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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ١٨

  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !ناتدر صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانس

١٠ 
عرعر نامه » بخش سوم«، » م.ل.سازمان کارگران م«گيزيست تحت اسم  ھزاره ايست و چن استفراغ ھای خاديست، 

 خورد جز چشم نمیه  جديدی ب قرار داد که در آن چيزمطالعهدر معرض » شورش«را از طريق فاضالب  ای شان

 !!!دروغ ھای شاخدار و تھمت ھای چنگيزی و نھايت عقده مندانه ،رجزخوانی و قوله کشيدنھای ھميشگی

را ھمراه با عملکرد  را از از تن ھای تان برداشتم و چھره ھای پليد و ضد ملی تان ھای تان )ترپال(ھا و ن  اين که پاال

 !!!ھای ضد ميھنی و ضد انقالبی تان افشاء ساختم چاره ای جزء تھمت بستن و بھتان کردن نداشتيد

تحت امارت داکتر » پيام آزادی«انجوئيست شما گوشدرازان ھفته فھم با بی شرافتی لومپنانه از طريق سايت اکونوميست 

زنجير پاره کرديد و ھر چه در دل کثيف تان داشتيد نثارم کرديد و ھم با بيشرفترين  انواع دروغ و بھتان » پوالد«. -.

که اين شما جاسوسان روباه صفت  و  صادق ظفر را افشاء نمودم؛ در حالی» صدر«  بر من جفيد که چرا اسم ءافترا

» صادق ظفر«ين روی داد اقبل از.  بوديد که نخست اينکار را کرديد» ۶ . آی.ام«و  » سيا«-  » آی. اس.آی«جاسوسان 

پس  موسوی را افشاء کرده بود و ھنوز ھم در متن تاريکيھا و جھالت چنگيزيستش روان است؛» رفيق«بار ھا اسم 

 ھويت انقالبيون را افشاء سازيد؟برای شما شغاالن زرد که اين اجازه را داده است که جاسوس مآبانه 

 خود را يک حزب زيسم در سايتک انترنيتی اش واضحاً  ھزاره ايسم و چنگيسنگراين » يستئحزب کمونيست مائو«

اعالم »  قانونی«فعاليت ھايش را علنی و » حزب«زمانی که  قانونی با فعاليت ھای قانونی اعالم و معرفی داشته است،

سازمان کارگران «را در پاالن  ھای کپ و کوپ از چه ميھراسيد که خويش) خارپشتک(می دارد، بنابر اين شما 

 جبونانه پنھان کرده ايد؟»  م.ل.م

 فعاليت ھای قانونی يک حزب در جامعه چه معنی دارد؟ 

  قانونی بوده و  فعاليت  ھای سياسی اش در جامعه» حزب« بنابر ابداع و معرفی رسمی از جانب شما زرد ھای زرد ،

 ! چه لزومی دارد که ھمچو موشھا در سوراخھا خزيده ايد و در سکوت وز وز می کنيد؟بناءً  طور قانونی می باشد ،ه ب

 و استخبارات ھالند نمی دانند؟»  ۶ . آی. ام- سيا- . آی.  اس. آی«را » پوالد«. .  صادق و داکتر -مگر اسامی حسين 

 دانند؟ اسوسان انجوئيستش را نمیمگر کميته ھای اتريش و سويدن نام و نشان ج 

 ! را به خريت می زنيد ای رياکاران زمانهتانچرا خود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين که تعفن ھزاره ايسم و چنگيزيسم تان باال گرفته است و راه و چاره ای پيدا  و جست و جو نتوانستيد  مذبوحانه دست 

 لعنت و نفرين بر شما ھزاره ايست ھا و به توطئۀ جاسوسانه زديد و اين قلم را به شئوونيست بودن  محکوم ساختيد

  !!!ضد انقالبی و جاسوس  ،"سيانه"چنگيزيست ھای سفله  و 

 سمائی ،آ بلنديھا و جلکه  ھای مرد خيز و مرد افگن بهخاطر معلومات  بيشتر شما سگان پشمالو و تر شده؛ اينجانب ه ب

  معرف تاريخ کھن ميھن باستانی ام می باشد تعلق دارم ،زادگاه عياران و از کوچه ھای  قديمی بارانه و ريکا خانه  که

را با خط سرخ و طالئی  نبشته و   اند که تاريخ اسمای شانلد داشتهوو  زاد ،جد و اجدادم و نياکانم در ھمين بلد کھن

تاريخی  دری زبان ملی و .می باشد) دری(زبان  تکلم و مادری ام  زبان شيرين  و شکربار  .درج اوراقش ساخته است

، بدان وقتی از آدم کشی به آدم شدن می آمديد می باشد که شما و امثال شما نيز  سالھزاراننه و قدامت بيشتر از با پيشي

 فھم ان قادر بهگوشدرازشما اميد که .  زيرا ششصد سال قبل از امروز زبان مادری و پدری تان دری نبودرجوع نموديد

 .   يک ھفته به حقيقت سخنم پی خواھيد برد  در غير آن بعد از،شده باشيدمطلب 

در آن آوان که شما برای انگليسھا جاسوسی می کرديد کابليان و پشتون ھا  استعمار کھن را در دل دره ھای پر خم  

اين ما بوديم که آفتاب  وپيچ و کوھستانھای شامخ اين زادگاه شيران ضرب شصت نشان می داد و حماسه ھا می آفريدند،

ش غروب داديم و واژۀ کبير را از پيشونداسم کشوری اش برای ی ستعمار بريتانيای کبير را در قلمرو مستعمراتطالئی ا

پيام شيران و ) برايدن(ياد داشته باشيد  که بادار انگليسی تان  نيمه جان با تن زخمی  داکتر ه ب .کرديم حذف هھميش

 . بردپادشاه انگليسنمايندگان عقابان افغان زمين را برای 

می زند و » مائويسم«ھمچنان داد از » شورش«می پنداريد و  خندق» مائويست«را شما لولو ھای روزگار که خويش 

شما گوشدرازان بی عقل و ۀ منظورم اين است که ھم نيز دفاع و پشتيبانی می کنيد،» حزب کمونيست مائويست«ھم از 

داريد  پس   گروميکو را بر پشت ھای بی پاالن تان نقل میکاسيگين و -اين دوکتورين برژنف» مائويسم«مسخره بار 

را متحد نمی  تان»  صفوف«چرا مثل اوالد ھای بی پدر و بی مادر از ھمديگر جدا ھستيد و تحت يک درفش سياه 

 !!!بنگگ و کلوله سنگگ از يک پستان نمی مکيدند؟؟؟ مگر ھنگگ، گردانيد؛

 ! خبر شويمرا بنويسيد که ما ھم با علت اختالفات تان

وليت پذيری، الفزنی و ؤعدم مس صادق ظفر را محکوم به دروغگوئی،» صدر« حسين ،» صدر«قرار اطالع، 

حسين را محکوم به دزدی » صدر«صادق ظفر ، » صدر«می کرد و »صدر ياری«چرخيدن زياد  به دور بتی به اسم 

ی شود و ھم از درک انجوئيسم به مال و منال پرداخته م» سيا" و . آی. اس.آی ،۶ . آی.ام«پولھای حزب که توسط 

ديگر می گويند که  دزد باالی سرش   زيادی رسيده است می کرد و اين بدان معناست که دزد و جاسوس برای يک

 !!!پردارد

ليننيزم بنا يافته باشد اگر تضاد ھای بين رھبران و کادر ھايش اتفاق  ھر صورت حزبی که بر اساس مارکسيسزم،ه ب 

 ! نه انشعابکندجو  و گو ھای درون حزبی راه حلش را جست و فتد بايد در مبارزات و گفتا می

ی که با ھم ئاين است بگوئيد که مركز گرائی دمکراتيک چيست و وظيفۀ نيرو ھا»م.ل.سازمان کارگران م«پرسش ما از 

  چيست؟،از نگاه سياسی و تئوريک  ھم عقيده می باشند

زيرا ضد و نقيض گوئی ھای تان با طرز امالء و انشاء تان ما را بدان وا  و درست بنويسيد؛راستی کم بنويسيد با دست 

دھيد  ی را که مورد استفاده قرار میئسفری کنيم نه ده خدای داد، تا معانی بعضی واژه ھا) دھخدا(دارد تا به ديار  می

 .نيزخجالت می کشد)  دھخدا(ن پيدا کنيم و اما متأسفانه در مقابل سويه و سطح آفاق علمی و ادبی تا

 .را پف نکنيد زيرا باد اضافی پوقانه را می ترکاند»ياری «ۀزياد پوقان 

 .بال و پر نزنيد  که می سوزيد» ياری«دور شمع ه زياد ب
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 !فرق غرق نشويده در مرداب ارمان گرائی  و خيال انديشی ب» مائويسم«را نپرستيد تا از »ياری «زياد تنديس و بت 

 را در ھوا بلند می کند و شفترِ  ديک بخار را بيشتر از حد معمولش پر کنيد انفجار می کند و پوز و چنۀ خود تاناگر  

 .شفتر می سازد

 !!!را نگاه کنيد حتمی بوزينه را می بينيد نه  آدم با عقل و با ضمير را به آئينه خويش

خانی شکوه کرديد و خيانت و جنايتش را به اين قلم  که از وحشت عبدالرحمان  اين بيائيد کمی درس تاريخ بيآموزيد،

ربط داديد و با چماق و تازيانۀ اتھام بر فرقم سخت کوبيديد و  در کمال جفاء آنھم جفای چنگيزی شئوونيستم خوانديد و 

ه حال   دلم ب واقعاً  اجحاف و قساوت يزيد  ناليديد که لحظاتی،ھمچو معصوميت حسين در مقابل ظلم »  معصومانه«چه  

دھد  و  اما حقايق تاريخ خالف ادعای شما شھادت می!!!   و احوال تان سوخت و اشک تأثر از چشمانم جاری گشت 

ثابت می سازد که اين شما بوديد که در خدمت دم و دستگاه امير قرار  گرفتيد و تن ھای ھمنوع خود را  با سبعيت و 

 چه جنايات و يا خيانت ھائی را  اين که عبدالرحمان. ھا ساختيددرنده خوئی چنگيزيست دريديد و از کشته ھا پشته

 به خاطر جرم و ، مسأله ای است مربوط به خودش، ھرگاه شما را اعتقاد بر آن است که نه،مرتکب شد، براساس منطق

م شامل ساخته  را ھ»امير ساز ھا«جنايت امير بايد خلق پشتون را نيز به مؤاخذه کشانيد، چطور است که در کنار امير، 

 تاريخ آنھم به قلم منشی و مخبر امير عبدالرحمان خان يعنی جناب .تعقيب نمائيمن ھا را نيز تا امروز آو امتداد منطقی 

گواھی می دھد که يکی از نخستين افرادی که امير را امير ساخته بر دوش مردم سوار نمود، » کاتب ھزاره«مستطاب 

 ھمان تاريخ به وضاحت نشان نمی دھد که ھرگاه.  عسکر جنگی اش بود٣٠٠٠جنرال محمد حسين خان ھزاره با 

حال که قرار گذاشته ايد تا به خاطر جنايات . جنرال محمد حسين خان ھزاره نمی بود، عبدالرحمانی به امارت نمی رسيد

و خيانت ھای امير، خاق پشتون را پاسخگو معرفی داريد، چرا عين معامله را با اخالف جنرال حسين خان نمی کنيد؟ 

و صدر ھای صدر صادق » ای. ن. د« و تست ين جاغوری بودهنکند شما ھم مطلع باشيد که نامبرده يکی از خوان

 تا آنجا می کشاند؟؟نيز را ديگر

و اما اين . و راسيزم مليت ھای ديگر دو روی يک سکه اند و ھر دو می تواند به خيانت ملی بينجامدشئوونيسم پشتون   

و ساخت، صرف می تواند از عھدۀ انسان که چرا بايد خلقھا را به خاطر جرمی که طبقات حاکم انجام می دھند، پاسخگ

 خلق  که صيتی چون صدر صادق برآيد ورنه ھر کسی که وجدان سالم برای قضاوت داشته باشد می تواند ببيندبی شخ

 سال مقاومت ١٢ نمونۀ بزرگ آن - خود برخاسته ضد طبقات ممتازهھای قھرمان پشتون  با جرأت و شھامت بی نظير ب

ه  و ھمچنان از آزادی ملی ب -مير عبدالرحمان خان و جالدش جنران محمد حسين خان ھزاره جانبازانه عليه لشکر ا

 را به خويش معطوف داشته اند و آنھا  س رھبران فرزانۀ پرولتاريا ھمچو مارکس و انگلهدفاع بر خاسته اند که حتا توج

 و به مبارزات ضد استعماری شان ارج بی ديده ای قدر ياد نمودهه را واداشته است که در آثار شان از خلق پشتون ب

 .پايان بگذارند

ۀ  را زاد»ماللی ميوند« شير زن تاريخ ،)سازمان انقالبی(ش عليه ياھصادق ظفر در يکی از چرند نامه » صدر«

شود که پشتون ھا زن ستيز اند و زنان را در  می پندارد و مدعی می»  حبيبیعبدالحی«تخيالت و خيال پردازی ھای 

! دھند و بس؛  ديواری خانه  اسير و محبوس نگھداشته و تنھا مورد استفاده ھای شخصی و جنسی قرار میچھار

مادر وطن و مرز ھای پدری انکار  صادق ظفر با اين طرز ديد ارتجاعی نقش زنان را در دفاع از آزادی ملی،» صدر«

 انگليسھا زنان  هد که در جنگ استقالل عليدان که اين کور مغز ضمير باخته نمی دارد ؛ در حالی کرده و نفی می

اسمای مبارک نازو . رزميدند دوشادوش مردان چه در سنگر نبرد و چه در عقب جبھه سھيم بودند و حصه داشتند و می

 کشور  مان درج  ۀدر صفحات طالئی تاريخ رزم و حماس.... بی بی مھرو و عايشه درانی، سوريا، انا، زرغونه انا،

حاال تو   برای دو ثانيه بحرفت باور کردم،صادق ظفر اين است فرضاً » صدر« از حاال پرسش ما .شدصفحاتش می با
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شما کجا بودند تا از مرز ھای پدری و  حرمت و عزت مادر وطن » مردان«برای ما بگو در جنگھای افغان و انگليس 

  دفاع بر می خاستند؟ ه ب

اشته و دارد تا استفراغ ديگران را با مزه ھايش نشخوار نمايد، صادق ظفر، که در طول حياتش ھميشه عادت د» صدر«

در اين حکمش ھم بدون آن که خواسته باشد از يکطرف پيوند خوانوادگی اش را با زنازادگان تاريخ در حماسۀ ميوند 

  .از پرده بيرون می اندازد» ۶. آی. ام«راز رابطۀ کنونی اش را با ديگر  نشان می دھد و از طرف

 يکی از نماد »ماللی ميوند«که يه از آن قرار است که بعد از شکست مفتضحانۀ انگليسھا در حماسۀ ميوند، اصل قض

ھای آن شناخته شده است، اين انگليسھا بودند که نمی خواستند در چنان شکست تاريخی، به عظمت و بزرگی زن افغان 

» ۶. آی. ام«ز ھم اکنون اين يکی از مزدوران مشھور ، به ھمين علت موجوديت وی را انکار نمودند و باگردن بگذارند

ادعای عدم موجوديت ».سی. بی. بی«از طريق است که نخستين بار از موضع انگليسھا،» لعل زاد بلوچ«داکتربه نام 

ظفر با چنين حکمی مواجه گرديد، منافع استخباراتی اش ايجاب می نمود تا در » صدر«وقتی . را نمود» ماللی ميوند«

نبايد . نيز بپردازد» ماللی«، به نشخوار عدم موجوديت »لعلزاد«داکترو » مسعود«برداران » افغانستانی«ر شعار کنا

حماسۀ «صادق از اين تفاله خواری يک ھدف ديگر را نيز تعقيب می نمايد، آنھم کتمان کليت » صدر«فراموش نمود که 

 ٣٠٠٠، به ناگزير پای جنرال محمد حسين خان و  نرسدزيرا در صورتی که به انکار کليت آن حماسه. است» ميوند

عسکرش که در رکاب نمايندۀ انگليس يعنی امير عبدالرحمان خان، آزاديخواھان ميوند را اعم از مرد و زن سرکوب و 

ه نواخته خواھد شد، که تا حال شد رسوائی ھزاره ايسم و چنگيزيسم از بام تاريخ کوسقتل عام نمودند، به ميان آمده، 

  .است

امور محولۀ زندگی در پھلوی شوھران و فاميل ھای شان خدمت می کنند ۀ زنان در واليات شرقی پشتون نشين در ھم

 .شگرف و برجسته می باشد  نھايت ژرف ،،دامداری و مالداری و توليد زنان در زراعت،ۀ باالخص نقش بر جست

 ناسيوناليسم،راسيزم ، پشتون را با طبقات حاکم مليت وونيسم  بيشتر از دو قرنه ای شئت ھای جنايات و خياناگر منطقاً  

مليت ھای ديگر در ترازوی قضاوت و عدالت بگذاريم و معيار طبقات حاکم شئوونيزم و سکتاريسم  چھار ساله ای 

نی جانب غير پشتون نھايت سنگينۀ خوبی می بينيم که  پله قضاوت  عادالنه و عاری از ھر نوع تعصبات قرار دھيم ب

خاطريکه  پشتونھا ه ب کند زيرا  شئوونيسم پشتون مصدر ويرانی و قتل و کشتار بدين پيمانه  غير پشتونھا نشده بود ، می

 در جنگ اشتباھاتی صورت می پذيرد و آنھم جنگ يک ملت پا مار بريتانيا مشغول بودند و طبعاً در جنگ عليه استع

 شئوونيسم را  ھایتبدان معنی نيست که جنايات و خياناين  مپرياليستی؛برھنه با يک غول تا بدان مسلح و قدرت معظم ا

 .بباد فراموشی سپرده و محکوم ننمائيم

در کنار ظلم و اجحاف طبقات حاکم پشتون، تاريخ معاصر کشور بيفگنيد متوجه می شويد که ه اگر يک نگاه گذرا ب 

 استعمار هعلين را عليه شئوونيسم پشتون  و مبارزه انقالبيون پشتون با ديگر مليتھای کشور نھضت مشروطه خواھا

 فيصد اعضاء و ٩٨باشد که  دوم و سوم می انگليس  تھداب گذاری کردند  که  شامل نھضت مشروطه خواھان اول،

حاال پرسش ما از شما ھزاره ايست ھای  .را نثار نمودند رھبرانش پشتون بودند که با مبارزات انقالبی شان خون شان

ست اين است که ثابت بسازيد که شما بر عليه وحشت و بربريت چنگيز و ھالکو چيزی نوشته باشيد و جنايات و چنگيزي

 !وحشيگريھايش را محکوم نموده باشيد؟

فاضل  کاظمی، محسنی، خليلی، اکبری، ثبوت کنيد که شما در مقابل چنگيز ھا و بربر ھای قرن مزاری، محقق ،

و زنا زادگان ھزاره ايست و چنگيزيست جبھه گرفته و جنايات ضد انسانی و ضد مدنی چارکی و ديگر حرامزادگان گسن

  در سگ جنگی ھای کابلستان محکوم کرده باشيد؟را خصوصاً  شان
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بر زن حامله تجاوز جنسی  روغن داغ ريختن باالی مغز انسان زنده و رقص مرده را تماشا نمودن، آيا شپش فروشی،

 کابلی را سالخی کردن و شھر کابل را ٧۵,٠٠٠شتن و سينه زنھا را بريدن و خالصه کردن و طفلش را در بطنش ک

 !ياد داريد و عاملينش را محکوم کرده ايد؟ه تخريب نمودن را ب

اسالميزه کردن افغانستان به وسيلۀ طبقات حاکم برخاسته از مليت ھزاره  علميه اسالمی برای ۀآيا در مورد ساخت حوز

 ھا چيزی نوشته ايد؟؟و ساير ھزاره ايست 

ی که مردم ھزاره زيست دارند زمين و ئقرار الف و پف خود تان که در کشور حضور فزيکی داريد و اما در ھمه جا

آيا فعاليت ھای شما از زير عکس ھای مزاری و خمينی از  است؛» مزين«زمانش با عکسھای مزاری و خمينی جالد 

 !يجاد دولت واليت فقيه آغاز شده است؟امام زمان و ا»ظھور«مساجد و تکايا برای 

 آخوند ھای ايرانی سکوت نموده ايد؟»ھزارستان«حال چرا در مقابل پالن ه تا ب

 شما بر مبنای ارشادات امام زمان و خمينی بناء  يافته و استوار است و يا خير؟»مائويسم«آيا 

 چرا پشتون ستيز و کابلی ستيز ھستيد؟

 اره زحمتکش و ستمکش اند و بر آنھا بی عدالتی اجتماعی رواداشته شده است و اينجای شک نيست که مردم شريف ھز

طور مثال  زحمتکش و استثمار شده بودند و ھنوز ھم ھستند، فيصد مردم افغانستان ستمکش،% ٩٨را بايد بدانيد که 

 !!!کوچی ھا و اکثريت خلقھای پشتون

گذاريد و اما در  نمايش میه ده ھای نھانی است که از طرقی بپس اتھامات شما ھزاره ايست ھای چنگيزی ناشی از عق

ويرانگر و نھايت قسی القلب بوديد و می باشيد و اندکترين احساس و عاطفه ای  ستمگر، حقيقت خود تان تجاوز گر،

 !!!برای افغان و افغانستان ندارد و ھمين حاال چشم بر تجزيه اش دوخته ايد
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