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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ اپريل ٠٢

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٣٨ 

 

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«م مشترک بين چنگيزيسم، قاس و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 

 !يا رويکار آمدن فاشيزم مليتی» انتخابات«

پيوند شان را با دولت » سلطانعلی کشتمند«آدمکش و جالد کثيف  ،مشھور ووطنفروش» فتانه «،»نجيب گاو«روسپی 

 ! دست نشانده علنی ساختند

در يک ائتالف غير متجانس گرد ھم آمده اند تا » تاجيک«و » ارهھز «ھای  فاشيستبا» پشتون«مليت  ی ازئفاشيست ھا

اين روانپريش فاشيست با ديگرھم کالشان » اشرف غنی« .بر سرنوشت کشور و مردم خاينانه و بی ناموسانه رقم بزنند

 قماش  شان با فاشيست ھای بی ناموسی ازۀبا ائتالف خاينان» جاللی«و  »احدی«اش ھمانند » افغان ملتی«فاشيست 

برشرافت و حيثيتی که نداشت » حزب وحدت اسالمی«مربوط به » سرور دانش«و چنگيزيست ھزارگی » دوستم«
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ھر نوع بی ناموسی و رذالت دست می زند و منافع عليای ه خاطر رسيدن به قدرت سياسی به شاشيد و نشان داد که ب

 .وطن و مردم برايش  اصالً اھميت و ارزشی ندارد

که  »محمد زائی«و از قوم » گیير قلعه بيدستگ«و نواسۀ » جالل«دختر » ،فتانه« و روسپی سياسی روسپی اجتماعی

 مادر زاد  ۀمی طلبد که به ديوان» طرفدارانش«بود در کمل بی شرمی می آيد و از  »ھوتل کابل«مادرش سر آشپز 

ن درنده و خون آشام روسی با چه عاملی باعث می شود که سگا ی بدھند؛أر» اشرف غنی« ، دنيا٢ ۀمجنون شمار

ديگر را می دريدند؛ باھم يکجا   جاسوسان امريکائی که زمانی ھمديگر را بر چسب ھای مختلفی می زدند و تن ھای يک

 عنصراساسی ديگری می تواند باشد؟ ،مگر عاملی جزء فاشيسم و شئوونيسم مليتی  ،شوند

جالد  مشھور به » نجيب«شمه ای در مورد جنايات شوھر درنده اش جان را بشناسيم و ھم چنان » فتانه«حاال بيائيد که 

 :بدانيم »گاو«

 .متمول و مشھوری بود ،و شخص پولدار تاجر» زر خان «،بود»زر خان» «ۀلند«زمانی دوست دختر و» فتانه جان«

کنجه ھای وحشيانه وی را زندانی و تحت ش ،مقرر شد اولين کاری را که انجام داد) خاد( که رئيس یزمان» ب گاوينج«

و خواھرش ھردو يکجا روزگارانی درکلب ھای  »فتانه جان« .قرار داد تا اين که در اثر شدت شکنجه ھا جان داد

 و ھر روز از آغوشی به ندرقاصی و شھوترانی بود ،اشی يع، مصروف ...  درواز و- ھم چو شھرغلغله) پرونتا(

 در را که فعالً » س -ت «عنی ي باجه اش ،ران شدير اي که سفیمانز» ب جالدينج«. دند ومی خراميدنديآغوشی می آرم

است يد و در دوران ريبرگز» واشنگتن« نائب سفارت افغانستان در ،سکونت دارد» کايامر«ی »اگويسانت«شھر 

را که متعلق به ثروت ھای ملی مردم افغانستان ) نک طاليون پوند استرلي ميل٣٠٠( گاو کثيف به ارزش ،جمھوری اش

در کنج و زوايائی که خسپيده » س - ب «بايد  .ره نموديبه انگلستان انتقال داد و در بانکی ذخ» س -ب «بود؛ توسط 

ه است بيدار شود و در پيشگاه مردم افغانستان از اين دزدی و خيانت تاريخی لب به سخن بگشايد و در غير آن روزی ب

 .فتخاطر اين جنايت عظيم مورد باز پرسی قرار خواھد گر

ً از طريق ورای مجازی از موش خانه اش وز وز می )  روشان(ب گاو ي عيسوی  برادر نج١٩٩۴در سال  که بعضا

ون دالر از ثروت مردم افغانستان را به ي ميل٣ارک سفری داشت و در آنجا حساب بانکی باز نمود و مبلغ يويبه ن ،کند

درس » ايتاليا«و آدم کش در کالج شخصی در کشور دزد  ،ب وطنفروش يدو دختر نج .ختيدش ريحساب  شخصی وجد

 سياسی امروزی کشور که از برکت و ۀالبته در بازار آشفت .س می پردازنديمی خوانند و ساالنه به ھزاران دالر ف

پرچمی و خادی نيز در دولت و حکومت  ،یوجود آمده است حتی ماچه موشان خلقه خيرات دمکراسی تحميلی امريکا ب

ين فرصت  طالئی استفاده نموده و چادر بر سر بعضاً در ايکی از دختران نجيب فاشيست نيز از.  خزيده اندپوشالی کابل

 مھربانتر از مادر را ۀکابل در محافل خانگی روسپيان و مفعوالن پرچمی و خادی ظاھر می گردد و اکت و ادا ھای داي

 روسپيان ھيچ گاھی چنين ۀاما اين نسل و نطف .می داردکرده و مردم را گويا به وحدت و ھمزيستی مسالمت آميز دعوت 

 تا جنايات و خيانت ھای پدرآدمکش و جاسوسش را محکوم نمايد و از فاميل ھای ستخرچ نداده  اه شھامتی را ب

   !جانبختگان و شھداء در پيشگاه مردم و تاريخ معذرت بخواھد

 ٣٠٠٫٠٠٠ و خانه ای را که در آن زيست دارند به مبلغ زندگی می کند» فتانه«با » ھند«ب گاو در يدختر کوچک نج

 مادر خطا و مادر زاد خانه ای را که دو صد ۀگاو اين ديوان» بينج«.  خريداری نموده اندنقداً ، دالر از پول ھای دزدی 

ال حا .ھزار دالر ارزش داشت در شھر کابل با مال و اسبابش برای برادرش که با وی يکجا اعدام گشت تحفه داد

صفوف شان » اشرف غنی« روانپريش ۀ پشتيبانی از ديوانۀخادی و پرچمی تحت بھان ،حرامزادگان و زنازادگان خلقی

 ۀرا متحد می گردانند تا خويش را از طرق مختلف درسطح جامعه مطرح ساخته و شرايط را برای تکيه زدن براريک

 سند فروش وطن را به امضاء رسانيده و در چپاول و قدرت سياسی اين بار توسط امريکا و متحدينش آماده سازند و
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 ء شان را اداۀغارت ثروت ھای ملی مردم افغانستان و تفرقه اندازی ميان خلق ھای افغانستان نقش خاينانه و وطنفروشان

 .سازند

کراتيک حزب دم«باند منفور و وطنفروش و کادر ھای از رھبران » اسد هللا کشتمند«و برادرش » سلطانعلی کشتمند«

و دزدی ثروت ھای ملی  وطنفروشی ،خيانت ،که به جاسوسی برای استخبارات روس ھا»  جناح پرچم-خلق افغانستان

اين » سلطانعلی کشتمند « .دستان پليد شان به خون صد ھا انقالبی و ميھن پرست رنگين می باشد افغانستان معروف اند؛

در خارج از کشور برای رفقای خاين و » راتيک خلق افغانستانحزب دمک «ۀ در جلس،فاشيست و بی ناموس چنگيزيست

 که وی ديگر به اين حزب وطنفروش و ناموس فروش تعلق نداشته بل با حزب فاشيست و ،وطنفروشش چنين گفت

روغن داغ پاشيدن بر مغز انسان و رقص مرده يعنی باند کثيف و سگ ھای  ،مخترع ميخ کوبيدن بر فرق انسان

بدان لحاظ اين فاشيست جالد و اپورتونيست مکار که بر . تعلق دارد» حزب وحدت اسالمی«ھای ايرانی زنجيری آخوند 

عبدهللا «در کابل در خواست نموده است تا برای تيم » پيروانش«درفش سياه چنگيزيسم و ھزاره ايسم بوسه زده از 

 .ی بدھندأر»جمعه خان ھمدرد«و »  محقق«محمد  ،»عبدهللا

احمد شاه « که خاين ملی ی  عيسوی زمان١٩٨٣بر می گردد به سال » عبدهللا عبدهللا«با » کشتمند ھا«ی پيوند و دوست

 ۀرا در اوائل آن سال  با روس ھا به امضاء رسانيد و دوم معاھد» پنجشير« خود مختاری ۀنخست معاھد» مسعود

در بست در اختيار آنان گذاشت تا  بر جبھات تسليمی را در اواخر آن سال با روس ھا عقد نمود و سالنگ و پنجشير را 

جبل «ھم چنان تسليم نمودن دولت نجيب گاو در معاھده ای  .جنبش مقاومت ملی ضربه وارد سازند که ھمان طور ھم شد

 دوستی آنان را گرمتر و نزديک تر ،»کشتمند«و ديگر پرچمی ھای خاديست طرفدار » عبدالوکيل«توسط » السراج 

می باشد و اما نظر به » افشار«خاين يکی از طراحان مھم قتل عام » مسعود«در پھلوی » دهللا عبدهللاعب«گرچه  .ساخت

ی مردم و کشور مان ھانی در تبانی ارتجاع داخلی باالشرايط دردناک والمناکی که توسط ارتجاع منطقه و استعمار ج

سمتی و قومی ھيزم  ،ر روز بر آتش جنگ لسانی وحدت ملی از ھم گسسته و پاشيده شده و ھۀشيراز تحميل  گشته است؛

 اين مرتجعان و خاينان ملی در شرايط کنونی  چنين حکم و ايجاب می کند طبقاتیبناًء منافع سياسی و  .خشم  می ريزند 

سگ جنگی ھا و  ، خونين ،بقای سياسی و اجتماعی شان متحد شوند و گذشته ھای ننگينو خاطر دوام ه که با ھمديگر ب

 .باد فراموشی بسپارنده  شان را  در مقابل ھم ديگر بۀگی ھای و حشياندرند

خادی و ، با رفقای خلقی ،جنايتکار که روزی از عدالت و برابری و سوسياليسم دروغين نشخوار می نمود» کشتمند«

 .مين ريختند گاه ھای شان بر روی زخون ھزاران وطنپرست و انقالبی را در کشتار» سوسياليسم«پرچمی اش تحت نام 

و  »کشتمند« عليه مت و جھاد ظاھراً  مقاوۀبه بھان» شورای نظار« دزدان شان ۀو دار »مسعود «،» عبدهللا عبدهللا«

و ديگر ھزاره ايست ھای چنگيزيست نيز » محمد محقق «،»کريم خليلی«. باداران روسی اش در تقابل قرار گرفتند

 و گويا به خاطر اسالم عزيز بردند کابل دست به سالح »!!فر و کمونيستیدولت کا« آخوند ھای ايران عليه ۀتحت الحماي

به اثر اين ھمه  جنگ . جنايتکاران يد طوال و باال دارندۀ جنگيدند و در کشتن انقالبيون مليت شريف ھزاره نسبت به ھم

اين ۀ  ھم فروش ناموس وطن و جاسوسی برای شرق وغرب؛، و تباھی،  ويرانی، خونريزی و جنايت،و جدال

 کنونی در کنار ھم و در يک صف برای خيانت و تجزيه و انقياد افغانستان ۀحرامزادگان و زنازادگان تاريخ در برھ

 .ايستاده اند

و ديگر چنگيزيست ھای ھزاره ايست در پھلوی اين که با » اسد هللا کشتمند«و برادر خاديستش » سلطانعلی کشتمند«

غفور » داکتر« با يک عده جاسوسان بی ناموسی از قماش ، و وطنفروشی بسته اندپيمان خيانت» حزب وحدت اسالمی«

» حسين جاسوس«معروف به » انجنير ضياء«و » پوالدگر«صادق ظفر مشھور به » انجنير« ،»پوالد«ثنا معروف به 

 ۀ شعل- افغانستانجريان دمکراسی نوين «ھمگام و متحد شده اند تا در بدنام سازی افتخارات چپ انقالبی کشور يعنی 
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 و ھم چنان بد نام سازی سازمان ھای مقاومت ملی ضد روسی و رھبران برازنده و آنو رھبران اسطوره ئی » جاويد

و سگان  »ب .  ج.ک«البته اين جاسوسان  . راه را برای فعاليت ھای مشترک شان در کشور ھموار سازند،انقالبی اش

 خاينانه را ريخته اند و سگ ۀ دو دھه قبل  به اين طرف طرح اين نقشکاسيگين و گروميکو از ،فرمانبردار برژنف

شعله جاويد  «ۀند تا با افسار گسيختگی عريان با نوشتن جفنگنامه امور و وظيفه دادأرا م» ارزگانی« استخبارات ايران

 ۀشعل( بدنامی ۀانه مايبی خردانه و سبکسر ، خاينانهۀعف و جف را آغاز نمايد تا با  اين شيو» خاکستری بر فقر بينش

اما چون شرايط سخت و ناگوار بود و مردم به ورای مجازی و ديگر منابع  خبری و تبليغاتی  را فراھم سازند؛ )جاويد

بعد از گذشت دو  .تير شغاد کثيف و سگ واليت فقيه به خطا رفت ، دسترسی نداشتنددسترسی چندانی نداشته و يا اصالً 

 اين بار  پالن توطئه غرض بدنامی ،ژی و دسترسی آسان به وسائل و منابع جمعی و خبریدھه و پيشرفت سريع تکنالو

صادق ظفر و حسين جاسوس مھندسی شده و  ،غفور ثنا» داکتر«توسط » ھالند و کويته«در » شعله جاويد«تاريخی 

شعله "د و تحت عنوان  اجراء گذشته  شۀبه مرحل BBC از طريق دستگاه دروغپراگنی و تبليغاتی» علی اميری«توسط 

  ۀ اين پالن و دسيسهخوشبختانه ما زود ترازھمگان متوج. به نشر می رسد"جاويد خاکستربازمانده ازمائويزم افغانی 

در مدت دو سال و اندی اين . شوم و خاينانه شديم و اين توطئه و دوسيه سازی جعلی را در اسرع زمان خنثی ساختيم

و رھبران »  جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان«فھم و سرشت توانستم که ، نبا افت و خيز نظر به توا ،قلم

 ١١و فيس بوک معرفی دارم و ھم نشر ) پورتال آزادگان(اصلی و انقالبی اش را به مردم باالخص به نسل نو از طريق 

 خيلی ممد واقع گشت و رتاليکی از ھمکاران پو جاويد از طريق ھمين پورتال و فيس بوک توسط ۀ تابناک شعلۀجريد

  .را بيشتر از پيش شناختند»  جاويد ۀشعل«مردم چھره ھای کثيف دشمنان 

حسين جاسوس می  ،صادق ظفر ،که متحدين غفور ثنا» سازمان کارگران م ل م انديشه صدر اکرم ياری«به اصطالح 

م داغ ننگ جاسوسی بر جبين و طوق سياه باشند در جھت برائت دادن رفقای ضد شعله ئی و ضد انقالبی شان که ھر کدا

» علی اميری «لعنت بر گردن دارند و دستان شان به خون انقالبيون رنگين می باشد و ھم چنان ھمکار و محرک اصلی 

   :بوده چنين می نويسند

 ؟]می کنند[د ميکنن]؟؟!!جھاد[عليه مائويزم  جھاد]» جاويدۀشعل«"[ شعله جاويد"دفاع از] ۀبھان[چه کسانی به بھانه"

 قسمت اول

 فردی بنام علی اميری دروب سايت بی بی سی فارسی مقاله ای را تحت ٢٠١٣ دسمبر٢۶] به تاريخ[بتاريخ

بعدازتحقيقات درموردآقای اميری معلوم شدکه اويک . به نشرسپرد"شعله جاويدخاکستربازمانده ازمائويزم افغانی "عنوان

پرس وپال ما نشان دادکه علی اميری باپناھنده ھای مليت ھزاره  ھمينصورتبه ] . است[مالاست ودرايران درس خوانده

 -]،][می باشند[درتماس ميباشند )کريم ميثاق واصحابش(وخلقی ھای سابق) کشتمندخيلی ھا(درانگلستان که باپرچمی ھا

بابرخی ازناسيوناليست ھای مليت ھزاره ] گفت و گو[اين بحث بعدازسفراسدهللا کشتمندبه ھامبورگ وگفتگو .رابطه دارند

 ".رمضان علی ارزگانی وپايدوان حزب وحدت مقيم ھامبورگ سامان داده شده است مانند

ته اند که وی  يک درياف» دعلی اميری« مزورانه مدعی شده اند که بعد ازتحقيقات درمورد» پيرم قل«بچه بی ريشان 

کار می کند و اما متذکر نشده اند » انگريز«بوده و برای استخبارات »  ايران«مال می باشد وابسته به رژيم ماليان در 

را در کجا انجام داده اند و معلومات » تحقيقات«شان روی کدام اساس واصل صورت گرفته است و اين » تحقيقات«که 

ورده اند با اه اند لطفاً اگر دروغ نمی گويند و از شکمبه ھای شان اين خبر را بيرون نيرا از کدام منابع به دست آورد

 يک الف ديگر از الف ھای بی ۀخذ اين خبر مھم صحبت کنند و در غير آن اين را به مثابأسند و ماز زبان آتشين 

 .حساب شان می پنداريم
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که با پرچمی ھا و » انگلستان«با ھزاره ھای مقيم » ی اميریعل«ادعا نموده اند که » پيرم قل«ھم چنان بچه بی ريشان 

در  »پيرم قل«بچه بی ريشان  .رفقايش درتماس نزديک می باشند و »کريم ميثاق« ،»  کشتمندھا«ی از قماش ئخلقی ھا

و ديد و گفت و گو »ھامبورگ «به  )خاد(جالد خون آشام  »اسدهللا کشتمند« سخنان شان می افزايند که بعد ازسفرۀادام

وديگرھزاره ايست ھای چنگيزيست » رمضان علی ارزگانی«مانند » ھزاره«بازديد ھايش با برخی ازناسيوناليست 

جر و بحث  )  جاويدۀشعل(تماس بر قرار نموده و در مورد حمله به » علی اميری«با » حزب وحدت اسالمی«مربوط 

رفيق و ھمراز شب و روز » اسدهللا کشتمند«ه اند که متذکر نشد» پيرم قل«بچه بی ريشان  .ھای صورت گرفته است

» داکتر«می باشد و با » مائوئيست ھای افغانستان«و» شورش «خندقول ؤو مس» ھالند«صادق ظفر مقيم » انجنير«

ھم پيک » جنبش خيالی پرولتری افغانستان«و رھبر » پيام آزادی «مردابول ؤمس ،»ھالند«غفور ثنا خلقی دو آتشه مقيم 

حسين «مشھور به » جنير ضياءنا«رفيق و دوست » اسدهللا کشتمند« و ھم چنان معانقه دارنداشند و ھميشه با ھم می ب

 زون غرب کشور نيز می باشد» باز سازی «انجویول ؤو مس» حزب کمونيست مائوئيست افغانستان«رھبر » جاسوس

و ديگر کشتمنديست ھا معرفی شده » نعلی کشتمندسلطا«با برادر ارشدش » اسدهللا کشتمند«اين سه فرد متذکره توسط ،

 .اند

و جاسوسان » کوانتل پرو«را بدان وادارد تا برای اين عوامل » پيرم قل«چه عاملی باعث شده است که بچه بی ريشان 

 ھزاره ايست  ھای ۀو دار و دست» ارزگانی« ،»کشتمند ھا«دار برائت ذمه داده و از پيوند تنگاتنگ شان با ه سابق

به ھمکاری »  جاويدۀشعل« شان در بد نام سازی ۀنگيزيست و خمينيست واز دوسيه و دسيسه سازی ھای بی ناموسانچ

 انکار نمايند؟» علی اميری«

 !اين شرافت باختگان عاری از وجدان سر و ته يک کرباس اندۀ البته ما می دانيم که ھم

 مدعای اين قلم را در مورد ھمکاری و پيوند عميق اين يک سند تاريخی می باشد و» پيرم قل« بچه بی ريشان ۀنوشت

 اموک خيل ھا و اودر زاده ھای شير آغا ،حرامزادگان و زنازادگان تاريخ که ھم اکنون شمشير کند غالم بچگان فاشيست

ت را بران کرده و صيقل می دھند؛ تا با جھال» وحدتی« مشھور و تاجور و ھزاره ايست و چنگيزيست ھای ۀسبز ،رحيم

ی شان سر ببرند و گردن بزنند و نسلی از بھترين فرزندان مادر وطن افغانستان را در قعر تاريکی ھای ائقرون وسط

تنھا چرخ تعالی و ترقی را کند و بطی سازند بل کشور را به ه تاريخی شان نابود سازند و با تحميل فاشيزم مليتی شان ن

 ! تجزيه اش را فراھم نمايندۀرھنمائی و ماي ١٩٩۶-١٩٩٢ی از نوع سال ھای ئصوب سگ جنگی ھا

 مليت قھرمان ۀ حاکم از طبقبخشی اصلی بورژوازی کمپرادور بوده و از فاشيسم و شئوونيسم ۀنمايند »اشرف غنی«

خاطر بر آورده شدن اھداف  فاشيستی و شئوونيستی اش تا سرحد وحدت و ائتالف با ه وی ب ،پشتون نمايندگی می کند

غالم فرھاد «وفات  نا گفته نماند که بعد از .پيش رفت »حزب وحدت « از ئیو سگ وحش» گلم جم« ستمجالد کثيف  دو

در آغوش خلق و پرچم غلتيدند و شرافت و ناموس شان را در گرو زر و » افغان ملت«اکثريت اعضاء و رھبران  »پاپا

بعد از اشغال نظامی افغانستان  .با آنان سھيم گشتندسيم سوسيال امپرياليسم  به گرو گذاشتند و در کشتار خلق و انقالبيون 

سر بر آستان اموکان و اودر زاده ھای شير آغا رحيم و باند » افغان ملت«رھبران فاشيست ) ناتو(توسط امريکا و 

يک تن از . شورای نظاری در آورد» ھارون امين«فاشيست دخترش را درعقد » احدی«حتی  مسعود خاين خم نمودند؛

که ستيزن امريکا می باشد در سی سال گذشته سی بار بر شرافت و » افغان ملت« سياسی ۀاپورتونيست و فاحشرھبران 

خاطر فاشيسم و شئوونيسم مليتی اش اگر روزگارانی خودش را در خدمت منافع روس ھا و ه وجدانش پا گذاشته و ب

ايت می آفريد از وی نيز تمجيد می کرد و بر جن» گلبدين« ھم چنان درآن موقعی که ، به حراج گذاشته بود،نوکرانش

اين فرد ذليل و بی شخصيت در زمان امارت طالبان بر چپلی ھای مالی کور جبين . شمشير خونچکانش بوسه می زد

 ی کشور ارتجاعی و امپرياليستی زمان۴٣بعد از تجاوز  .سائيد و از جنايات آن درندگان و وحشيان قرن پشتيبانی نمود
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 خانه اش را نيز از دست ، بارش نسبت به وضعيت رقتبار و تورم اقتصادی امريکا کساد و کندی پيش آمدکه در کار و

خودش ) يکه راست(وی حجاب اسالمی بر تن عليا مخدره و دخترانش کرد و راھی افغانستان گشت و چه آسان  و . داد

خاطر ه ی بلندی را کار کرد و ھم چنان بمشاورش شد و پست ھا و مقام ھا ،رسانيدوطنفروش » کرزی«را به بالين 

در غياب زن و فرزند اطاقی را در گوشه ای از شھر به کرايه گرفت  ،»طاقت فرسا«زدودن خستگی ھای ناشی از کار 

و در بدل پرداخت پول از محتاجی و تھيدست بودن زنان و دختران فقير استفاده کرد و با آن ھا ھمآغوش شد و بعد از 

ھی به وطن و مردم با ميليون ھا دالر دو باره به اياالت متحده بر گشت و زندگی نوين و مرف» خدمت«مدتی ھشت سال 

 ميليون دالر برای اين ۵برايش پيامی فرستاده است تا در بدل پرداخت » اشرف غنی«ثق قرار راپور مو .را آغازيد

 ! ماليخوليائی کمپاين نمايدۀاعجوب

انتخاب » کرزی«ن ساختن يگزيرا برای جا» اشرف غنی«حکومت اياالت متحده  ،که شنيده می شود یقرار گزارشات

ی ئبا مالقات ھا» عبدهللا عبدهللا«روی اين اصل  .ی قدرت دولتی و حکومتی نصب خواھند نمودنموده اند و وی را باال

 دستور داده شده است که با مقامات امريکائی داشته است از اين موضوع اطالع و آگاھی حاصل نموده و برايش امر و

» اشرف غنی« چوکی وزارت به شمول وزارت خارجه را به ۵بدان جھت وی پيشنھاد  .بگذرد» اشرف غنی«تا به نفع 

 .کنار برود» انتخابات«نموده است تا به نفع وی از 

ن آن رسيده را تجربه کرده و به ھمان جھت اعالم داشت که زما» مدوديف و پوتين  «ۀتالش دارد تا معادل» کرزی«

ه را ب »صدراعظم «رات و تعديالت و اصالح آورده شود تا اگر شود مقام و پست يياست که در قانون اساسی کشور تغ

کانديد ھای زيادی را برای رسيدن به کرسی رياست جمھوری در ميدان » کرزی«روی ھمين اساس  .وردادست بي

بدان دليل برادر  ،از ميدان رقابت بگذرند» زلمی رسول« اش يعنی رقابت فرستاد تا در فرجام به نفع کانديد مورد عالقه

 .پيوست» زلمی رسول«اولين کانديدی بود که به تيم » کرزی«

را  توسط » عبدهللا عبدهللا  «،»کرزی« اصلی بود و اما  ۀبرند» اشرف غنی«قبلی » انتخابات« در ،قرار گزارشات

زنازاده و » عبدهللا عبدهللا«بعدی  » انتخابات«قول گرفت که در » کرزی«قسيم فھيم به آسانی خريد و قسيم فھيم از 

ر کرد و يياما شرايط  و اوضاع سياسی تغ .مجنون قدرت و شھرت طلب را در چوکی رياست جمھوری در ارگ بنشاند

تند با اقدامات تبديل گشتند و توانسو مطرح تنھا در افغانستان بلکه در پاکستان به يک نيروی قوی نظامی ه طالبان ن

 . درد سر رژيم پنجابی پاکستان شوندۀ تروريستی و انتحاری شان از فرزندان افغانستان قربانی بگيرند و ھم ماي،نظامی

 .طالبان توانستند تا در سراسر پاکستان کمپاين ترور انجام دھند و به اردوی پاکستان تلفات و خسارات وافری برسانند

ه ب »کرزی«را مسحور و تسليم ساخت و ھمين فشار ھا بود که  » کرزی«ی و نظامی فشار طالبان  از جھات سياس

تالش دارد تا امريکا » کرزی«. طور عريان از  صلح  با طالبان دم زده و آنان را برادران ناراضی خطاب  نمود 

ر آن از امضای قرار داد شرايطش را بپذيرد و با طالبان صلح نموده و طالبان بايد شامل دولت و حکومت شوند و در غي

را حمايت » اشرف غنی «،و شرکاء» کرزی«خاطر فشار آوردن باالی  ه بناًء اياالت متحده ب .امنيتی اجتناب می ورزد

مدوديف و «کرزی خواب «را تسليم سازند و اما » کرزی «نيز حمايت می کنند تا » عبدهللا عبدهللا«مالی کرده و از 

 .اھد که قدرت را ميراثی سازدرا می بيند و می خو» پوتين

يک بار ديگر برای باداران روسی شان »  رسول سياف«و » عبدهللا عبدهللا «،ربانی/ مسعود، جبل السراجۀبعد از معاھد

 لف وفاداری ياد نمودند و امروز روس ھا مستقيماً از اين شيادان ملعون پشتيبانی می کند و ھم چنان به سازحسوگند  و 

ھر رذالت و بی ناموسی دست بزنند تا به بقای سياسی و اجتماعی شان ادامه دھند ه ند با رقصند و حاضرامريکا نيز می

،    سياف،خيلی عزيزبود» . ب. ج.ک«روس ھا بود و به ھمان جھت ربانی نزد ۀ دستپرورد» ستم ملی«نا گفته نماند که .

د و به ھمان جھت سياف از زندان رھا و مستقيم بودن» حزب دمکراتيک خلق«گلبدين و مسعود روزگارانی از اعضای 
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مليتی و ھم  ،خاطر تضمين منافع سياسیه گلبدين اين روباه محيل که در دسيسه سازی مھارت دارد ب .به پاکستان رفت

چنان بقای اجتماعی اش ظاھراً مخالف تجاوز و دولت دستنشانده می باشد و اما از آوان تجاوز امپرياليست ھا به کشور 

حال چندين ه جا ساخته و تا به شتر از سی تن از کادر ھای حزب اسالمی را در حکومت و دولت ارتجاعی کابل جا ببي

وی رفيق اخوانی اش  قطب الدين  .مالقات ھای مخفيانه داشته است» کرزی«خاطر سھم در قدرت سياسی با  ه بار ب

ان حزب  اين تاکتيکش جمعه خان ھمدرد يک تن از رھبرھالل را در بازار انتخابات به حراج گذاشته است و در پھلوی

مقرر داشته است و ھم چنان اعضاء و کادر ھای مشھور حزب اسالمی  »عبدهللا عبدهللا  «اسالمی را معاون دست راست

را در تيم ھای کانديد ھای مختلف به شمول زلمی رسول فرستاده است تا با اين حرکت اپورتونيستی اش  در دولت و 

 . فرو بنشانده ایمت آينده به شکل و اشکالی سھيم شود تا با اين کارش عطش قدرت طلبی اش را ذرحکو

 ، خری می رود و خوکی جايش را می گيرد،ھياھوی کانديد ھا و انتخابات در جھت اغواگری و فريب مردم می گذرد

زيرا منافع شئوونيسم و ناسيوناليسم را اگر اين خوک  متعلق به شئوونيست ھا و ناسيوناليست ھا باشد فرقی نمی کند 

ھمراه با منافع باداران امپرياليستی شان تأمين و تضمين نموده و بر شانه ھا و گرده ھای توده ھا باز ھم سوار می شوند 

در حقيقت امر  .و من حيث ابزار از آن ھا استفاده کرده و بر سرنوشت مردم و کشور تا خيزش سراسری حکم می رانند

 توده ھای ميليونی اند که به پيشواز چنين انتخابات غير ملی کهمی باشد بل..... عبدهللا و غنی و ،اصلی نه کرزیۀ بازند

 کشور امپرياليستی می شتابند و به عمر ننگين ارتجاع و سرمايه می افزايند و در فرجام ۴٣ ۀ سالحدر زير ساي

تر و سرمايدار تر شده و اما در زندگی فالکت بار مردم ھيچ دولتمداران و سياسيون شئوونيست و ناسيوناليست مشھور 

 .به گريبان خواھند بوددست مده و با فقر و تنگدستی انيمثبتی ر بنيادی ييگونه تغ

 ۀانتخابات فعلی با ظھور و حضور فاشيسم مليتی آغاز گشته است و فاشيست ھا با به دست گرفتن زمام امور و قبض

 کشور ورق خواھد ۀحميل خواھند داشت و دفتر تاريخ خون و حماستی توده ھا  را باال فاشيزم شان،دولت و حکومت

 . کشور خواھد انجاميدۀخورد و فصل جديدی باز خواھد شد که منجر به بربادی مردم و تجزي

 درد و رنج است تا به دور يک، ميھن پرستان سرزمين آتش و خون ۀ  رھروان شعله ئی و جنبش انقالبی و ھمۀوظيف

محور انقالبی متحد شوند و با خيزش سراسری شان شعله ھای جنگ توده ئی طوالنی را بيفروزند و خود شان را با سه 

 .انقالب ملبس نموده و نويد انقالب و  در فرجام پيروزی محتوم را بدھندۀ سالح عمد

 .به پا خيزيد که زمان زمان برخاستن است

 يا مرگ يا آزادی

 

 


