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 Human rights  بشر حقوق

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ فبروری ٢٢

  اسالمگراھای فاشيست

 !دھيدکشتار خلق شريف ھزاره پايان به 
 

) علی تاون(، خونين و ضد انسانی مارکيت ميوه فروشی عھده گرفتن حادثۀ تروريستی به با قبول  و » نگویھلشکر ج«

 بيش نبوده و در مرداب جھالت غرق و در چھار ديواری بيسوادی یکويته ثابت ساخت که جانوران وحشی و خونخواران

 .و بيدانشی اسير اند

 کابليان بيگناه   در کشتار١٩٩۶- ١٩٩٢ ھيچ فرقی بين درنده خوئی و وحشيگری حزب منفور وحدت در سالھای ماھيتاً  

 شان سر و ته يک کرباس اند و برای ۀبا اين سگان خون آشام  و جيره خوار پنجابی و وھابی ديده نمی شود زيرا ھم

  .گرفتن ھستی ھا و کشتن من و تو آفريده شده اند

گر چه  .ندھمانا احمد شاه مسعود و سياف ھای جديد اند که به شکل و شمائلی ديگر ظاھر گشته ا» نگویھلشکر ج«

زيرا يک شب قبل از آن  جنگ خونين  افشار به ھمکاری خليلی، محقق و کاظمی با مسعود و سياف صورت پذيرفت؛

آن وطنفروشان و آدمکشان در ھوتل انتر کانتينتال طرح ۀ  ھم،حادثۀ خونين و کشتار جمعی انسانھای بيدفاع و بی گناه

تند و اما متأسفانه  و بد بختانه خلق نجيب ھزاره تا حال دوست و دشمن مرحلۀ اجراء گذاشه حمله را ريختند و فردايش ب

 !!! بيعت کرده اند..... خليلی و محقق، را نشناخته اند و  به جالدان پليدی ھمچو مزاری، اصلی شان

شان جمھوری اسالمی ايران با شيوۀ غير بشری از مھاجران ھزاره در ايران استقبال کرده و بر مقام معظم انسانی 

مثابۀ قبلۀ آمال و آرزوی ھای شان ه دارد و اما شور بختانه  ھنوز ھم ايران را ب تحقير و توھين روا داشته است و می

 ! آرزوی تجزيه افغانستان را به نفع ايران دارند عده ای وطنفروشان مربوط آنھامی پندارند و

اعتراض  کند و از خون شيعه ھا و داعيه شيعه ھا کجا است جمھوری کثيف اسالمی ايران تا عليه اين حملۀ وحشيانه 

 !پشتيبانی کند؟

حادثۀ خونين و حيوانی کويته قلب ھای بشريت با وجدان و آزاده را لرزانيد و ما با تمام وجود و از اعماق قلب ھای مان 

اران بار نفرين  و اين حادثۀ خاينانه  و ضد کرامت انسانی را محکوم می کنيم و به عاملين کودن و ناجوانمردش ھز

 .لعنت می فرستيم

را از حزب  وحشی و حدت و آخوند ھای ايرانی دور کرده و با برادران افغان شان  خلق شريف ھزاره بايد صفوف شان

 در کليت مبارزه نمايند و بساط اين ميکروب مزمن را از مرز یدر يک صف متحد شوند و عليه فاشيسم دينی و مذھب
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ی وجود روبھای اجتماعی اند که در سرا پازيرا ھمين ميک ر چيده به مرداب تاريخ دفن سازند؛ھای سرزمين خورشيد ب

 .تنھا مايۀ رنج و عذاب ما گشته بل باعث دوری و جدائی ما گرديده انده مان رخنه نموده  است ن

 بگيرند و اما به خاطر حسن و حسين و يا عمر و ابوبکره ديگر را ب در کشور ھای عربی ھيچ کسی نيست که جان يک

 مرگ حتمی می شوند؛ه خاطر آنھا ساقط شده  و محکوم به ھستی و شرف انسانھا ب ھزاران کيلو متر فاصله زمانی ؛

 چرا؟

 مردم نه معنی قرآن  و زبان عربی را می% ٩٩.٠٩ی  از جھالت غرق اند و ئمردم ما اعم از سنی و شيعه در دريا

 و با شنيدن چند روايت و حکايت اکتفاء اطالعی دارند....... ل بيت، و اھصحابه، دانند و نه از عملکرد ھای امامان،

در پھلوی مردم عادی رھبران مذھبی  اند که در يک دست قرآن و در دست  را مسلمان خطاب می کنند؛ کرده خويش

گريھای ھمچو حادثۀ زنند و اما در  مراحلی به وحشي ديگر شمشيرگرفته از محبت و اخوت  و برادری اسالمی داد می

 !!!زنند کويته دست می

خاطر شيعه ه  چنين حقی را داده است که چنين بيرحمانه خون انسان ھا را بچه کسیبرای اين جاھالن و وحشيان قرن  

 !بودن و ھزاره بودن بريزانند

 مگر ھزاره بودن جرم است؟

گاھی شاھد جنگھای فرقه ئی و مذھبی  را در ھمزيستی برادرانه سپری کرده ام و ھيچما با خلق ھزاره ساليان متمادی  

 وحدت و ھمبستگی ملی ما از ھم پاشيد؟ۀ چرا يکباره شيراز نبوديم،

خليلی  محسنی، اکبری، ق،قبايد خمينی جالد و پيروان کثيفش را در ايران و ھمچنان در افغانستان ھمانندی مزاری، مح

جنايتکار شان و احزاب وطنفروش جھادی ساخته و پرداخته پنجابيھا را در رأس آنھا گلبدين، ربانی، و  دار و دسته 

ول اين جنگھای فرقه ئی و مذھبی  و خونريزيھا ؤمسدر کنار مزدوران روس و ايادی غرب ...... سياف، مسعود و

تخم کين و نفرت و  سی و اجتماعی ،دانست زيرا از زمان رويکار آمدن اين جنايتکاران مذھبی  در عرصه ھای سيا

استخوان شکنی بين مليت ھای ساکن افغانستان  پاشيده و کاشته شد و بيشتر از سه دھه می شود که رھبران مذھبی  اعم 

دھند و مھمتر  زندگی ھای طفيلی شان ادامه میه از شيعه و سنی از حاصل کشت شان استفاده  ھای اعظمی را برده و ب

 .فرقه گرائی و تجارت سنی و شيعه می بينند را در خونريزی، اسی و اجتماعی شانی سياز ھمه بقا

اند بلکه چند ھزار جنگساالران و مجرمين جنگی ... دری زبان و تاجک، ازبک، پشتون، دشمنان اصلی نه خلق ھزاره،

سی سال است به يش از باند که مردم را توسط کمک ھای مالی و نظامی استعمار و ارتجاع منطقه و فرامنطقه  مدت 

  .زنند گروگان گرفته اند و باالی مقدرات و سرنوشت شان نامردانه رقم می

گونه اختالفاتی با ھم ندارند و مثل  که مليت ھای داخل کشور را مورد مطالعه قرار دھيم مليت ھای کشور  ھيچ زمانی

يا  سازند تا ماھی بگيرند؛  میآلودهد که آب را سابق زيست با ھمی دارند و تنھا و تنھا چند ھزار دزد و وطنفروش ان

کدام اين وطنفروشان  و اما در اصل ھيچ مليتی و زبانی را زنند و يا مسائل قومی، مسائل دينی و مذھبی را دامن می

را باالی شانه ھای مردم با زور سالح و  آدمکش و وطنفروش نمايندگان اصلی و انتخابی مليتھای شان نبوده و خويش

دخالت اين ميکروبھای جامعه بايد با زور از  . ھای  دزدی و باد آورده شده تعميل و تحميل کرده و سوار می باشندپول

 نشو  و نما را داد و ۀ در مرداب تاريخ دفن گردند و ديگر برای آنھا نبايد اجاز باز داشته شده، خودسرنوشت مردمدر

   !بخشيدزندگی ننگين شان با خيزش سراسری پايان ه بايد ب

ديگر افکار ارتجاعی را ... سيستم پارلمانی، اتانومی سياسی و  آرمان فيدراليسم،» خراسانی/افغانستانی«وطنفروشان  

 .گردد بگورستان خواھند برد که  در شرايط حاضر باعث تجزيه کشور می
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جادۀ نور و ه دم شھيد مان باالخره باوضاع و احوال بدينسان باقی نخواھد ماند، بعد از گذار از فرود و فراز ھا مردم ھر

رھائی قدم خواھند گذاشت و بر فراز ويرانه ھای ظلمت و ستم ارتجاع و استعمار جشن شادی بر پا و طرح نوين خواھند 

  .ريخت و اين روز  حتمی رسيدنی است

شيرين رھائی و ۀ  مزسر افراز بيرون خواھد گشت و مردم افغانستان در کليتنيز افغانستان از اين بحران تاريخی 

  !رستگاری را خواھند چشيد و اما رو سياھی به ذغال باقی خواھد ماند

پس ای خلق زحمتکش و شريف ھزاره با رد جنايتکاران جنگی و با رد امامت و واليت و دوری جستن از مسائل داخلی 

ه  تاريخی تان افغانستان متحد شويد و ببا خواھران و برادران طبقاتی تان در زادگاه زيبا و.... گذشتۀ عراق و مکه و 

را از اين رسوائی و   ميھن اسير و خويش،پدر  يک فاميل و زاده از يک مادر وۀمثابه پاخيزيد تا ھمه با ھم ب

 .سرافگندگی تاريخی برھانيم و نگذاريم ھر زنازاده و حرامزاده ای ما را تحت اسمای سنی و شيعه بکشد

 . شويدخلقھای شريف افغانستان متحد

 ميرويس ودان محمودی

 

 

 


