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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧

  تجارت بر خون شھداء
  

باختگان تسليم طلبان و اپورتونيستان از نام و نشان شھداء و جان سخنی در مورد استفاده جوئی ھای سياسی جاسوسان،

 !!کبير ملت

مستقيم و خاينانۀ تجاوز دوم و تکاملی اش که ۀ  خورشيدی و به اصطالح مرحل١٣۵٧کودتای ننگين و خونين ھفتم ثور 

خونين و غمينی را در تاريخ کشور  صفحۀ سياه، سوسيال امپرياليسم شوروی را بر حريم مقدس ميھن مان در برداشت؛

دربدری و  سوختن و کشتن،  قدرت سياسی،ۀپرچمی بر اريک لوس زنازادگان خلقی وپيامد کودتا و تجاوز و ج .ما گشود

مردم ما می دامنگير فراق و جدائی را به ارمغان آورد که تا امروز اين نابسامانيھا و مظالم تحميلی  غم و درد، آوارگی،

 .باشند

فاجعه ھا و غم ھای ملت و  صلی درد ھا،ولين اؤجانيان و خاينان خلقی و پرچمی و باداران روسی شان، مسببين و مس

حاکميت غدارانۀ طالبان و تجاوز نظامی امپرياليسم جھانی به سرکردگی  رويکار آوردن و جلوس زنازادگان جھادی،

امريکا و دست اندازی ھا و تجاوزات مستقيم و غير مستقيم کشور ھای ھمسايه در امور داخلی ۀ امپرياليسم جنايت پيش

معلول و  فرزندان مبارز افغانستان،از شھادت بيشتر از دو ميليون  .فرھنگی و اقتصادی می باشند اسی،کشور اعم از سي

دھقانان و  آواره نمودن کتله ھای وسيعی از کارگران،  ھزار انسان بی دفاع و بی گناه،٨٠٠مفقود االثر شدن بيشتر از 

 از پنجاه ھزار شعله ئی و  قھرمانان و مبارزان تخريب و انھدام کشور و شھادت بيشتر زحمکشان در سطح جھان ،

جنبش ملی و انقالبی از کار نامه و عملکرد ھای ننگين و ضد بشری روس ھا و سگان پاچه گير خلقی و پرچمی اش می 

 .نظيری نداشته استمنشی قساوت قلب و دد  باشد که در تاريخ بشريت چنين وحشيگری ، بی رحمی ،

 متجاوزين غاصب و فاشيست روسی و انھدام دولت مزدور وابسته به فاشيسم بارو خفت ور آبعد از شکست رسوائی 

ب قدرت صخاطر غه ب١٩٩۶-١٩٩٢در سگ جنگی ھای داخلی ميان نيروی ھای ماورای ارتجاعی، شوروی،

مان  کابلی معصوم قربانی سگ جنگی ھای قدرت طلبانۀ جھادی ھای پليد اين پادو ھا و چاکران و خاد٧۵.٠٠٠سياسی،

مصيبت بار و ضد انسانی به شھادت می رسند  طرز فجيع ،ه پاکستان و امپرياليسم جھانی گرديده و ب عربستان ، ايران،

دوران خون و آتش سگان جھادی  خورشيدی ،١٩٩۶بعد از فرار جھادی ھا از کابل در  .و کابل کامالً تخريب می گردد

 سايۀ  سياه و شومش را بر ٢٠٠١ تا ١٩٩۶بی آغاز می گردد و  از خاتمه می يابد و دورۀ وحشت و جنايت فاشيسم طال

جنايت می  جنايت می کند ، افغانستان را به عصر جھالت باز می گرداند، ھمه اطراف و اکناف ميھن می گستراند،

ند و زن ستيزی و در يک کالم انسان ستيزی می ک تمدن به آتش می کشد و باغستان و تاکستان می سوزاند ، آفريند،
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 تاريخ بشر يعنی بودای باميان را که معرف يک فرھنگ و تمدن باستانی بود جاھالنه منفجر می سازد ۀبزرگترين مجسم

 !نفرين خلق و تاريخ بر تاريخ زدايان و فرھنگ سوزان طالبی .ارضاء سازندرا تا باداران عربی و پاکستانی شان 

 سال تنھا يک ١٢ سال تمام می گذرد و  در اين ١٢و شکست طالبان،  ميالدی ٢٠٠١بعد از تجاوز امپرياليسم جھانی در 

صاحب مال و منال گشته  مشت درنده و طفيلی که در فروش ميھن يد طوال  دارند و در کشتن خلق ھا مشھور عالم اند،

 ان،در مقابل  اين وطنفروش .اند و در کمال آرامش و آسايش زيست دارند و حاکم بر حکومت و دولت می باشند

اکثريت خلق ھای کشور در غل و زنجير اسارت استعمار بسته اند و روزانه ده ھا تن شان  آدمکشان و ناموسفروشان ،

جرمی که ھرگز ه ليس دولت مزدور بوقوای عسکری و پ در اثر حمالت ھوائی و زمينی اشغالگران امپرياليست ،

حزب «مزدور و بمب ھای ضد پرسونل» طالبان «ۀوحشيانحمالت انتحاری و  .مرتکب نگشته اند؛ کشته می شوند

گرسنه و اسير قربانی می  ، اين سگان آزموده و تربيت شده در استخبارات پاکستان نيز از مردم بينوا گلبدين، »اسالمی

 .گيرد و شيرازۀ زندگی ھا را از ھم فرو می پاشد

ت کشتن افغان و تخريب افغانستان و در بدری جنايتکاران خلقی و پرچمی وطنفروشان نخستينی بودند که روسھا را جھ

کاسيگين و گروميکو،  به کشور آوردند و بدون شک اين فرزندان خلف خروسچف، برژنف، و خاک بر سری مردم،

 خود ثبوت انکار نا ،افشاء شدن ليست پنجھزار شھيد و جانباخته. دروازه ھای کشور را بر روی تجاوزات بعدی گشودند

 و جنايات اين حرامزادگان و زنازادگان تاريخ می باشد که وجدان ھای بيدار را تکان می دھد و به پذيری از وحشيگری

در بطن  انتقام خون شھداء و جانباختگان را گرفتن و اين شرفباختگان وطنفروش مبارزه عليهبايد  .درد می آورد

را   ميھن تاريخی، قشنگ و شكيل خويشوسيلهو بدان گرفت نمود مبارزات ضد استعماری و استقالل طلبانه به پيش برد 

 پاک ساخت و اين يگانه انتخاب معقول و  و ملیاز لوث نجس جنايتکاران و خاينان ملی توسط انقالب دمکراتيک

 .متناوب انقالبی می باشد

 پدر کشتی و تخم کين کاشتی

 ته را کی بود آشتیــدر کشـپ

در خارج از مرز ھا باالخص  »پيش قراوالن«و مزاحم در نقش در سه دھۀ اخير يک عده خر مگس ھای مردم آزار 

خويش را به مثابۀ نمايندگان مردم جاه زده و تحميل داشته اند، اين عده خر مگس ھای انسان نما بنابر  کانادا و امريکا ،

 بی اين .خصلت ھای ارتجاعی و فرصت طلبانۀ شان در ھر دوغی می نشينند و از آن می مکند و کيف می کنند

از دوران ظاھر شاه تا داوود خان و از آوان کودتای  حامل و فكتور اصلی ميکروب در اجتماع، شخصيتان سبگبال ،

آغوش گشودند و در خدمت  قبال ھر دولت و حکومتی شتافتند،تبه اس ضد مردمی ھفتم ثور تا تجاوز تزاران نوين،

اين خر  . ضد منافع عليای مردم  و وطن شان کمر بستندهاستخبارات دولت ھای ضد مردمی به کار گماريده شدند و ب

 ھر تحولی را که در کشور رخ داده است به فال نيک ،مگس ھای فرصت طلب و فاقد صالبت و عاری از شخصيت

گرفته اند و به پيشوازش بی صبرانه شتافته اند، حتی جلوس زنازادگان جھادی بر مسند قدرت سياسی و وحشت طالبی 

و دگرگونی ھائی مثبت پنداشته و حاضر گشتند تا با مديحه سرائی ھای مضحک و ھميشگی شان؛ حلقۀ را تغييرات 

خنده آور و مضحکتر اين است که خر مگسان در زمان .غالمی و بردگی آنان را  بپذيرند و آويز گردن ھای شان نمايند

يز دامن زدند و اما خوشبختانه مردم که از ربانی به مسائل لسانی و مليتی، سکتاريسم و محلی گرائی ن/امارت مسعود

 .خر مگسان شناخت  قبلی داشتند به وزوز ھائی شان وقعی نگذاشتند

و شرکاء، خر مگس ھا پر و بال گشودند و  بر فراز اقيانوس ھا به » کرزی «وابسته و مزدوربا رويکار آمدن دولت  

و شرکاء بوسه زنند و اما مورد استقبال و عالقه قرار » یکرز«پرواز آمدند تا با پيمودن ھزاران کيلومتر  بر رکاب 

 !!نگرفتند و جلب توجه ننمودند
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 . آزادى و بر اساس استقالل در امور حيات و اختيار در انتخاب نھفته استۀبايد گفت که پيدايش و آفرينش انسان بر پاي 

.  خود به اسارت بگيردۀسته ھاى مغرضانکسی حق ندارد كسى را به بردگى و بندگى خود درآورد و او را براى خوا

آزادى و اختيار با وجود انسان آميخته و . سلب آزادى  ھای فردی و مدنی و استقالل و اختيار از ھر انسانى جنايت است

ن و قبول ستم، از بزرگترين حرف زور شنيدن و زير بار زور رفت . استپرورش يافتهسرشت آدمى با اين حقيقت 

انسان ھائی که ذلت را می پذيرند پست تر از خوک ھائی . . آدمی در حق خودش مرتکب می شود که ھائيستخيانت

متأسفانه خر مگس فرتوت و ديگر خر مگسان جرتکی و قرتکی با دل و جان اسارت را در جھت  دوام بقاء و  .کثيف اند

بی ... گفته اند که اگر تنۀ درخت در راستی  .آسايش انتخاب می کنند و خيلی ھم لذت می برند و افتخار نيز می کنند

 !غيرت برود با بی حيائی می گويد که از سايه اش  استفاده کرده و لذت می برد؟

شرمم می آيد حتا که سبك مغز ھا،  ی چنين بی شخصيت ھا، نادان ھا، ابله ھا ، باال،»ھستی«قاضی صاحب 

بناًء در   اسناد و شواھد عينی مکث مفصل نموده اند،خطاب شان کنم، در نوشته ھای آخرينش با ارائه»اپورتونيست «

جاسوسی و وطنفروشی ھای  اين جاسوسان خود فروش و  ی سوابق بد اخالقی،تصر الزم نمی بينيم که ديگر باالاين مخ

فروش که از قيافه ھای منحوس شان شرارت و پستی می بارد زياد صحبت نمايم و تنھا ھمين قدر اضافه می  ناموس

 »کشمش« شان از چوب بادامی و در صورت دسترسی از چوب خاردار استفاده نمود و اسم شان را هکه بايد علينمايم 

دوکان پوستين  ثق شان ،و اين ھمه معلومات دست اول وموجودبا » ھستی«نا گفته نماند که قاضی صاحب  .گذاشت

موقعيت داشت از قيد قلم توانای شان افتيده بود و در کوچۀ گل فروشی شھرنو ) ۵ -خاد(فروشی  را که در اصل مرکز 

جاسوس زادگان و روابط سازمانی و حزبی از اگر الزم شود در مورد مفصل خواھم نوشت و اسم ھائی ھر يک  .است

 .شان را خواھم نوشت و افشاء خواھم نمود

باخت، که ساخت و سوخت و که برای رھائی جان که شھيد داد ، که مبارزه نمود، در سه دھۀ اخير که خون داد،! آری

شان استفاده ھای غرض آلود سياسی ۀ و حاال که ھا از اسم و رسم سوختگان و جانباختگان و خون ھای ريخته شد........ 

با غنيمت شمردن امروز خر مگسان کثيف و يک عده ای از مرتدان و اپورتونيستان، . می کنند و فخر می فروشند

اعتبار و افتخار جانباختگان  از نام، بورژوازی خارجه؛» دمکراسی«و  »آزادی«فرصت ھای دست يافته و با استفاده از

راۀ آزادی افغانستان سوء استفاده کرده و ضمن بر پائی تظاھرات و ميتنگ ھا؛ جناياتی را که خود شان و باداران 

گويا تقبيح و نکوھش می نمايند تا با اين حرکت  ن انجام داده و مرتکب گشته اند؛خارجی شان در حق شھداء و جانباختگا

ند از امرتجعين بخاطر حفظ منافع شان حتا حاضر .اغواگرانه و شيادانۀ شان خاک بر چشمان باز مردم  و تاريخ بپاشانند

 !زھی پر روئی و بی ناموسی عريان. ناموس ھای شان بگذرند و بر رو و دھان والدين شان اگر الزم شود چتلی بريزند

  اپورتونيست شان اينست، بنويسند که نخست، قماشاندامن باال و دست لوت و ھم ال ما از اين خر مگسان  ھر دوغ ،ؤس

 خود شان چه وقت و تحت درفش کدام حزب و سازمان سياسی مبارزه کرده اند؟

 .ا بنويسند فاميل ھای دور و نزديک شان رۀدوم، ليست افراد کشته شد 

خاديست و استخباراتی شان برای مردم بگويند که در ليست پنجھزار  خر مگس ھای مضر و ياران تسليم طلب، سوم ،

 نفرۀ شھداء و جانباختگان، کدام يک شھيد و جانباخته مربوط فاميل و قوم شان می باشد؟

ند که خود از مفعول بودن و جاسوس بودن و اگر خاموش بمانند و ھم چو گذشته ھا سکوت اختيار نمايند؛ بدان چھارم،

 .قاتل بودن شان ثبوت می نمايند

ی خون ھای پاک و ريخته شده ای انه افشاء ساخت و نگذاشت که باالبايد اين بی ناموسان و جاسوسان کثيف را بی رحم

رچمی ھای که سابقۀ خادی ھا و پ باالخص خلقی ھا، جانباختگان سامائی و شعلۀ ئی تجارت سياسی و مليتی نمايند،

 ميالدی راپور فعاليت ھای سياسی ما منحيث سامائی ھا و شعله ئی ١٩٨۴در سال .ستيزی دارند )ساما و شعله(خاينانۀ 
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داده شد که مورد بازپرسی و بازرسی جدی ) سيس( به ادارۀ جاسوسی کانادا ھاخادی ھا و پرچمی  ھا  توسط خلقی ھا،

 .قرار گرفتيم

حزب کمونيست مائويست «رھبر » انجنير ضياء« مشھور به ،د گفت اين است که  حسين جاسوسمسألۀ مھمی که باي

، مشھور به »پوالد«اصطالح بازسازی حوزۀ غرب افغانستان، داکتر غفور ثنا  و مسؤول اصلی انجوی به» افغانستان

 سابقۀ بيشتر از چھل سال ، خلقی خاديست با»پيام آزادی«مسؤول بيت الخالی » داکتر کريم زرغون«گل غتی » غف«

، قرص کمر »رفيق سلطان«، سه بار انجوئيست، قاتل »حزب دمکراتيک خلق افغانستان«خدمت تحت درفش ارتجاعی 

اھل » پوالدگر«مشھور به » انجنير صادق ظفر«، »ھالند«و مقيم » گلران«در » شيخ آصف محسنی«ساز برای 

،بعد از بيرون دادن ليست پنجھزار »شيردل«معروف به » هللارفيق نصر«، قاتل »شورش«مسؤول خندق » جاغوری«

، واکنش سريع نشان دادند و آنانی را که ليست شھداء  و جانباختگان را بيرون دادند در کمال خونسردی هو جانباخت شھيد

ده خاطر محاکمۀ قاتالن شھداء وجانباختگان دست به تظاھرات زه مذمت و سرزنش کرده و  ھم چنان کسانی را که ب

خالصه آنقدر عصبانی، متشنج و دستپاچه بودند که فکر  بودند، عاملين دولت مزدور و امپرياليسم مخاطب قرار دادند،

اکيداً دستور صادر خواھند کرد که از اتوريته ھای » داخل«شان در » جنبش پرولتری و مائويستی«می کردم به 

شان » مائويستی« رگ گردن کشيدن ھا و  سر دادن اشعار آتشينۀ کار بگيرند و اما بعد از يک وقفۀ کوتاه ھم »انقالبی«

را به رخسار زرد شان کشيده  »مائويسم «شد و اين شيادان خاديست و انجوئيست که ماسک ) فلی لی فلس(مترادف به 

 محافلی در کشور ھای» صادق ظفر«بنابر گزارش . اند يکی پی ديگری اعالميه ھا و احتجاجيه  ھا صادر نمودند

ی را از گوشۀ از ئھا» عکس »  «صادق ظفر«مختلفی در ياد بود از شھداء و جانباختگان دائر گرديد و به ھمان جھت 

و عکس » زنده ياد اکرم ياری«به نمايش گذاشت که تنھا دو عکس يعنی عکس » شورش«در خندق » گرد ھمائی«يک 

ی ديواری نزديک به  در باال»کلکانی«ده و جاويد پر ھيبت سردار آزادگان و اسطورۀ تاريخ رزم و حماسه ميھن زن

 !سقف آويزان شده است و اما از اشتراک کنندگان محفل عکس و ويدئوی به چشم نمی خورد؟

عذر، دستاويز، مستمسك و بی ناموسی ھای  خاطر مسائل امنيتی و ده ھا بھانه،ه بيايد و بگويد که ب» صادق ظفر«شايد  

پسران خود و فاميلش در  دختران و  ھای زشت چغتای و چغتايه ھا  به شمول عليا مخدره ،ديگر نخواسته است که قيافه

در اين جا وی کامالً خر شد و » صادق ظفر«با اثر اين ھمه رندی ھا و شيادی ھای  .انظار به نمايش گذاشته شود

رش می بايست که عکس  ھای خاطر ثبوت و حقانيت گفتاه وی بايد ب ندانست که چه کمال و نيرنگی را بخرچ بدھد،

را از پشت سر می گرفت و صورت ھای نطاقان و گويندگان را با استفاده از  تخنيک ھا و تاکتيک » اشتراک کنندگان«

 !!ھای عکاسی می پوشانيد که نکرد و ثابت ساخت که ھنوز ھم ھمان خر عيسی می باشد

سازمان «و ديگر رزمندگان و جانباختگان »  سلطانرفيق«که در شھادت » غف/پوالد«مشھور به » داکتر غفور ثنا«

دست دارد نيز اشگ تمساح ريخت و آنقدر ريخت که به مرض مرواريد چشم گرفتار » سازمان پيکار«و » اخگر

 !!گشت

انقالبيون از  است،»خلمی«با نرم بری يک رند حرامزاده نرم بريد و نرم دوخت و اما چون خياط »حسين جاسوس«

 اثر هوسيله ای شد که ب» ياران غار«اين فرصت طالئی برای  .ستفاده  ھای سياسی اش آگاھی قبلی دارندنيات پليدش و ا

بيچاره و لنگ والش را که  »داکتر غفور ثنا«افشاءگری ھای پيشينه در قبال ھمديگر دو باره از يک پاچه باد بزنند و 

بچه بی ريشان  .طنبور برقصانند / کنند و به ساز تنبور آرايش قبالً با ھم گوشت و کارد بودند زنگ و جامن بپوشانند،

اما چون طرز نوشتار شان به طرز نوشتن آدم نمی ماند فھميده نشد که چه  ھم چيزک ھای گفتند و نوشتند،» پيرم قل«

 !!گفتند
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ر شھيد و جانباخته دجال به بھانه ای و  يا خالصه بعد از افشای ليست پنجھزا )تک ماران(البته بايد متذکر شوم که اين 

، داکتر »پيرم قل«در کنار ھم آمدند و يک ائتالف نا متجانس ديگری را تشکيل دادند که در آن اسم ھای بچه بی ريشان 

 !آبستن و صادق ظفر به چشم می خورد که مستثی از نام حسين جاسوس می باشد؟ »پوالد«غفور ثنا 

و عليا » صادق ظفر«اين مرحلۀ حساس بايد اضافه کنم که تنور آيۀ خالصۀ کالم شما عزيزان را چه درد سر بدھم و در 

حتا فطيری را پچپاند و بچسپاند و  به نرخ روز  مخدره اش آنقدر داغ است که در اسرع وقت ھر چه دلخواھش باشد،

نه منتظريم تا نوی را تشکيل داده اند ما بی صبرا» ائتالف«مفعوالن و فواحش سياسی  اين که بچه بی ريشان ، .بفروشند

دست به »ظفرصادق «ديده شود که چه وقت  يم،ئمطالعه نما» ھالند« را در کرئيسان بان» ائتالف«برنامه و اساس نامۀ 

گرداوری  بايد برنامه و اساس نامه اش  نوشته و تدوين ،» ائتالف«منطق می گويد  که قبل از تشکيل  .زند اين کار می

 .ليف  شده باشدأو ت

 يعنی حسين جاسوس اين است که لطف و ١+وامانده و جاسوس خرف) لنده وور( پرسش ما از اين چھار تا ال وؤحاال س

مرحمت بنمائيد و بفرمائيد که در ليست پنجھزار، اسم ھای چند نفر از وابستگان و اقارب شما دون صفتان و کفتاران 

 يسيد که مردم بدانند؟بنو خون آشام به چشم می خورد که اين ھمه واويال را سر داده ايد،

» مائويست« ديگری در ذھنم خطور کرد که چرا شما جانباختگان شعله ئی و جنبش انقالبی را شھداء الؤباز ھم س

آن فرزندان انقالبی خلق را تحت نام  خطاب می کنيد؛ مگر نمی دانيد که جالدان  خلقی و پرچمی و باداران روسی شان،

ين عستيد و يا خير و اگر نيستيد چرا آيا شما با خلقی ھا و پرچمی ھا ھم آواز ھ د،ھا به شھادت رسانيدن» مائويست «

  شما حاال نشخوار می کنيد؟،کلمه ای را که خلقی و پرچمی تکرار کردن

اگر سندی در دست داريد ما را از اين مخمصه  مخاطب قرار داده بود؛ »مائويست«کدام يک از جانباختگان خودش را 

 !غير آن تف بر آن لخ ھای که از آن مکيده ايد؟برھانيد و در 

 را به باد مسخرگی گرفته ايد، او نطفه ھای سگ؟»زنده ياد ياری«چرا نامردانه  اسم و رسم 

انجنير نادر «چرا از فرزندان انقالبی خلق قھرمان ھزاره ھمانند  راد مردان زنجير شکن و اسطوره ھای مقاومت ملی 

دفاع ه عمل از ھستی يک ملت و آرمان شان بو که در پراتيک » قاضی ضياء« و »عزيز طغيان« ، »علی پويا

برخاستند و تسليمی و ذلت را نپذيرفتند و باالخره در آسمان غرور  توسط جنايتکاران خلقی و پرچمی جاودانه گشتند 

 !ان گشته ايد؟آويز» شھيد ياری«ھای .... اصالً يادی نمی کنيد و چرا ھم چو مفعوالن و مرده گاوانی در 

شما فرصت طلبان و جاسوسان سوسيال امپرياليسم و  امپرياليسم ھر قدر تقال و تالش ھای مذبوحانه و خاينانه ای را در 

ھيچ راه بيندازيد  بايد بدانيد  و ملتفت شويد که نمايندگان ه ب» شعله جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان«بدنام سازی 

در مورد سرنوشت مردم و  .شان افغانستان نيستيد و ھيچ گاھی به اين ھدف رسيده نمی توانيدکارگران و زحمتکيک از 

 مفعول و بازنگر و داغ ننگ و خيانت بر جبين ۴کشور اکثريت توده ھای ملی از اقشار مختلف تصميم می گيرند نه 

 !خلق ھای ھزاره و ھرات

 

 

 


