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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ دسمبر ١٧
  

  ! حرفه ئیاين جاکش» پوالد« صورت  تف بر سر و
 

از پيوند ھای  )ت ملی افغانستانفرمانبرداران ارتجاع و سرمايه در صدد بد نامی رھبران جنبش مقاوم( ٣۶در بخش 

پيام «ول بيت الخالی ؤمس» پوالد«مشھور به  »غف«ی از روابط تنگاتنگ داکتر غفور ثنا ئايدئولوژيک و  گوشه ھا

و  »شورش«ول خندق ؤمس »پوالد گر«ھای سه گانه، انجنير صادق ظفر معروف به » انجو«و جاسوس » آزادی

به ھای سه گانه و رھبر » انجو«جاسوس » ءانجنير ضيا«سوس مشھور به ھای سه گانه  و حسين جا» انجو«جاسوس

حوزۀ غربی » بازی سازی«ول ؤو فعالً مس» . آی. اس.آی«دست پروردۀ » حزب کمونيست مائويست«اصطالح 

 از ،یحاال نيز به ارتباط بحث قبل .، مفصالً مکث کردم  و پرده برداشتم»حزب دمکراتيک خلق افغانستان«افغانستان با 

دوسيه سازی  دسيسه بازی، که در بی ناموسی،» کامران ميرھزار«ارتباط اين سه تا جاسوس  پليد با جاسوس خاديست 

گداخته  ». آی. اس.آی«و » واواک« ،)خاد(و کوره ھای » . بی. جی.کی«و شارالتانی يد طوال وباال دارد و در مکتب 

باطات حزبی و خاديستيک شان روشنی می اندازم تا نسل و پخته شده است، يک مکث گذرا کرده و در مورد ارت

 .روسپيان افشاء گردند

» کابلپرس« روس ھا به اروپا رفت و از طريق ۀاين فرد کثيف بعد از سقوط رژيم پوشالی دستنشاند»کامران ميرھزار«

 اختالفات لسانی و می باشد در جھت تفرقه اندازی بين مليت ھای برادر ساکن کشور به» چنگيز پرس«که در حقيقت 

مربوط   )خاد(مورين و مستنطقين أ که باعث تعجبم واقع شده است که چرا مه ایيک مسأل .قومی دامن زدن را آغازيد

يکه راست در » حزب دمکراتيک خلق«اقليت ھای ھزاره و تاجيک باالخص پنجشيری بعد از مزدوری به روسھا و 

 !منجالب مليت پرستی و سکتاريسم غرق شدند؟

 کوشش نمود که با حيله گری، ،و چغتای زادۀ بيمار روانی و ساديست ھالکو خوی» کوانتل پرو«نخست اين عامل  

 تاريخ ميھن و قھرمان جنگ ۀميز و كنايه دار نقش انقالبی رھبر آزادگان و اسطورۀ رزم وحماسآگری شيطنت يموذ

عبدالحی «خيالت و تراوش ھای مغزی و خيالی داکتر را نفی و تحريف کند و زادۀ ت» ميوندماللی « ،»ميوند«تاريخی 

ھمين موضوع را در خندق  »کامران ميرھزار« نيز با الھام از  رفيق خاديستش» صادق ظفر«و  پندارد؛» حبيبی

 .نشخوار نمود و بر مرقد جد غدار و چنگيز نژاد و چنگيز نشانش شاشيد »شورش«

مو النا جالل «فقت و رحم و داغ ننگ بر پيشانی ھزاره ھای ملی،  فاقد شجاسوساين » کامران ميرھزار« ثانی،در 

» مزاری جالد«چنگيز خون آشام قرن  ،»کامران ميرھزار« سوم،. را مربوط به دودمان ھزاره ناميد» الدين محمد بلخی

صفت خاطر مردار شدن آن جالد بی آزرم وحيوان ه خطاب کرد و ب»بابا«و  سينه بريدن را » رقص مرده«مخترع  

را  که مورد » چنگيز«بی پرده »کامران ميرھزار« چھارم،. صفحات سپيد کاغذ را سياه نمود و اشک تمساح ريخت
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لعنت و نفرت تاريخ و تمدن قرار گرفته است و تاريخ از مظالم و تمدن کشی و تمدن سوزی اش ھنوز ھم اشک می 

نيستی را ھزاره می بيند و  صه کسی که ھستی وھا خطاب کرد و خال» ھزاره«مربی و مرشد  ناصح ، پيشوا، ريزد؛

بول «چو سگ ھمقومی و لسانی جوره  و رقيب ندارد؛ امروز ھم   می پندارد و در تنگ نظری و تعصبات مليتی،

 ؛عقده ھايش را مرفوع می سازداتھام می بندد و از اين طريق » داد نورانیرفيق «در کمال بی شرمی باالی » داگ

 !ين بی ناموس خاديست و سکتاريست مليت پرست و عاری از ضمير بيدارننگ و نفرين بر ا

به ميراث مانده بود؛ در کمال اشتھا » صادق ظفر«جويده  و به » کامران ميرھزار«چتلی سگی را که  »حاال غفور ثنا«

 اشا گذاشت؛اش را يک بار ديگر در معرض تمۀ ضد انسانی به نشخوار کردن گرفته و تعفن ايجاد نموده است و چھر

 .چشم عليا مخدره اش روشن باشد

ھزارگی که  » مردان«از زنان و  اين جاسوس خاديست و سکتاريست پليد،» کامران ميرھزار«يک روزی ديده نشد که 

 کرسی را اشغال نموده اند کوچکترين ٧٢به مثابۀ نمايندگان منافع شئوونيستی ايران در پارلمان دولت پوشالی کابل، 

 .که باالی چشم آن جواسيس ابرو استد و  بگويد  کنیانتقاد

پس چرا در مورد سکتاريسم  از شئوونيسم پشتون انتقاد می کنند و با شديد ترين لھجه تر و خشک را يکجا می سوزاند؛

 و ناسيوناليسم عريان ھزارگی چيزکی نمی گويد؟

، در پھلوی »حقوق بشر«و حاال رئيس » وزارت زنان«وزير سابقۀ » سيما سمر«شان »بزرگ«خود می دانند که رھبر 

روسپی سياسی بودن به دالل  زنان معصوم و بی پناه  نيز مبدل شده است و زنان و دختران مجبور  را در بدل پول ھای 

و » کامران ميرھزار«پس چرا ! کالن در آغوش جنگساالران و مقامات بلند پايۀ حکومتی و دولتی می اندازد؟

 ساخته اند و وجدان ھای شان در خواب رفته  نابيناتاريست و ناسيوناليستش چشمان شان را سک ھمکالشان خاديست،

 !چه می گذرد؟»  حقوق بشر«چه می گذشت و حاال در دفتر »وزارت زنان«است و نمی بينند و نمی ديدند که در 

مذھبی دختران و زنان سکتاريست و ناسيوناليستش از استثمار  و ھم کالشان خاديست،» کامران ميرھزار«مگر  

ند و نمی دانند که خالف خواست اخالقی و  ميل انسانی شان به بازار فحشاء  جبراً فرستاده می امعصوم ھزاره بی خبر

 !شوند؟

می » یچدشت بر« شب به بعد در حمام ٣ساعت ھای   که بعد از  فارغ شدن از کار،ی»روسپيان«قرار راپور موثق 

ال می شود که چرا به اين حرکت شنيع و ضد کرامت انسانی دست می زنند، در جواب می گويند که نظر به ؤروند س

ھر طريق ممکن نخست پولدار شويد ه ئيد و تأکيد نموده اند تا بأدستورات فالنی و بسمدانی رھبر و پيشوای  مذھبی  که ت

سکتاريست و ناسيوناليستش سکوت   کالشان خاديست،و ھم» کامران ميرھزار«چرا  و دوم نسل تان را افزايش دھيد؛

 !اگر ثبوت می خواھند که ده ھا نمونه اش را مستند و با ويدئو در معرض تماشا بگذارم مرگ را اختيار نموده اند؟

سکتاريست و ناسيوناليستش نمی دانند که نسل روسپيان در حالت  و ھم کالشان خاديست،» کامران ميرھزار«مگر

 طبقاتی می ۀباشند؛ پس چرا اين حرامزاده و زنازاده ھای رياکار از نابسامانی ھای اجتماعی که زادۀ جامعافزونی می 

د و به سوی اصالح جامعه نباشد و بخش بزرگی از زنان جامعه را به روسپيگری و فحشاء کشانيده است حرف نمی زن

شان قرار داده اند ۀ تير ھای کين و نفرت قوم پرستاننمی شتابند و اما در کمال بی ناموسی زنان مبارزی را مورد ھدف 

 که در سه دھۀ اخير در ھر گونه شرايطی مبارزه کرده اند؟

پشتون ستيزی  آشکار شان را به » داد نورانی« دالنۀ شان به زنده يادبزاين بزدالن و سگان ايران و پاکستان با حمله 

را پشتونيست و شئوونيست ) سازمان انقالبی(و حاال » راوا- یسازمان رھائ«بار ھا آنھا نمايش می گذارند؛ زيرا 

  !توھين کرده و اتھام بسته اند مخاطب قرار داده ،
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  درجه ئی اش با صادق ظفر،١٨٠که تا ديروز ھزاره ستيز و پنجشيری ستيز بود ، حاال با چرخش » داکتر غفور ثنا«

فش زرد پشتون ستيزی را گويا بر افراشته اند و فکر در »کامران ميرھزار«حسين جاسوس و حاال خاديست جاسوس، 

يعنی اين جاسوسان  .می کنند که مناسبات ديرينه و برادرانۀ مليت ھای ديگر را با خلق ھای پشتون خراب می سازند

 .را تعقيب می کنند» تفرقه بينداز و حکومت کن«، سياست ياست مشھور انگليسدست پرورده، با تجربه و آزمودۀ س

ھمچنين ) Divide ET imperia/impera :التين(تفرقه بينداز و حکومت کن به  ياست و جامعه شناسی،در س"

ژی جامع سياسی، نظامی و يعبارت است از سترات(Divide and Conquer):به انگليسی (معروف به تقسيم و غلبه

طعات کوچکتری که ھر يک به اقتصادی برای به دست آوردن قدرت و حفظ آن از راه شکستن يک قدرت متمرکز به ق

 .ژی دارندي ای اين سترات تنھائی قدرت کمتری از اجراء کننده

 :ارکان اين تکنيک عبارتند از

ھا برای جلوگيری از ايجاد اتحادی که حاکم مسلط و دارای قدرت عاليه را به "مادون"ايجاد و تشويق تقسيمات بين 

 .مبارزه بطلبد

اعتمادی، کينه،  پرورش بی .قه به ھمياری و ھمدستی با حاکم دارای قدرت عاليه دارندپشتيبانی و ترويج کسانی که عال

 عداوت و خصومت بين حکمرانان محلی

اين سياست بارھا توسط دولت  .ی مخارج نظامی و سياسی را کاھش دھدئتوانامعنائی که   ھای بی تشويق و تقويت ھزينه

 ".؛ از جمله افغانستان سودان، نايجريا و شبه قاره ھند شده استءبريتانيا عليه کشورھای مختلف اجرا

به باند چند »ھالند«و تبعۀ کشور » پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس»  پوالد«مشھور به » غف«اين که داکتر غفور ثنا 

شنج و تنش تفرقه اندازان و سکتاريست ھا پيوسته است فکر می کند که با اين کارش ممد واقع شده و جامعه را به تۀ نفر

 -لطيف پدرام دوستم، -  مزاری- ربانی - ھای لسانی و مليتی سوق می دھد و اما نمی داند که قبل از وی احمد شاه مسعود

به اين کار ضد ملی و  ضد ميھنی .......محقق و -  صادق ظفر-حسين جاسوس - در لندن۶داکتر لعل زاد جاسوس ام آی 

خوان شکنی و تجزيۀ کشور را روشن و بار ھا ھيزم ريخته اند و اما به نتايج دست زده اند و  آتش خانمانسوز تفرقه،است

اين پاپيگگ زشت سيما و ضعيف الجثه جائی را نمی گيرد » غفور ثنا«پس عوعو و غف غف  .مطلوب دست نيافته اند

 !!بويناکسگ » هخچ« ،»کو چی«و ھرکس  و ھر انسان عاقل را مجبور و وادار می سازد که بگويد،

داد «عليۀ زنده ياد » غف«توسط سگ پاپی تبار » کامران ميرھزار«رار چرنديات و اتھام ھای نامردانه و بزدالنۀ تک

 !»کشتمنديسم«را به دور محوروی  و چرخيدنش ۀ  را ثبوت می کند به جزء روابط خاديستيک گذشتیچه چيز» نورانی

داکتر کريم «گشائی بيمار گونه از جانب گل غتی مبارز کشور يک عقده و مردان اتھام بستن و توھين بر زنان 

داکتر کريم «فاميلی گل غتی ۀ ، کسب و پيش»موسی ھستی«می باشد زيرا قرار گزارش » داکتر غفور ثنا«، »زرغون

پس کسی  ؛»ظاھر شاه«تجارت ھروئين و زن فروشی بود و اين بر می گردد به دوران » داکتر غفور ثنا«، »زرغون

 سال تمام  ١۴ھم چنان  .لی بزرگ شده باشد طبيعتاً ادامه دھنده و ميراث دار ھمان کسب و پيشه می باشدکه در چنين فامي

اره چه چيزی را به اثبات می رساند جز مرده ب در ميان خيل اخوان بچه باز و زنفرستادنعليا مخدره اش را تک وتنھا 

 !گاوی آشکار يک دله و ديوث خسيس و پول پرست و شھرت پسند را

رئيس ( پس برای سازمان ھای انقالبی و زنان انقالبی کشور بسا جای افتخار می باشد که از جانب يک مفعول بدنام

 .و يک مرده گاو مشھور مورد اھانت و توھين قرار می گيرند )٢-بانک

 ! داکتر فيض احمد و داد نورانی-ی قھرمان»مينا«درود ھای بی پايان بر ياد و خاطرات تابناک 

 

 


