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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 مارچ ٣١

  

  ھوشدار جدی به نسل جوان و برومند افغان
 *!و اعضای جنبش چپ انقالبی افغانستان

  

پاکستان به مثابۀ فرزندان طبقات حاکمۀ د تا اکنون، که در جوار مرز ما، از زمانی که انگليس ھا در نيم قارۀ ھند بودن

، پرورش مشتی ھاد، يکی از رسوا ترين سياست ھای آننصديق دولت انگليس سياست ھای آن کشور را پيش می بر

 در موقع ، تا بوده است ماجاسوس و ضد کشور و مردم افغانستان، از ميان عده ای فراری و يا ھم خاينين به کشور

در ھمين مناسبت، بعد از آن که کودتای منحوس ثور و . ليای کشور ما استفاده نمايندعضرورت از آنھا عليه منافع 

فراری بر تجاوز شوروی بر افغانستان صورت گرفت، فرزندان راستين انگليس، موقع را مناسب دانسته در کنار آن که 

، در کويتۀ پاکستان، توسط ه شدزيور بدن آنھا گردانيدباس افغانستان مليت ھا رنگ و ل و ھا و جواسيس ساير اقوام 

که اولی » وکيل مقصودی«و » حاجی برکت«از قماش » آی. اس. آی«جواسيس سابقه دار و اعضای قابل اطمينان 

ا بذل با ھزار نيرنگ و بتابعيت پاکستان و دومی تابعيت افغانستان را داشت، در بين مليت زحمتکش و دلير ھزاره 

  .برای خود جای باز نمود» .آی. اس. آی«ميليونھا دالر 

ھزاره، صرف از نظر ساحۀ کار شان بين مليت در » آی. اس. آی«اين دو مزدور امپرياليسم و نوکران قالده به گردن 

راحت کامل  صامنطقه، بخلقھای تعلق و يا گرايش اعتقادی، بابلند کردن عکس و بيرق چنگيز قاتل خلقھای افغانستان و 

مبلغ و مبشر سياست ھای نژادگرايانه و راسيستی شده، چه بين نيروھای راست آن مليت و چه ھم بين به اصطالح 

جھت تجزيۀ افغانستان سرمايه گذاری نموده، آنھا را به دنبال سياست ھای تفرقه افگنانه و نژاد نيروھای چپ آن، 

اصر شريف و ميھن دوست مليت ھزاره که خود را افغان دانسته، اين که چگونه تعدادی از عن. پرستانه راھی ساخت

، توسط اين مزدوران با حيله ھای گوناگون از ميدان کنار را بر خود ننگ می دانستند» آی. اس. آی«نوکری پاکستان و 

ر خالف زده شده اند، داستانيست غم انگيز، که در زمان خودش خواھم کوشيد تا از آنھا با جزئيات نام ببرم، مگ

. اس. آی«، در پناه مصونيت  راستچه چپ و چهبه نوکری آن گردن گذاشتند،  ، کسانی که»آی. اس. آی«مغضوبين 

مشاھده »  افغانستان-  مائويست–حزب کمونيست «که بزرگترين نمونۀ آن را می توان در به اصطالح . گرفته شدند» آی

  .نمود

 - مائويست-حزب کمونيست«ای به اصطالح روشنفکر تحت نام  عده ای  از ھزاره ھبه اين طرف، چند سالی از

فعاليت دارند و نشريه »  . آی.  اس.آی«در کويته پاکستان در زير نظارت و سرپرستی استخبارات پاکستان » افغانستان
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جمله نامھای مختلف از آنھا در ھالند تحت از ديگر ۀ عد ھمچنان يک منتشر می سازند؛» شعله جاويد«ای را به اسم 

مشغول » شورش«در سايت انترنتی به نام » م.ل.سازمان کارگران افغانستان م « و اينک» مائويست ھای افغانستان«

 !!!لجن پراگنی می باشند

را شعله ئی معرفی داشته و  خويشنيز ناف شان پيوند خورده است، ايران  »واواک «که با ». آی.  اس.آی«اين عوامل 

برای  خدمت که بعد از سالھاگردد  معرفی می کنند و مدت سه دھه می» مائويست«و » افغانستانی«را  ھويت شان

 .و حاال بطور مستقيم از استعمار فرمانبرداری می نمايندپيوسته  انجو ھای اروپائی بهروسھا 

  جالد »مزاری«اند و از جانب ديگر چنگيز را پيشوای بزرگ شان و » مائويسم«لينيزم و - از يکسو مدعی مارکسيزم

 »بلخ«موالنای گويا گستاخانه ادعا می کنند که جھت تاريخ سازی دروغين خطاب نموده و  از جانب ديگر » بابا«را 

را مائو تسه دون قرن پنداشته و خالصه آسمان و زمين را و ھمه ای  »ياری«نيز ھزاره بود و مضحکتر  از ھمه اکرم 

 !!!زنند جنبندگان را ھزاره می بينند و مھر ھزارگی می

 آنھم تا به !!! و يا کمونيستی اينقدر به مسائل مليتی اھميت قائل شوداريخ ديده نشده است که سوسياليستحال در ته تا ب

 .درجه که پائين ترين اقشار و طبقات ساير مليت ھا را دشمن معرفی بدارند

 !جوانان و انقالبيون

 را داشته باشند؛) شعلۀ جاويد(سندی موجود نيست که عضويت گاھی شعله ئی نبوده و ھيچ  اين پرازيت ھای زرد ھيچ

بنابر ) شعله جاويد( نوين افغانستان کراتيکخاطر بدنام ساختن جريان دمه پاکستان و استعمار ب -  اين عوامل ايرانبناءً 

که در قلب دستورات باداران خارجی شان قدم گذاشته تا اين مظھر بالندگی و جريان انقالبی، وطنپرست وصادقی را 

 !!!بدنامی سوق دھندو صوب سراشيبی ه  بدارد، ميليونھا افغان جا داشته و 

 !ھموطن

و ايجاد و بنيانگذاری شده است  » محموديھا«محافل گوناگون مگر بر پايۀ اعتبار مبارزاتیتوسط ) شعله جاويد(جريان 

بعد از کودتای  .داوود خان از ھم پاشيد عمرش افتخارات زيادی را آفريد و اما در زمان حکمرانی در مدت کوتاه

ی از سياسی و نظاميسازمانھای   خورشيدی و تجاوز فاشيسم عريان روسھا بر مھد آزادگان ،١٣۵٧منحوس ھفتم ثور 

 مبارزه در جھت دفاع از ميھن و مردم ظھور نمود که با رزم و جانفشانيھای شان خواب ۀدر عرص) شعله جاويد(بقايای 

خاطر دستيابی به آبھای گرم اقيانوس ھند ربود و کاخ کرملين را به وحشت و لرزه ه طبی روسی را بطالئی خرسھای ق

 .از سازمانھای عمده و طراز نوين جنبش مقاومت ملی بودند) رھائی(و سازمان ) ساما( .افگند

ه ميراثداران  و مثابه را ب چنگيزيست و انجويست از اروپا و کويته خويش حاال پرازيت ھای زرد ھزاره ايست،

که نسلی از عناصر و محافل انقالبی را اين ميراث غرور آفرين  تا بتوانند معرفی می دارند) شعله جاويد( ميراخواران

زھی حماقت و بی ناموسی  مھر ھزار گی زده و در مرداب چنگيزيم دفن کنند؛در رأس شان قرار داشت،  »محموديھا«

 !عريان

 !جوانان و انقالبيون

خت قبلی از اين اپورتونيست ھای ھزاره ايست  و درک  علمی از حرکات کجدار و مريز اين وابستگان و با شنا

دوش می کشم و با صراحت لھجه اين ھزاره ايست ھای ه وليت را قبول و بؤواماندگان فاشيست و سکتاريست، اين مس

 و در جھت زحمتکش و دلير ھزاره دانستهو مليت افغان و افغانستان  ،) شعله جاويد(چنگيزيست را دشمنان واقعی 

خواھش من اين است که شما اين سگان عار و قوله کش را . افشای ماھيت پليد ارتجاعی شان نھايت کوشا می باشم

  : از قبل بايد نوشت.بشناسيد و در راه افشاء و رد شان ھمت گماريد
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ا کليت مليت ھزاره نمی باشد، بلکه افشاء و  موضعگيری عليه اين مشتی مزدور، به ھيچ صورت به معنای دشمنی ب

راندن اين مشتی مزدور، در واقع دفاع از آن ھزاره ھای زحمتکش و دليری است، که جان داده اند، اما دست شان را به 

  .دشمن دراز ننموده اند

 

  :يادداشت

 . به نشر می رسد اين نوشته نخست در فيس بک شخصی خودم گذاشته بود، اينک بعد از ويراستاری مجدد-* 

 


