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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 اپريل ١٢

  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٨ 
ين پروسه انسان ای انسان در عرصه ھای مختلف اجتماعی می باشد و درار شرافت انسان عملکرد ھايسنگ محك و مع

 .از ھم تفريق می گردند» سره و پچک«خوب از بد مشخص می شود و يا بنابر گفتار عاميانه 

شود که با عملکرد ھای ضد ملی و ضد  حسين بيشتر از دو دھه می» صدر« صادق ظفر و يار غارش » صدر« 

ثانی با در جفاکاری روا داشتند و مصدر خيانت گرديدند؛ ) ساما(ال بيشرافتی در حق انقالبی شان نخست در کم

و  کوبيدن مھر ھزاره ايسم و چنگيزيسم بر پيشانی پر فروغش به ) جاويدۀشعل( نوين تيکگروگانگيری جريان دمکرا

استخبارات پاکستان عليه منافع اثبات رسانيدند که تھی از جوھر شرافت اند و پليد ترين وطنفروشانی اند که در خدمت 

 .ملی کشور شان جاسوسی می کنند

 مائو تسه دون کوشا می باشد و ۀاين جاسوسان دغلباز و نيرنگباز در کمال بی شرافتی در صدد تخريب و بد نامی انديش

صدر  ریحزب کمونيست  چين تحت رھب .پنھان کرده اند» انترنشنليزم پرولتری« و » مائويسم«را تحت پوشش  خويش

وفان انقالب تولد شد و رھبری انقالب را در دست گرفت طمائو تسه دون و ياران انقالبی اش در ميان شورش خلق و  

 .و کشور و مردم چين را از سلطه و از زير يوغ استعمار و ارتجاع رھانيد

، ». آی.  اس.یآ«وی در زير نظارت  و ھمکاری مادی و معن» جاا« توسط  » حزب کمونيست مائويست افغانستان« 

پاکستان نطفه گذاری شد که مدت بيشتر از دو دھه از ميالد نا ميمونش -در کويته» .ای. آی. یس«و »  .۶ . آی.ام«

مليت پرستی و راسيسم ارمغان ديگری ندارد و ھم در  ،فرقه گرائی، پشتون ستيزی ، افغان ستيزیزجه ميگذرد و ب

دانند که يک پاده  گاوان جاھل از اسم و  رخوردار نمی باشد و توده ھا ھرگز نمیتنھا از شناخت توده ھا به سطح ملی ن

 !!!را نمايندگان انقالبی شان می پندارند رسم شان استفاده ھای سياسی می کنند و خويش

  و به ،زحمکشان چين  در ميان شعله ھای جنگ تبارزساير دھقانان  و ، حزب کارگران ۀمثابه حزب کمونيست چين ب

سوسياليستی تضاد ميان ارتجاع و ضد انقالب داخل ۀ عاليت آغازيد وبعد از پيروزی انقالب و قدم گذاشتن به جامعف

 هحزب با انقالبيون  حدت و شدد گرفت  و مبارزه  درون حزبی بين جناح ھای مختلف حزب جريان و آغاز شد و اما ب

ا جاسوس خود فروخته ايجاد شده است بعد از چند سالی که از تجمع چند ت» حزب کمونيست مائويست افغانستان«عکس 

  بدون مبارزه در عمل و پراتيک ، شکر رنجی ايجاد می شود »بنگگ و کلوله سنگگ-ھنگگ«؛ بين  »موجوديت«از 
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سازمان « و»  شورش« را به ارث می برد بنگگ گنداب » کمونيست«ھنگگ حزب  صورت می پذيرد،»انشعاب«و 

 ۀنطف) بنگگ(پخپلو » صدر«نيانگذاری می کند و کلوله سنگگ و شغارک و خوکک  در تبانی با را ب» م.ل.گارگران م

 مجازی انترنت می گذراد و  دنيایرا از طريق ...... و » سازمان جوانان «،» جوانان افغانستانیجنبش انقالب« حرام

ت ھای جاسوسی شان از شناخت بيشتر ھای سياسی در حقيقت فعالي» فعاليت«روی کاغذ ترسيم می کند که در اين مدت 

 دھند بلکه خويش تنھا از خود سياھی لشکر نشان میه از صد نفر برخوردار نشده اند و اما از ورای مجازی انترنت ن

 !!!را نمايندگان  اصلی ملت و مردم افغانستان معرفی داشته اند؟؟؟

ھر بی ه  قدرت و شھرت است بۀ و تشنه جو، استفادجاه طلب صادق ظفر چون يک شخصيت نھايت حقه باز،» صدر«

وک کثير ين راستا اين الفاشود تا به آرزويش برسد و در ھر خس و خاشاکی تکيه و متکی میه ننگی دست می زند و ب

»  جاويد«تحت اسم » راپورتر« ھا  ھمچنان در رول ھای ھوادار و ) چغل( و سر دسته ای االبعادی در پھلوی رھبری

که توجۀ ما را جلب  و مطوف داشته است اينست که  چيزی .د و مشغول سياستبازی  انترنتی می باشددار نقش بازی می

صادق » صدر«سسات استخباراتی توسط دو فرد ھزاره ايست و چنگيزيست از قماش ؤو م" آرگاه و بارگاه"اين ۀ ھم

که ھمه به اتفاق ھم خويش راه اندازی  و رھبری می شود و مضحکتر  طرحريزی،) چغولک(حسين » صدر«ظفر و 

! دارند؟ سطح فكری و عقيدتی را  نيز حمل می ھای افغانستان معرفی می دارند و عين اساس و بنياد،» مائويست«را 

و )  ايله جاری(عملی ندارند و حرکات مرموز شان بر مبنایۀ تجرب حال از مبارزۀ درون حزبی اطالع وه اينھا تا ب

دسترسی و تجارب عملی می داشتند  اطالع، اگر به اساسات و مسائل حزبی و مبارزاتی ،پخپل سری نھادينه شده است؛ 

وجود نمی آوردند زيرا اين حرکت يک اصل ه ب» انشعابی«سازمانھا و اتحاديه  ھای »  حزب کمونيست« در پھلوی 

ه را ب»  مائويسم«يان دروغين  نيست بل يک حرکت احمقانه بوده و نا آگاھی کامل اين مدع» . ا. ل.م«انقالبی بر اساس 

حال ندانسته اند که تحت رھبرت حزب کمونيست چين و بعد از پيروزی ه گذارد؛ اين کودن ھای جاھل تا ب نمايش می

انقالب دمکراتيک و گذار به سوسياليسم کميته ھا و سازمانھای محلی و واليتی برای خدمت به خلق در سراسر کشور 

  !!!ايجاد گرديد نه جدا از حزب

گو می  و به  بحث و گفت» حزب« پديد آمده بود در جلسات یدو آتشه اختالفات سليقه و شخص »مائويست«اگر بين دو 

 مرکزی يا بيروی سياسی تا مطابق به برنامه و اساسنامۀ حزب ۀ به رھبران کميتمی گذاشتندپرداختند و تصميم گيری را 

مگر اينھا مطلع نبودند که در بين حزب  .جلوگيری می نمودند» شعابان«را اتخاذ می کردند و از  تصميم نھائی شان

کمونيست چين بين جناح ھای مختلف تضاد ھای عميقی وجود داشت و جناح ھای مختلف  حزب کمونيست چين در 

 پرداختند؟ بحث می شان  در مورد اختالفات و مسائل ديگر به جر وتجمعات جلسات و 

 گ که ھا بودند؟واکوفنک و دن سيا و پنھمگر  

صادق ظفر بعد از ضربات مھلک اين قلم بر پيکرش به مانور ھای نھايت طفالنه ای » صدر«طوری که ھويداست 

جای شک نيست که ابعاد  .دست می زند تا خود و ھم مسلک ھايش را از مردابی که در آن دست و پا می زنند نجات دھد

 منطقه و جھان پشتون ستيزی و افغان ستيزی اين جاسوسان پنجابی در حالت گسترش می باشد و اين عوامل استخبارات

 ضد مردمان هزنند و در پھلوی اين رذالت و حرکت ضد ملی شان ب   به پشتونستيزی و افغان ستيزی دست میعمداً 

و اراجيف ديگر ساخته شده در زراد بالگرد ، رايانه ،  يغ خراسانی ، افغانستانی ،ھمچنين مشغول تبل بومی اين دياران ؛

ينطريق تخم نفاق و کين بکارند  تا ثمرش را بدروند و شيرازۀ وحدت ملی را  ا نيز می باشند تا ازخانۀ لغوی نظام آخندی

 را که مردمان بومی کشور اند در کمال اين جاھالن کودن دری زبان و پشتون .ندان بپاشاز ھم زدهبيشتر از پيش ضربه 

که چھار ھزار سال پيش  واژۀ افغان به آريائی ھای نواحی بلخ باستان  دارند و در حالی جاھليت افغانستانی خطاب می

پس کلمه ای افغان  .نيز به معنای زادگاه است) ستان(اطالق می شد که شاھنامۀ فردوسی ثبوت مدعايم می باشد و 
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نام افغان ياد شده ه ری و تاريخی بوميان اين آب و خاک می باشد و قرنھاست که  مردم اين سرزمين بمعرف ھويت تبا

 اقليتی پرازيتی ٢١حاال در قرن  .اند و کلمۀ افغان منحيث ھويت باشندگان اين کشور توسط اکثريت مردم قبول شده است

فرت عميق به دستاورد ھای تاريخی اين ميھن و ھويت با نو در خدمت دشمنان مردم ما از تبار ديگر و  از ديار ديگر 

دارند  را افغانستانی معرفی می  خويش،کدورت، استخوان شکنی و جدائی تاريخی اين مردم در جھت کشت تخم نفاق ،

و اين بدان معناست که ريشۀ ھويت تباری اينھا به ھويت مردمان بومی اين ميھن و تاريخ اين کھن دياران بستگی ندارد 

 !!! بيگانه اندو

 

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«چنگيزيسم، قاسم مشترک بين  و  ، ھزاره ايسمراسيزم

تنھا ه ن... و ھر افغان اعم از ھزاره، ازبک، تاجيک، بلوچ و افغانستانی خطاب نمودن پشتون و بوميان دری زبان 

ھم کشتند و ھم سوختند و   کند که ھم تجاوز کردند، میکسانیحماقت محض است بلکه نمايندگی از عقده ھای تاريخی 

زنند تا مردم و  جای محکوم نمودن جنايات اجدادی شان ھنوز ھم ھيزم نفاق و استخوان شکنی را آتش میه اما ب

 !!!کشوری  را باز ھم در ميان آتش خشم و عقده بسوزند  تا عقده ھای تاريخی شان فرو نشيند

 ساختم و الشه و چنگيزيست ھا را در انظار بر مال ستيزی و افغان ستيزی ھزاره ايست اينکه با مدرک و سند، پشتون

اين حرکت ملی  جانب گورستان حمل گردد؛ه ھای اين فرومايگان و وطنفروشان قرن را باالی تابوت رسوائی نھادم تا ب

طر وحشت استعمار در حق خلق خاه  بن پشتون را بدان واداشت که ظاھراً  کثيفترين دشمنان خلق قھرما،و انقالبی

رحم و شفقت در  پشتون در دفاع از خلق پشتون اشک تمساح بريزند و نشان دھند که در رگ رگ شان خون آدميت،

يخزده با اين نوع تبليغات و مکارگی و روباه صفتی تاراين تيموجن ايست ھای قصی القلب و متحجران  .جريان است

خوبی می شناسند و از ماھيت ضد ملی و ضد ه ازند زيرا توده ھا اينھا را برا  بيشتر از پيش مسخره می س خويش

 .ميھنی شان آگاھی قبلی داشته و ھرگز فريب دسايس اين  جاسوسان وطنفروش و خاکفروش را نخواھند خورد

دارد و ھمچنان  در پھلوی  صادق ظفر در نقش راپور تر رول بازی می» صدر«جالب و خنده آور اين است که 

دھد و ھم گويا استعمار  ستيزی می نمايد و ھم دکتورين برای جنگ خلق و يا  سياسی انجام میۀ برنگاری ھم تبصرخ

 !مقاومت ملی صادر می کند؟

 !رفقای چپ انقالبی و وطنپرستان نجيب
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حزب «ارگی باره پشتون و افغان ستيز ھا صلۀ رحم پيدا کردند و بعد از ايجاد  باند تنھا و تنھا ھز چطور شد که يک

اينھا  بر خاسته اند؟» دفاع«باشد که اينھا از داعيه خلق پشتون به   اين اولين باری می٩٠ ۀدر دھ» کمونيست مائوئيست

 عکس نشان می دھد که استخوان ه شان بۀسياسی چپ انقالبی را شکسته اند و اما حرکات عجوالنۀ مدعی بودند که بدن

ميمونبازيھا و  .د و خمير شدن بوده و شکست محتوم  نصيب شان می باشدبندی سياسی شان در حالت نابودی و خر

 ضد ۀشعبده بازيھای اين قوم گرايان فاشيست ھيچ کس را فريب نداده بل به رسوائی بيشتر شان می انجامد زيرا ھر پديد

 .ملی و ضد انقالبی محکوم به شکست است و تاريخ بار ھا ثبوت کرده است

 را  و جاسوسان استخباراتی منطقه و استعمار اين است که دکان سياسی و جاسوسی تان» آی. اس.آی«پيام ما به عوامل 

را ھم بدانيد که درفش گلگون انقالب روزی در بندر  ببنديد و اگر نبنديد اين شما ھستيد که متضرر خواھيد شد و اين

 .کراچی به اھتزاز خواھد آمد

را زير بغل بزنيد  ھای تان) چهقب( بھتر است که  را افغانستانی خطاب کنيد،  ما اين است الزم نيست که خويشپيام ديگر

و از راھی که آمده بوديد دوباره بر گرديد و اين يگانه راه حلی است که ھم شما به مقصد می رسيد و ھم کشور و 

که در ھالند زيست  پخپلو جناب صادق ظفر اين» صدر«طور مثال شما  .مردمی در نبود شما نفس آرام  خواھندکشيد

را در ھالند افغان و يا افغانستانی ثبت کرده ايد و حاال بعد از  داريد و تابعيت ھالندی اخذ نموده ايد آيا شما ھويت تان

گرفتن تابعيت ھالندی در کارت شناسائی و يا پاسپورت تان شما را افغانستانی ھالندی و يا ھزارستانی ھالندی و يا 

خاطر حفظ ھويت تاريخی ات کدام اقدامی  را عليه راسيسم ه اند و اگر  تنھا ھالندی است چرا بھالندستانی درج کرده 

را  که به افتخار ھويت جديد ھالندی را قبول کرده ايد؟ پس چرا در افغانستان خويش کشور ھالند انجام نداده ايد و يا اين

 !کاريد؟ و تخم کين و شقاوت کاشته ايد و میافغانستانی می پنداريد و در مقابل کلمه ای افغان نفرت داريد 

و کشور را اخذ داشته اند خويشرا امريکائی ستانی و  آيا  ھزاره ھای که در امريکا و کانادا  زيست دارند و تابعيت ايند

 کانادائی ستانی می نامند و يا امريکائی و کانادائی؟

ت و شما ھيچگاھی  حق نمايندگی از مردم افغانستان را ھر حرکت شما ديده پاره ھا در افغانستان محکوم به شکست اس

 ۀقبائل و خالصه ميھن ھم اقوام،ۀ فغانستان زادگاه زيبای ھمانداريد و اين حق را به شما  کسی  ارزانی نداده است زيرا 

 نھايت  باستانی می باشد نه يک اقليتکشوردوش اکثريت خلقھای اين ه باشندگانش می باشد و تصميم سرنوشت ميھن ب

 .راسيست و ضد افغان و افغانستان عقده ئی، مليت پرست،

 .ادامه دارد

 

 


