
 

 

  مثلث منفور

  کاسه لیسان و پاسداران سلطنت

بھ تایید نظر دوستان، ما در وضع و شرایطی قرار داریم کھ نباید بھ موضوعات فرعی مشغول میشدیم. 

کشور حکم نموده و مینماید تا ھمھ وطنپرستان و ترقی خواھان رسالتمند در یک صف  رقت باراوضاع 

ه ما در حال بھ وقوع پیوستن است قرار میداشتیم واحد در برابر توطئھ ھا و دسایسی کھ در کشور بال کشید

ل ھای تاریخ مسای زبالھفراوان کھ دشمن غدار و مکار قبل از ما دست بکار شده و از میان  تأثربا تأسف و 

نظیر شھادت (پنج ھزار نفر) را کھ مدتھا از آن سپری شده و از آنوقت تا اکنون شصت و پنج ھزار نفر 

و حدود ھفتاد ھزار نفر در جنگ بھ اصطالح جامعۀ جھانی (ناتو) و طالبان  در جنگ تنظیم ھای جھادی

شرارت پیشھ و مزدور بھ شھادت رسیده اند و کشور ھنوز در اشغال و سیطره امپریالیزم قرار دارد و 

 رمیخواھند با انتخابات قالبی زیر چتر ناتو بنام دولت بھ اصطالح منتخب سر مردم را شیره بمالند و با تدوی

لویھ جرگھ ای فرمایشی بھ اسارت دایمی زیر نام معاھده امنیتی بھ پایگاه ھای نظامی امریکای سلطھ گر 

ھم در آن شامل بودند نعره  حزبی ھااز شھدای کھ خود  عوام ناسقانونیت بخشند، و برای اغواء و فریب 

  ریاکارانھ سر میدھند.

دزدان، قطاع الطریقان،  رهطیّاوری این قاتالن، در این روز ھای کھ از چھره ھای کاندیدان ریاست جمھ

رده پ امریکاییپاکستانی ایرانی عربی، انگریزی و  جاسوس ھایمواد مخدر و  قاچاق برانتھ ھا یدو تابع

برداشتھ میشد تلویزیون لجن پراگن مسکین یار با دستیاری حسن سیغانی امیری بدنام و تروریست کھ خودش 

فحش و دشنام بھ انسان  سزا گوئیجنگ چریکی معرفی میکند با نا را  اعمال تروریستی اش طمطراقبا 

ھای آزاده با تقوا و وطنپرست فضا را غبار آلود میسازند تا در الی غبار آلود میسازند تا در الی غبار از 

منفور خود و متحدان جنایت پیشھ خود را بپوشانند و مردم شریف کشور را بفریبند.  چھرناسزا و دروغ 

نھ اکثریت قاطع مردم افغانستان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بھ حیث وطنپرستان خوشبختا

صدیق خویش میشناسند. حساب مسکین یار حسن امیری تروریست این کاسھ لیسان  خدمت گذارانپرشور و 

  از حساب مردم ما جدا است. ھاشم خانیسلطنت ظاھر خانی و 



 

 

ره با چھ چرندیاتیبا مطالعھ  -بخش آزاد سایت -»دیدگاه ھا«بخش  در» اصالت«با مراجعھ بھ سایت وزین 

نداشتیم، آقای صدیق رھپو کھ در  این چنینیمنفور دیگری آگاھی حاصل شد کھ ھرگز از ایشان انتظار 

زمان بھ اصطالح جنگ سرد رھپو شد و رئیس کابل تایمز و معاون کمیسیون روابط بین المللی حزب ھم 

حاکمیت و تسلط ارتجاع در کشور و جھان یعنی پایان (جنگ سرد) فضا را طور  شده بود بعد از سقوط

دیگری دید و دیدگاھش تغییر پذیرفت نخست بھ اقتضای زمان سجرۀ طرزی اش را باال کشید تا خود را در 

انی دیگری خود را نوابی ساختند جسور ھا خود را اسحاق قطار سلطنت طلبان بار دیگر جا دھد اپورتونیست
  ائی مسما کردند تا تازه بھ دوران رسیدگان جدید آنھا را از خود بدانند.ز

چھ دنیای عجیبی است بھ جای اینکھ اپورتونیستی را از چھره بزدایند موضعگیری ارتجاعی خویش را 

  دیدگاه نوین؟؟؟ جلوه میدھند.

خن رکس و نظریاتش سشان کھ از کارل ما فیلسوف نمائیرا در ارتباط بھ  جناب شاندیدگاه اپورتونیستی 

میرانند جسارت و دیده درائی شان پیرامون لنین کبیر رھبر پرولتاریای جھان و استالین دشمن آشتی ناپذیر 

فاشیزم و سپس بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان شاد روان نور محمد تره کی و ببرک کارمل 

و بروی کاغذ ریختھ اند جز یک مشت اراجیف سر و قیام ھفت ثور ھر آنچھ از دھن متعفن شان برون آمده 

ھم بندی شدۀ بیش نیست و بحث روی آن از صالحیت من و جناب فیلسوف ابن الوقت فرسخ ھا بھ دور 

  است و الزم نمیدانم وارد این بحث بزرگی کھ فرجامی ندارد گردم.

  یشود اندکی مکث مینمایم.اما از آنچھ کھ بھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و افتخارات آن مربوط م 

سوم عقرب را ماجراجویانھ خوانده و درست در پھلوی قوم  جناب شانآمده است  در اراجیف کھ بنام دیدگاه

شان سردار عبدالولی جالد سلطنت کھ قاتل آن واقعھ المناک بود قرار میگیرند. چھ افتخار بزرگی کھ من 

و کوب قرار ھم گرفتھ ام. جالب این است کھ این یکی از شرکت کنندگان آن مظاھره بودم و مورد لت 
  مظاھره را ضد آزادی و دموکراسی ھم قلمداد کرده اید شرم تان باد!

تان بر مظاھر ضد اسپیرو اگنیو معاون رییس جمھور وقت آمریکا است کھ من  نا مردانھمطلب دیگر حملھ 

ً بھ دفاع نمایندۀ امپریالیزم آمریکا افتخار اشتراک در آن را نیز داشتم و با این گونھ موضعگیری راس ا

میبرایید تا از آمریکا پاداش خدمت بدست آورید و این تظاھرات ھم بھ دستور حزب صورت گرفتھ بود کھ 

حال شما در ضدیت بھ آن قرار دارید مطمئن باشید پاداش شما تابع مرور زمان شده و شما از آن سودی 

تان! این کھ کارمل را بھ خاطر سویتیست بودنش مورد "انتقاد"  دریافت نخواھید کرد. افسوس است بھ حال



 

 

قرار  داده اید مگر شما با داشتن ضدیت بھ سویتیزم میتوانستید معاون روابط بین المللی و رئیس کابل تایمز 

  شوید کھ ابداً لُطفاً بھ خود دروغ نگویید. بھ دیگران کھ خیر؟؟

 فراکسیوننمیشناسد  برسمیترگز خط منحوس دیورند را تر اینکھ از موضع حزب کھ ھاز ھمھ شرمناک

ھراسناک است. کار ھر بلھوسی نیست گذشتن  با قاطعیت موضع میگیرد نزد جناب شانپارلمانی حزب 
  صفت عاشق مردانھ بود سربازی. -از سر

 حزب در پارلمان سلطنتی علیھ بانک جھانی و در مخالفت بھ آن را ضدیت با عگیریضدر رابطھ بھ مو

  کشور ھای بھ زعم شان آزاد و دموکراتیک چون امریکا، بریتانیا، فرانسھ، جرمنی و . . . معرفی میدارد.

فکر میکنم ھیچوقت عضو صادق حزب نبوده و تمام عمر را با حقھ بازی و دو روئی در حزب  جناب شان

د از رسانیده بای فریب کاریگذرانده است. چھ این آقای کھ در یکی از بلند ترین مقام ھای حزبی خود را با 

جانب دشمنان حزب برایش تحسین نامھ بفرستد. زیرا حزب این کشور ھا را کشور ھای بورژوا امپریالیستی 
  و بریتانیا را استعمارگر کھنھ کار میخواند نھ آزاد و دموکراتیک!!!

طرزی معرفی میکند این آقای کھ تبارش را بعد از سقوط حاکمیت حزب برخ مردم میکشد و خود را از قوم 

و امیری کاسھ لیسان و پاسداران دودمان سلطنت بشناسند کھ  مسکین یارمیخواھد او را مانند شیادان چون 

دو منفورش از بیرون و یک منفورش از درون در این برھۀ از زمان آب بھ آسیاب ارتجاع و امپریالیزم 
  میریزند.

  م. ن. راوی


