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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ می ٣٠

  

 »پرتو نادری« و »زرياب«با » غف«تبانی داکتر 

  جواسيس کارکشتۀ روس و ايران
 !بودآن نور و طرح سياسی برای ايرانی ساختن يک ما  علوم اجتماعی کابلیځپوھناعتصاب غذای محصالن 

  

 .نددر امتحان ناکام ماند» حزب وحدت«مربوط به » محصل«ھفت 

متعلق به مليت ھزاره و از طرفداران » اخالقی«و » احمدی«، »جعفر مھدوی«سه نفر از وکيالن پارلمان دولت مزدور 

جالد  » آيت هللا خمينی«مامت و واليت فقيه  و پيروان سگان وفادار ا ،»وحدت اسالمی«باند ھزاره ايست و چنگيزيست 

گونه مدرک تحصيلی که سطح علمی شان را ثابت بسازد در  می خواستند که در کادر پوھنتون شامل شوند و اما ھيچ

 .والن رد گرديدؤھمان جھت در خواست شان از جانب مسه ب اختيار نداشتند تا ارائه دھند،

کادر پوھنتون سه شمول در ناکام می شود و در خواست  » وحدت اسالمی«متعلق به باند تنبل » محصل«اين که ھفت  

را  نھايت بر آشفته می سازد و » خليلی«و » محقق« تن از سگان منافع ايران در پارلمان دولت پوشالی رد می گردد،

دن پنج مرمی خاتمه  ادبيات با زۀدر فيس بکش از ھوادارانش می خواھد که  به عمر رئيس فاکولت» محقق«

 !!!ببخشند؟؟؟

را از  سه وکيل رد شده به تحريک محصلين می پردازند و آنھا را به تحصن و اعتصاب دعوت می کنند تا انتقام شان 

 تبعيض نژادی و ھزاره ستيزی را بھانه کرده و محصالن ھزاره را ۀ مسألبناءً  . ادبيات بگيرندۀرئيس و استادان فاکولت

تيزی تشويق کرده و به بھانۀ خواستن حقوق حقه ای شان به تحصن و اعتصاب غذائی دعوت می س در جھت پشتون

خواست ھای ارتجاعی سه وکيل پارلمان لبيک گفته و وسيلۀ ه نمايند و محصالن نوکر و خريده شده و وطنفروش نيز ب

 !!!اغراض شوم شان قرار می گيرند

رو جائی ھای سفيد و ) يفهطق(ھای نرم و  و سفيد و دوشک  باالی قالين ھای سرخ» محصالن«اعتصاب و تحصن 

 شروع و ختم می یځپوھنکمپل ھای منقوش و نرم و گرم در فضائی نھايت امن و عاری از مزاحمت  و در محوطۀ 

ايران و سگان وحدتی وجود داشته و آنھا  ،»محصالن«اين خود ثابت می سازد که در عقب اعتصاب و تحصن  .شود

سياسی از جانب ۀ ات را برای اعتصاب کنندگان فراھم داشته اند؛  اين حرکت نشاندھندۀ يک حرکت پالن شدتمام امکان

تبعيض و تعصب قومی و مليتی به  ايران به ھمکاری سگان وفادار وحدتی شان بوده و تحت بھانه ھای ھزاره ستيزی،
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رھنگی ايران دست باال داشته باشند و چھل نفر اينکار دست زدند تا بتوانند در راه پياده نمودن اھداف سياسی و ف

 و پوھنتون را ھمچو گذشته یځپوھن نفر از مليتھای مختلف ديگر کلمات ١٣٠٠نشخوار کنند و اما » دانشگاه و دانشکده«

 سگان وحدتی تخم نفاق و استخوان شکنی را در بين محصالن کاشتند و صحنۀ پوھنتون را بناءً  .مورد استفاده قرار دھند

ميدان رقابت ھای مليتی و زبانی ساختند که در آينده نھايت خطرناک خواھد بود و ھر دو طرف قضيه قربانی خواھند 

 به ھدف شان رسيدند و اما اين ھدف ادارۀ دست نشانده و پوشالی کرزیاگر امروز سگان وحدتی با تحميل فشار بر  .داد

  .دسيسۀ ارتجاعی محکوم به شکست حتمی می باشدکاميابی و پيروزی محتوم  شان نبوده و اين پالن و 

دولت » خاد«را توسط » سازمان اخگر و پيکار«فردی که دو سازمان انقالبی چپی يعنی » ثنا«ين ميان داکتر غفور ادر 

حاال خواسته تا از قافله دور نماند و خودش را  پوشالی نوکران روس از بين برد و اعضايش را به خاک و خون کشيد؛

وب ( سازد چند سطری را که مملو از غلطی ھای امالئی می باشد و شئوونيزم را شئونيزم نوشته است تحت اسم مطرح

»  حزب وحدت اسالمی«دفاع از ه ھای آنھا و اما در حقيقت ب» خواست «گويا بدفاع از محصلين و ) »پيام آزادی«سايت

حق محصلين فاکولته علوم اجتماعی ه واستھای ببرخاسته و گويا از خ »خليلی«باالخص رھبر و رئيس سابقه اش 

 !!!؟؟؟"پوھنتون کابل حمايت می کند

 اعجوبه و مارموسک پوک و کچه بگويد که تو احمق و بی شعور تحت ۀنخست  يکی باشد که برای اين عجيب الخلق 

مبتذل و واژه ھای از اعتراضات و تحصن تاکتيکی محصالن طرفدار فرھنگ  و ادبيات ) »پيام آزادی«وب سايت(اسم 

آيا فکر کرده ای که  دفاع بلند شده ای؛ه  در ادبيات غنی دری ندارد گويا به ایايرانی که ھيچ ريشۀ خود ساخته و پرداخت

رند بچۀ جاغوری و پدر  صادق چقر،» صدر«ات »مائويستیتاً عمدد «و» مائويستی«شخص خودت و ھم قالدۀ  جزه ب

پيام «وب سايت(ديگر کسی ھم صفحۀ بيرمق و مرده ای »کشتمند ھا«چمی اتنديدۀ بيمار و عقده ئی و رفقای پر

 !را باز می کند؟) »آزادی

حزب «تان در بين طرفداران » انترناسوناليستی مبارزات« پخپلو توانسته ايد که باۀفرض مثال تو خرچنگ و رند بچ 

 تو خصوصاً » ھا مائويست  تاً عمدد«،»مائويست ھا«پس پرسش ما از شما  بيد،بياجايگاۀ خاصی  » وحدت اسالمی

ول بيت الخالئ ؤو يار شب و روزت مس» غفور ثنا«دانند که شما داکتر  اين است که آيا محصالن  می»غف«داکترک 

مائويستھای «(نامھای مختلفی ھمچو ه صادق ظفر چقر مشھور به رند بچۀ جاغوری که ب» انجنير«،» شورش«

» پيام آزادی«ولين خندق ؤظاھر می شود، مس....  عقرب و٣ -اداران شعله جاويديک تن از ھو- سايت شورش -افغانستان

 می باشيد و يا خير؟»شورش«و فاضالب 

شان »وحدتی«آيا می دانستيد که اين کارزار اعتصاب و تحصن توسط سفارت ايران در کابل طراحی و توسط نوکران   

 سازی فرھنگ مان و به لجن کشيدن زبان شيرين دری  و يا سوی ايرانیه مرحلۀ اجراء گذاشته شد  و گامی است به ب

  خير؟

ھمان طوری که می دانيم لغزش به طرف خيانت، به مانند گلولۀ برفی است که از قلۀ يک کوه به طرف پائين به حرکت 

اينک ما شاھد بوديم و به .  ھر قدر به طرف پائين بيشتر بيايد، دامنه و وسعت آن فزونی می يابدھمان سانمی افتد و به 

 را به دنبال خود کشانيده، و وی را وادار ساخت تا در کنار »غف«چشم مشاھده نموديم که ھزاره ايسم چگونه داکتر 

من در يکی از . يابھا، پرتو نادری ھا و ساير مزدوران روس و ايران موضع بگيردزرپرچميان معروفی از قماش 

را به صادق چگونه تو انسان بی خرد » صدر« که دلم برايت می سوزد و می بينم که نوشته ھای قبلی ام نوشته بودم

مگر اينک و بعد از گذشت مدتی چند می بينم که آن دلسوزی بيجا بوده و ناشی از اميد . دل ساخته استملعبۀ دستانش مب

اعمال و کردارت ثابت ساختی که مگر اينک تو خود با .  فرض آن که تو جاسوس نبوده ایا پيش ببه نجات تو بوده است

 .يک تن از جواسيس روس بودی که در لباس چپ خود را پيچانده است
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راستی شما  ايران زدگان بی وجدان ساليان متمادی است که می خواھيد واژه ھای ايرانی را در ادبيات دری اضافه   

کامپيوتر را  ھليکوپتر را بالگرد ،  را خودرو،گندنه را تره ، کچالو راسيب زمينی ،  موتر نمائيد و زردک را ھويچ ،

وجه احسن انجام ه را خرسند گردانيده و وظيفۀ نوکری را ب و دھن تان را کج کج کنيد تا پدران آخوند تان....... رايانه و 

 !!!نفرين و لعنت بر شما زنازادگان تاريخ دھيد؛

و ھمچنان ارتباطات اين پوک و » حزب دمکراتيک خلق«به را با سابقۀ مربوط »  داکتر غفور ثنا«کثيف ۀ اين که چھر 

ی پشتيبانی ئزند و از نيرو ھا ئيد بر حقانيتم  را میأاينک خودش مھر ت افشاء ساختم ،»شيخ آصف محسنی «کچه را  با 

ھا  از با آن  کشور را در سر می پرورانند؛ۀکند که خواھان به لجن کشيدن زبان ملی ما اند و ھمچنان آرزوی تجزي می

نفرين بر تو  ضمير و شرف برباد رفته اش يک بار ديگر جواب چای می کند؛ يک حنجره فرياد  می کشيد و بر جدان،

 !!!دجال و وطنفروش

ی رفقايت را ببين و ھم خواننده را دعوت می کنم که ببينند چه مرتجعان و وطنفروشانی که در خدمت حاال ليست اسما 

از  شمشير تجاوز بوسه زده اند و در سايۀ تجاوز به مال و منال و مقام و شھرت رسيده اند؛ارتجاع داخلی اند و ھم بر 

 !!!دفاع برخاسته اند؟؟؟ه ب »حزب وحدت اسالمی«وکيالن طرفدار ايران و محصالن تنبل مربوط 

  

 کابل حمايت شماری از نويسندگان، شاعران، ھنرمندان افغانستان در نقاط مختلف جھان، از اعتصاب دانشجويان"

 .کردند

 . شده استء نفر امضا٢۵٠سی رسيده از سوی بيش از  بی نامه ای که از سوی اين افراد به بی

حمايت نھادھای مدنی از اعتصاب غذای دانشجويان در کابل اعتصاب غذايی دانشجويان در کابل؛ پنج  مطالب مرتبط 

در دانشگاه کابل موضوعات مرتبط ' تبعيض'تراض به ھا دانشجو در اع نفر راھی بيمارستان شدنداعتصاب غذای ده

 جامعه افغانستان

سنگ، شاعر، دکتر سرور ه عتيق رحيمی، نويسنده و کارگردان، رھنورد زرياب، نويسنده، پرتو نادری، صبورهللا سيا  

اعر، محمد زاده شاعر، کاوه جبران ش مواليی، پژوھشگر و استاد دانشگاه، داوود سرخوش، آواز خوان، مسعود حسن

کاظم کاظمی، شاعر و نويسنده، ابوطالب مظفری، شاعر، محمد آصف سلطان زاده، نويسنده، ژکفر حسينی،شاعر، 

محمد جواد خاوری محقق و نويسنده و حمزه واعظی پژوھشگر شکريه عرفانی شاعر، رضا محمدی شاعر، رازی 

 !!!؟؟؟." کنندگان اين نامه ھستندءمله امضامحبی فيلمساز، ھارون راعون، شاعر و ميرحسين مھدوی، شاعر از ج

ارشات رسيده حاکی از آنست که دولت پوشال کرزی خواست پيروان واليت و امامت را پذيرفت و در جھت زگ 

از شھرانی و  غالم بچۀ دربار ارتداد رنگين دادفر اسپانتا را به ديدار چھل تن  چاپلوسی وزير تحصيالت عالی،

» غف«اين که داکتر . نفر می باشد١۴٠٠ن  تعداد اصلی محصال.  فرستاد»حدت اسالمیحزب و«مربوط » محصالن«

نشانده و  پاسخ مثبت بگويد و  حاال دولت مرتجع و دست» محصالن«عف و جف زده و از دولت خواسته که به تقاضای 

به  »ثنا«داکتر غفور پس حاال   جواب مثبت داد،» محصل«خواست يک اقليت وطنفروش در لباس ه عامل امپرياليسم ب

پيشواز اين دولت ارتجاعی و بادار امپرياليستی اش  شتافته  و ميده ميده  خواھد رقصيد زيرا خواستھای دشمنان افغان و 

 افغانستان را بر آورده ساخت؟

 !ھموطن

يد و دريابيد که ول بشنوؤحاال شما لطف کنيد و به اين دو لينک زير کليک کنيد و حقايق پنھان را از زبان دو فرد مس

ھزاره ايست ھای چنگيزيست چه پالن شومی را برای تباھی فرھنگ و بربادی و تجزيۀ کشور تحت عناوين تبعيض 

 !!!طرح نموده اند.... نژادی و
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https://www.facebook.com/mirvais.wadanmahmoudi#!/photo.php?v=423630594401431&set

=vb.187104644652079&type=2&theater 

 

https://www.facebook.com/mirvais.wadanmahmoudi#!/photo.php?v=423595114404979&set

=vb.187104644652079&type=2&theater 

 

 !مرگ بر جمھوری اسالمی ايران

 !»وحدت اسالمی«مليت پرست و ايرانپرست  فاشيستی، مرگ بر حزب راسيتی،

قرار داده اند و می خواھند زبان  »حزب وحدت « ايران و  را آلت دست د شانکه خوی » محصالن«ننگ و شرم بر 

 !صوب تجزيه سوق دھنده تاريخی ما را در لجنزار فرھنگ ايرانيزم غرق سازند و کشور ا ب

 ....ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

 

 


