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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 اگست ٢٠
  

 هيسرما و ارتجاع فرمانبرداران
 افغانستانی مل مقاومت جنبش رھبرانی بدنام صدد در

٢٨ 

  

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«مشترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاسم 

  :به جای مقدمه

از طريق گردانندگان پورتال آزادگان اطالع يافتم، که باند جواسيس اعم از حسين، صادق و داکترغفور، مجدداً دست 

ودند، برای به توطئه زده، اينبار جھت ايجاد تفرقه و نفاق، از طريق ھمان ايميل جعلی که زير نام من باز نموده ب

  .چند تن از ھمکاران قلمی پورتال مطلبی در بدوگوئی از پورتال ارسال داشته اند

ساير دوستان اعالم می دارم، که به غير از  طی اين تذکر به دوام يادداشت قبلی، برای تمام ھمکاران قلمی پورتال و

 ھر آنچه ديگران و زير نام من به فيس بوک شخصی و صفحات پورتال، از طريق ديگری با مردم تماس نداشته، و

دوستان و ھمکاران می فرستند، ادامۀ ھمان جعلکاری است که جواسيس روس و امريکا آن را در مکتب باداران 

  .شان فرا گرفته اند

  ميرويس 
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 وحدت ک ي».یآ .اس .یآ«ۀ حرامزاد مولود نيا» ستيمائو ستيکمون حزب «و ستيانجوئ» کاريپ «نيب اتحاد ايآ

   ؟»یستيانجواکونوم«وحدت ک يا يو بود کيدئولوژيا یاسيس

 چپ چه  جامعهی افراد ازی اريبس نزد که آموزاندی م و  آموخته ما بهی زندگ  نامه ب ه ایمدرس در انسان  تجارب

 شهيھم جامعه فيط نيا و بوده خوردار بری سزائب تياھم از پولدار و پول ،باشد خدای ب و خدا با چه و راست چه و

. ندينما برقراری اجتماع وی اسيس از اعم حسنه روابط و بسازند کينزدی افراد نيچن به را شيخو که کوشند یم

 نيا در ،است ريپذ رييتغ و ماندی نمی باق منوال ک يبه و  بوده بينش و فراز پراز بلکه ستين رھمواريمسی زندگ

  و کرد رييتغی زندگ ريمس ھا، نظر تنگ و ھا یئ عقده نيا از تن ک يۀالنيرذ ۀمداخل اثر در و تحول و رييتغ

ی تنھا را خود لحظات نيتر دشوار و  نيتر سخت و روداريگ نيا در و ديگرد رميدامنگ  ه ایمترقب ريغ مشکالت

 خدعه و دروغ با اتکاء با  شانی  اجتماع مناسبات در  متحجران و  طلبان فرصت نيچن نيا .افتم يسرگردان و تنھا

 منافع تنھا و تنھا انيجو استفاده و چاپلوسان قماش نيای برا و سازندی م کينزد جامعه افراد به اشريخو رنگين و

 باشد گرم و ھمواری نوش شراب و نوش و شيع بزم و لنگر کهی کجائ ھر در مقصد و بوده مطرح شان خود

 بزرگی ھا اسم از و ھستند زين باز استيس ھمه از مھمتر شوند؛ی م دانيم نقل ھمی مراحل در و نداحاضر

 و شوندی نم و ستندين دانيم مرد عمل در اگر که ھستند محتاط و ليمح چنان اما و کرده استفاده سوء زينی  مبارزات

 !!!باشندی م آن و نيا بردار بقچه اما

ی م ام خانه به را دوست ک يکه گفت و زد زنگ ميبرا معمولی چاپلوس با پرست، پول طلب فرصت نيھمی روز

 .رفتميپذ باز نيجب وی شانيپ با ھم ومن آورد

 ستادهيا زينی اندام الغری مرد کنارش در و افتم يخندان لب و باز دھن با رای و معمول طبق و آمد صدا به در زنگ

 صاحب پشاور در و بوده» کاريپ «رھبران از تن کی يو  که دانستم معمول تعارفات وی احوالپرس از بعد ، بود

 توقف زا بعد و کرد حرکت) دوی پا (ۀخان قصد بهی و  غذا صرف و مختصر داريد از بعد .باشدی م بارگاه و آرگاه

 خوشگذران و پرست پول طلب فرصت روز چند گذشت از بعد  .نمود برگشت پشاور به ا يو رفت کايامر به ا يکوتاه

 کار ھم و باشدی م پشاور در..... و ھا ھوتلی دارا و بوده ھا ونريليم از» کاريپ «رھبر که داد تذکار ميبرا محفلباز

  و »کاريپ «رھبر)  یاوق- کاره( ھمه که کرد اضافهی و .کندی م جھان نقاط تمام در را..... وی چا و برنج تجارت

 به را آنانی سرپرستی کوچک از که باشدی م اشی ھزارگۀ دخوان بچه دو، ی وی وخارجی داخل  تجارت ولؤمس

 قبل ،طلب فرصت فرد تذکر قرار. باشدی م» کاريپ« رھبر  ۀکار ھمه ھزاره پسر ود  خالصه و است گرفته دوش

 در که شيکاکا پسران ازی کي وی  و  توسط کند پيدای دسترس قارون گنج به کاريپ ستيانجوئ رھبر که نيا از

 ستيجوئان کاريپ رھبر  و طلب فرصت روابطی رگيت علت. شدی می اقتصاد معاونت و کمک دارد سکونت کايامر

 خوب تيوضع از تا خواست طلب فرصت فرد که رايز باشدی می اقتصاد مسائل  »ج «ريانجنی رھبر تحت

 نيچن به که کرد مطرح رای شنھاديپ و تقاضا جھت بدان و ابد يدست خزانه و گنج به و کند استفاده آنھای اقتصاد

 وی شکيپ پولی تقاضا طلب فرصت فرد از کاريپ رھبری ھا کاره ھمه اما و دارد ضرورت یمقدار چنان با یزيچ

 .سازد افشاء رای ئھا راز و  ديبگشا شکوه به لب که واداشت بدان و هآشفت بررا ی و آنھا کار نيا که کندی م ضمانت

 و پت ابھامی ھا پرده انيم در که نمود افشاء رای مسائل طلب فرصت جناب نيھم بدھم سر درد چه را شما خالصه

 کي» کاريپ «طلب ميتسل و کوچکی ليخ سازمان رھبر  که کردم درک اھويھ نيا در و بود شده نگھداشته پنھان

 است دهيکش بطالن خط اشی انقالبی ھا گذشته بری اندوز ثروت و پول به دنيرس خاطره ب و بوده ستياکونوم انجو

 !پول و است پول کندی م مبارزه و شدياندی م کهی زيچ به تنھا و
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 ريغ وحدت ک يدر  آنھا ستيا ھزاره و ستيزيچنگی ھا ھمپاله وی دن  صادق و )اءيض ريانجن( جاسوس نيحس چرا

ً  وحدت نيا ايآ و شوندی م حاضر ،رھزارهيغ با متجانس  حمل را افغانستان و افغانی ايعل منافع و بودهی اسيس واقعا

 !است؟ خورده گره سمياکونوم و سميسکتار و سميا ھزاره وی پرست نژاد اساسات بر ا يو داردی م

 وحدت نيای ھا سنيتئور و شگامانيپ» کاريپ «رھبری ھزارگۀ خواند پسر دو که دھدی م نشان نيقرا و شواھد 

 ۀبازند فرجام در»  کاريپ «رھبر جا نيا در پس .کند وحدت ھزاره با ديبا ھزاره که کندی م ثابت و بودهی ارتجاع

 نيای اصل ۀبرند سميا ھزاره آخراالمر اما و گرددی م بشينصی بيغی ھا ثروت فعالْ  گرچه ،است قمار نيای اصل

 خ يمار که است کرده ثابت تجربه رايز شد؛ خواھد» خورده «اش خوانده پسر دو توسط سرش و باشدی م مسابقه

 !گزدی م شدن گرم محض به زده

 اند شده متحد ثروت و شھرت به دنيرس خاطره ب نفره چند» م ک ح «  با نفره چند» کاريپ «افغانستان و پاکستان در

 ازی جاسوس ۀالن نيا » م ک ح «و  ستيانجوئ کاريپ رھبر با اختالف اثر هب سناچ-سنا- ثنا غفور داکتر خارج در و

 ريپ سگ نيا بينص ھمی استخوان ۀتوت تا شوراندی م دم ج -ريانجن و جاسوس نيحسی برای دن ظفر صادق قيطر

 با تضاد در»  غف« ظاھراْ  و داشت وجود رقابت و اختالف داْ يشد طلب ميتسل کاريپی اعضا نيب  که یحال در .گردد

 در ھمچنان..است ساخته شان کينزد ھمه ب و داشته حل را شان اختالفات دالر سبز رنگ اما و بود»  کاريپ« رھبر

 و مرتجعان نيا کهی عامل گانه يو دارد نفرت جاسوس نيحس وی  دن  صادق از ثنا غفور داکتر امر تيواقع و اصل

 !بس وی اقتصاد منافع ھم و باشدی م ونيانقالب ما از شان لرز و ترس است ساخته متحد ايگو را جاسوسان

 انجو وحدت ک يدوم و بوده استوار سميا ھزاره وی ھزارگی ھا اريمع بر نخست » م  ک ح «با کاريپ وحدت پس

 ليدخ شانی تيمل وی شخصی ھا منفعت ھم و داشته حفظ را شانی ستياليامپر باداران منافع که باشدی می ستياکونوم

 .باشدی م

 باالخره اما و زدی م پارس و ديکشی م قوله جاسوس نيحس و کاريپ رھبر ضد هب ثنا-سنا» غفور داکتر« روزيد اگر

 .است داده قرار ھم کنار در و ساخته متحد ھم با را آنھا ؛یشخص وی تيمل منافع

 داکتر «ادي زنده چونی مبارز مرد بزرگ که آن با» کاريپ سازمان «که شدم متذکری قبلی اھ نوشته در کهی طور 

 گاردی باد» جفسر «جنرال خواھر شوھری عني ،یعل احمد داکتری ادعا اساس به بود آن عضو زين» یمحمود ميرح

 سازمان ، خارج به» یمحمود «ادي زنده رفتن از بعد .شدی گذار هيپا خاد جالد» بينج داکتر «راست دست و

 داکتر«ی عني» یخلق زرغون داکتر «ھمرزم و  قيرف و دوست و آتشه دوی خلق چونی افردی رھبر تحت »کاريپ«

 در رای روز کي که نيا بدون گرانيد و توانا ميحک جوره، دگروال ،یعل احمد داکتر ھالند، ميمق» ثنا- سنا غفور

 در شان سازمان و نمودند منعقد رای ميتسل پرتوکول و معاھده رمزدو دولت با باشند کرده مبارزه عمل و کيپرات

» ثنا- سنا غفور داکتر«ی  مدت از بعد. ديآغاز کاره ب مزدور دولتی استخبارات ادارات گريد و) خاد(خدمت در بسته

 ۀتيکم دری گريد و دنيسو تهيکم دری کي کردند، رنجه مقد پشاور به» کاريپ «تيمرکزی اعضا گريد و ھالند، ميمق

 شدند؛ی گر انجو مصروف و بردند پناه اروپا زمياليامپر دامان به شانی اصلی اھاسم با آنھاۀ ھم خالصه و شياتر

 بود؟ نيا از ريغ مگر

 آن دری گاھ چيھ بودندی نم ديمف و ممد سمياليامپر منافعی برا دوستانش و ھالند ميمق» ثنا-سنا غفور داکتر «اگر

ی اروپائی ستياليامپری سازمانھا اما. بودندی نم برخوردار خوب اعتبار از و شدندی نم دهيگمار کار به مؤسسات

 پرتوکول سلطان چه گر دند،يھراسی م» احمد سلطان «قيرف بتيھ از نيريسا ھم اي و دنيسو و شياترۀ تيکم ھمچو

ی رھائی برا آميزش و جھت تصحيح اشتباه خيانت تا داشت آرزو اما و بود کرده امضاء مزدور دولت با رای ھمکار
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 باالخره. آمدی نم شان خوش اديزی و ازی اروپائ دشمن که بود نيا کند، مبارزه گردد سريم کهی قيطر ھر از وطنش

ی انقالب و فرزانه فرزند نيا کابل خاد و نيگلبد خاد به   ھالند ميمق» ثنا-سنا غفور داکتر«راپور  توسطی اروپائ دشمن

 !بادی گرام ادشي  د؛يرسان ھادتش به و اختطاف را ھا توده

  مردان ابری خيتار نقش و حصار باال و چنداولی خيتاری ھا اميق از انتقاد با  ھالند ميمق» ثنا- سنا غفور داکتر«

 وی پراگن لجن گفته راهيب و بد و کندی م» انتقاد«ی انقالب وی مل اميق دو نيای رھبر در»  ی کلکان و احمد ضيف«

 که است گشته آن باعث زدن خر به را خودش عمداْ  ا يوی فراموش اد يھم ديشا و کھولت اما و کندی می جفنگسرائ

 تيمرکز عضوی و  خورد شکست و شد انداخته راه به چنداول اميق که آوان درآن که بداند  وزهيدر و ارهيپت  نيا

 !بود؟» کاريپ «سازمان

 جاديا علت را آن و اميق تدارک بری مبن ،»کاريپ نسازما «انگذاريبن ثيح به» یعل احمد «داکتر جنابی ادعا

 ازی رو دنباله از ريغ به مگر ايآ سالھا آن در  سناچ غفور داکتر نقش و بوده معنا چه به دانستن» کاريپ سازمان«

 است؟ بوده ،دينامی م » اميق– کودتا «آنچه

ی پھلو در شد پخشی شمال و کابل در حوت سومی خيتار  اميق خاطر به) ساما(ی ھا شبنامه که یزمان ھمه از مھمتر

 ذاتش به نيا و خوردی م چشم به زين  »افغانستان نجاتی برا کاريپ جبھه- سازمان«  نامی اسيسی ھا سازمان گريد

 توانی م حتا و )ساما( متحدان ازی ک يبود نشده) خاد (و روسھا ميتسل ھنوز کهی روزيد» کاريپ «که سازدی م ثابت

 .گرفتی م رنگ) ساما(ی مبارزات و مشھور اسم و نام از و بود) ساما (رو دنباله که گفت

 دامن در کنان ورقص دنديرقصی م) خاد (و روسھا ساز به روزيد که نيخا و» پرو کوانتل «متعفن و فيکث عوامل

 در سمياليامپری ھا کريلودسپ و جاسوسان ، فرمانبردارانۀ مثاب به امروز ؛ دنديغلتی دنيسو وی شياتری ھا انجو

 .اند گرفته قرار آنھا منافع خدمت در و گردندی م هيتغذ و دنکشی م نفس سمياليامپر آغوش

 :است شده ميتقس شاخه سه به ظاھراْ  ستيانجوئ کاريپ

 .کايامر و کانادا ،لمانا ۀشاخ

 .سناچ-ثنا-سنا غفور داکتر سمياليامپر خادم وی استخباراتی خلقی رھبر تحت ھالند شاخه

 .«ج «ريانجنی رھبر تحت اورپش شاخه

 در افغان آوارگانی برا رای مثبتی ھا کار اوائل در دانندی م » ھايمحمود «داران راثيم را خودش کهی اول ۀشاخ

 و قرار داشت» ص«ی سرپرست تحت که بود مکتب ک يھم وی صح کينيکل ک ياش نمونه که  دادند انجام پشاور

 .دنديرسانی م چاپ به را ه ایينشر زين لمانا در ھا نيا. شدی م ليتمو بزرگی محمود ۀزاد برادر طرف از

ی محفلباز مشغول و است ساخته شان حل خود در هيسرمای ايدن برق و زرق و اند داده جھت رييتغ امروز متأسفانه

 اند؛ شده مبدل محمود سلطانی ھا لت بهی اسيس نگاه واز اند مشغول»  کروز«  توسط...و کوبای ھا سفر به و اند

 !!! آمرزديب را آنھای  تعال بزرک خداوند

 نای ائتالف در سناچ- ثنا-سنا غفور داکتری رھبر تحت ھھھھھھه رسدی م نفر ک يبه شان تعداد که ھالند بخش

ی ھا نقاب ريز در را خودش که» ظفر صادق« کار کھنه جاسوس ھم و) خاد (جالد» کشتمند اسدهللا «بای متجانس

 نيآست است شده سپرده آنھا به  ھالند استخبارات توسط که ه ایفيوظ بنابری و .دارد قرار است؛ نموده پنھانی مختلف

 نا آواز با و است زده بر اش آوازه پر رھبران وی انقالب جنبش و ديجاو شعله انيجر بيتخری برا را شيھا

 !!شودی نم اردمر ايدر سگ لق لق به  که نديگو .باشدی می پراکن لجن وی کش قوله مصروف ھنجارش
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 بای ھمکار در ھم و است محکوم )خاد (و روسھا بهی طلب ميتسل در ھم که است کاريپۀ عمد بخش سوم» جناح«

ی ھا سفر مشغول شهيھم نفره چند گروھک نيا رھبر .یستياليامپر سساتؤم گريد وی ستياليامپری ھا )انجو(

 گريد وی ماد ليمسا اما و بود خوبی اول بخش با بخش نيا ۀرابط .باشدی می ستياليامپر مقامات با داريد وی خارج

ی  سوم با» غف«ی تنھا و تک  امارتی عنی يدوم گروه فعالً  .نمود جاديای رنج شکر شان نيبی اقتصادی ھا تيفعال

 در که ھم ديشا و کندی می ھمکار ظفر صادق قيطر از ميمستق ريغ سمياليامپر منافع  داران کهيت و ستھايانجوئی عني

ی اسيس نگاه از و نداشتهی دسترس قرون گنج بر و بوده قمار نيای اصل ۀبازندی اول گروه اما و شوند متحد ندهيآ

 !دارند تيمسئوول پرستان بز تب ،بز مسعودی ھا »آموزه «تحتی اقتصادی ھا تيفعال تنھا و اند شده مرحوم

عا نمود، که اتحاد بين به اصطالح سازمان پيکار بادرنظرداشت توضيحاتی که در باال داده شد، به جرأت می توان اد

مائويست، ائتالفای است بين چند تن از عناصر استفاده جو و خاين که ائتالف - و و به اصطالح حزب کمونيست

 .مافيائی شان را اتحاد کمونيستی تبليغ می نمايند


