویه ب پيش به

 !افغانستان و افغان باد زنده

   سرمايه و ارتجاع بر مرگ

 محمودی ودان ويس مير

 

 


