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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جون ٢٣
  

  » !!شمشيری «شورای نظاری
 !احترام عميق به مردمان وطن پرست و با شرافت پنجشير با

  در پيشاپيش آن ھا زنده و جاويد، تن از جانباختگان سامائی١٢٠ک درود و ھزاران درود بر ياد و خاطرات تابنا

جالد » مسعود«دستان نا پاک ه در ارتفاعات درۀ ريوت در پنجشير ب» چاه آھو«که در پای زندان » پھلوان احمد جان«

 .پاکستان به شھادت رسيدند» . آی. اس.آی«در تبانی با 

 .طر دفاع از وطن در مقابل روس ھا به شھادت رسيدندخاه درود و سالم بر رزمندگان پنجشيری که ب

 . تن از جانباختگان گمنام سامائی که توسط مسعود جالد و باندش در پنجشير کشته شده اند١٢٠اين است گور دستجمعی

https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-

0/s110x80/10306622_710507142345517_3319116025290745285_a.jpg 

 :تبصره

 کوشش ،انجوئيست و اپورتونيست و شورای نظاری تحت عنوان دفاع از مردم پنجشير ،يک عده عناصر جاسوس (

نوشته ھای اين قلم  . انقالبی ام را سمت و سوئی مليتی بخشيده و موجب بدنامی ام شوندۀرند که مبارزات افشاء گراندا

و ھمان گسيخته عتاب عنان از  افتيده اند که ءچنان آتشی را در جان اين شيادان تاريخ شعله ور ساخته و چنان به تقال

 )!برچسب می زنند و اھانت می نمايند ،سازند خود را عريان می ۀاست که اصليت جاسوس منشان

 مردم پنجشير صحبت حاکم ۀ طبق»مزشمشيري«ناليزم کور زير عنوان يوانحصارطلبی، عظمت طلبی و ناس که از یزمان

مردم  .می نمائيم اين بدان معنی نيست که نفرت خويش را عليه مردم شريف پنجشير در کليت  به نمايش می گذاريم

دم زحمتکشی اند که ھمانند ديگر زحمتکشان و ستمکشان جامعه کوله بار گران ظلم و ستم طبقات شريف پنجشير مر

 ،رھبران جاسوس .ی شانه ھای شان حمل کرده اند و شديداً مورد استثمار و بھره کشی قرار گرفته اندرا باالستمگر 

قانونی  ،عبدهللا عبدهللا جاسوس ،جالدھمانندی احمد شاه مسعود » شورای نظار«آدمکش و بی فرھنگ  ،وطنفروش، دزد

 . اس.آی« ،»۶ام آی « ،»سيا«و با  بودند و ھستند» . ب. ج.ک«اجنت ھای روسی و سگان تعليمی ...فھيم و ،فاشيست 

اين شيادان خاکفروش و ناموسفروش ابداً نمايندگان  .ھمکاری نزديک و روابط تنگاتنگ داشتند و دارند... و  » .آی

مالی يک » . آی. اس.آی«و » ۶ام آی » «سيا«ھمانطوری که اجنت ھای سازمان  ،جشير نبوده و نيستندراستين خلق پن

وجه نمی توانند نمايندگان  به ھيچ...  متفکر بی فکراشرف غنی و خليل زاد و، شاه شجاع کرزی، گلبدين راکتيار، چشم

 .خلق پشتون و در کليت نمايندگان مردم افغانستان باشند
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 ،اما کارگران ،خيانت ھا و وطنفروشی شده اند ، ممتاز مليت پشتون در بيشتر از دو قرن مصدر جناياتۀطبقشئوونيزم 

ی پشتون در مقابل استعمار بريتانيا ايستادگی نمودند و انگريز غدار را سه بار شکست خلق ھازحمتکشان و اکثريت 

به قوای متجاوز و امپرياليستی » ماللی ميوند« ،جنگ ميوند تحت رھبری شير دختر ميھن شيران . دادندانهمفتضح

در بستر خون و آتش جنگ  .انگليس ضربات فاحش وارد ساخت و با جانفشانی ھا و از خود گذری ھا حماسه ھا آفريد

 سياست گذاشت و با مبارزات ۀگذاشته شد و پا به عرص )نھضت مشروطه خواھان( ۀميھنی عليه امپرياليسم انگليس نطف

خاطرآزادی وطن ه ن از سياست ھای شئوونيسم حاکم عليه استعمار انگليس درفش مبارزه را بر افراشتند و بانتقادی شا

در زمان اشغال کشور توسط سوسيال امپرياليست ھای شوروی . و استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی جان باختند

 سوزان مبدل ساختند و بيشتر از يک ميليون کران تا کران وطن را در زير پا ھای چکمه پوشان فاشيست روسی به آتش

شورای «مسعود جالد و باند منفورش  ،متأسفانه بعد از شھادت انقالبيون پنجشيری . آزادی وطن دادندهقربانی در را

 ميالدی خلق کابل را ١٩٩۶-١٩٩٢با تحميل سياست ھای فاشيستی بر سرنوشت خلق پنجشير رقم زد و در  »نظار

  . را به خاکستر يأس تبديل نمودسالخی نمود و کابل

 ھاتيات فراموش نا شدنی شان؛ با خيان چھار سال حاکميت غدارانه و فاشيستی مسعود و باند منفورش و خيانت ھا و جنا

ی از ئاگر در زمان حاکميت شئوونيزم پشتون گوشه ھا . شئوونيسم پشتون قابل مقايسه نيستۀو جنايات  بيشتر از دو قرن

بيرق  )شورای نظار(در زمان حاکيت غالم بچگان  ، عقابان از دست رفت و به انگليس ھا واگذار گرديدقلمرو شيران و

تاجيکستان و ازبيکستان در چھل و يا پنجاه کيلوتری قلمرو فعلی افغانستان برافراشته شد  ،پاکستان ،ھای ارتجاعی ايران

 معامله ھا صورت گرفت و ملک خوبان و عياران به ده ھا ی افغان و افغانستانباال. حال در اھتزاز می باشدکه تا به 

 پاکستان مالقات ھای سری و علنی داشته و برای ۀعبدهللا عبدهللا بار ھا با مقامات بلند پاي .کشور خارجی فروخته شد

ی برا .را به رسميت می شناسد )ديورند(نظاميان پاکستان تعھد سپرده است که اگر رئيس جمھور شود خط تحميلی 

از اولويت ھای مھم کاری اش ھمانا امضاء نمودن  امپرياليسم وعده سپرده است که در صورت رئيس جمھور شدن يکی

خاطر دارند ه بو تمام خلق افغانستان نا گفته نماند که خلق پنجشير  . امريکا می باشدۀسند تسليمی افغانستان به ايالت متحد

 ١٩٨٣خود مختاری پنجشير را با روس ھا به امضاء رسانيد و در اواخر  ميالدی سند ١٩٨٣که مسعود جالد در اوائل 

  تسليم طلبی را با روس ھا عقد نمودۀميالدی معاھد

 منظور ما از اکثريت زحمتکشان مليت شريف ھزاره ، که از ھزاره ايسم و چنگيزيسم دھان به سخن می گشائيمیزمان

 ،اکبری، محمد محقق ، عبدالکريم خليلی،رن ھم چو عبدالعلی مزاریھالکو ھا و چنگيز ھای مد ،نبوده بل از چغتای ھا

 ميالدی خاطره ھای زشت و ھولناک ١٩٩۶-١٩٩٢می باشد که در سال ھای ... مشتاق و ،چارکیگسن ،کاظمی ،بلخی

ويران کشتن کابليان و  ، پاشيدن روغن داغ بر مغز انسان ھا،ھالکو و چنگيز را با ميخ زدن بر فرق انسان ھا ،چغتای

 .نمودن کابلستان زنده کرد

اطالق می گردد که  »شمال.....جنبش «تحت عنوان » دوستم«نيز به باند وحشی و بی فرھنگ » گلم جم«به ھمين طور 

 .نداردو ترکمن ھيچ نوع ربطی به خلق ھای زحمتکش ازبيک 

 ۀ مجادالت و حماسه آفرينی ھای شان شھر چابک سوارانی بود که باه جوالنگا،افغانستان کھن با تاريخ پويا و پيشينه اش

ی و سر ھاعالم گشتند و چه بسا با مبارزات رھائيبخش شان بزرگترين قدرت ھائی نامور زمانه را شکست فاحش داده 

 شيران و آموت عقابان ۀ زادگا،متأسفانه امروز ميھن چابک سواران نامور. خ  خم ساختنديشان را در ادوار تار

 آگاھانه در صدد آنند تا   حرامزادگان و زنازادگانی قرار گرفته است که ازی يک عده ھادستخوش بی ناموسی 

ی طرف توطئه ھا پنجاه خورشيدی به اين ۀ از آغاز دھ.افغانستان را تجزيه و آب به آسياب امپرياليزم و ارتجاع بريزند

 ،»گلبدين« ، »ببرک« ، »تره کی« ،  ميھن تحت رھبریۀ اين نسل روسپيان دوره گرد برای فروش و تجزيۀخاينان
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اگر به تاريخ صد و اندی  .ی فاجعه آفريدندو فاجعه باال آغاز شد و سايرين» ربانی«، »سياف«، »احمد شاه مسعود«

در  ، ننگ خلق ھای اصلی پنجشير،سال قبل کشور مان يک نظر سطحی بيندازيم متوجه می شويم که اين افرادی بيمار

 وجود خارجی نداشتند و اگر می داشتند حتمی يک نفر و يا دو نفر به خاطر آزادی ملی س اصالً افغان و انگليی جنگ ھا

اين متحجران ساديست و  .تلفات می دادند تا تاريخ خارائين کشور اسم ھائی شان را با خطوط طالئی می نوشت

قھرمان ملی کشور و ناجی آزادی ملی ، ی را که ھرگز در مقابل روس ھا نجنگيد»مسعود«ماليخوليائی تنھا و تنھا 

 شورای نظاری ۀتحميل می دارند و چنان می انگارند که در کشور شيران و عقابان پنج تا ده ھزار روباه ھای دم بريد

 !زھی حماقت و خريت عريان :و اکثريت نفوس کشور سيل بين بودند در مقابل روس ھا جنگيدند

م ميھن آزادگان من حيث عوامل روس ھا در خدمت منافع استعماری روس ھا  روس ھا بر حريۀدر زمان تجاوز وحشيان

 عيسوی کابلستان با برادران ١٩٩۶-١٩٩٢در سگ جنگی ھائی . در آمدند و عليه منافع عليای افغانستان قرار گرفتند

مبدل نمودند و انباری از خاک و خاکستر و   شھر زيبا و کھن کابل را به تل ،جھادی نوع ايرانی و پاکستانی شان

اردوی افغانستان را که ، موزيم کابل را چور و چپاول نمودند . از ساکنان بومی اش را نا جوانمردانه کشتند٧۵٫٠٠٠

پاکستان و تاجيکستان  ،بود باالئی ايران......... بيشتر از ھزار فروند طيارات جنگی و،  عراده تانک٢۵٠٠ ۀدارند

 مسافر بری آريانا را که به مبلغ شصت ۀد و به پنجشير انتقال دادند و دو فروند طياراموال کابليان را دزديدن، فروختند

آيا می شود تاريخ را  ..........!ی ايران به فروش رسانيدند وميليون دالر باالميليون دالر خريداری شده بود به مبلغ پنج 

 به اين آسانی فراموش کرد؟

 عيسوی ٢٠٠١در  . ميالدی به خواجه بھاءالدين و تاجيکستان فرار کردند١٩٩۶ در سال ،»طالبان«بعداز تسليم شدن به 

ی اجير در خدمت منافع استعمار حيث مليشه ھاتوسط امريکا و روسيه از موش خانه ھای شان بيرون کشيده شدند و من 

 در بست در اختيار  دولت و حکومت افغانستان را،خاطر خدمات خاينانه و ضد ميھنی شانه در آمدند و استعمار نيز ب

 ١٨٠پاالن ھا به دور انداخته شد و جايش را دريشی و نکتائی گرفت و از نگاه سياسی ھم  .شان تا به امروز قرار داد

 مدنی و انتخابات شفاف نشخوار ۀجامع ، گردش و چرخش نمودند و از دمکراسی و نھادينه شدن دمکراسیدرجه ظاھراً 

 ياد قانون اساسی دولت مزدور را تدوين و نافذ کردند و سوگند» قانون« مجريان ۀ خود به مثاب،نمودن را آغازيدند

ايشی و پر از تقلب مفر» انتخابات«در  .حرکت نموده و عمل می نمايند» قانون اساسی«  ینمودند که مطابق به ماده ھا

ی خونين شان را ن ھا دنداشکست خوردند و اما با عف و جف نمودن» کرزی« نخست در مقابل شاه شجاع ،و سازش

تو گوئی که پادشاھی و حکمرانی ميراث اجدادی شان بوده وبايد و  نشان دادند و از کوه باال شدن دھان به سخن گشودند؛

در حال که مستثنی از رياست جمھوری ديگر ھمه چوکی ھا و مقام ھای بلند دولتی و  .حتمی رئيس جمھور باشند

بناًء يک اقليت چند ھزاری کشوری را که بيشتر از سی ميليون نفوس دارد  . باشدحکومتی در اختيار عام وتام شان می

به ھمکاری ارتجاع منطقه و استعمار جھانی به اسارت و گروگان گرفته اند و ھر نقد و انتقاد باشندگان و فرزندان اصيل 

ين ترفند خاينانه به استثمار شديد اکثريت  می خوانند تا با اه ئیاين مرز و بوم را مھر راسيزم زده و ناشی از افکار قبيل

 .خلق ھای افغانستان ادامه دھند

وطنفروش و  ،و تيم آدمکش» اشرف غنی «، غربۀ خورشيدی در مقابل جاسوس و نمايند١٣٩٣ اول ۀدرانتخابات دور

 . را پوره کنند١+۵٠بستن و کشتن نتوانستند که به اصطالح  ،تھديد کردن،  دادنترشو،  با تقلب گسترده،نا متجانسش

 ،ھر دو جناح جنگساالر ، کشور ارتجاعی و امپرياليستی۴٣ تجاوز ۀايشی در زير سايم دوم انتخابات فرۀدر دور

چون مردم از  . ناموس فروشان و وطنفروشان به تقلب گسترده ای در ابعاد وسيع دست زدند، خاينان،مجرمين جنگی

برای رسيدن به قدرت سياسی بيشترآگاھی حاصل و درک نمودند »  عبدهللاعبدهللا« ماھيت و بی ناموسی ھائی ،نيات پليد

  مجبوراً ءً که اين تيم زنازادگان يک تيم قومی بوده و تنھا برای منافع اقليت  شورای نظاری و وحدتی کار می کنند؛ بنا
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و ميھنش نکرده و که ھيچ نوع فکری برای رستگاری و رھائی مردم » اشرف غنی« ،»متفکر قرن«اين بار به تيم 

  !ی دادندأر، »حامل وحدت ملی« به اميد يک تيم ،ارتجاع و سرمايه بوده ،ھميشه در خدمت منافع طبقات حاکم و ستمگر

 ۀخادمان ارتجاع و سرمايه اعالن نگشته است که ناگھان غالم بچ» انتخابات «ۀ تمام نشده و نتيجءھنوز شمارش آرا

ويزيون ظاھر گشت و اخطار داد که اگر رئيس جمھور نشود دست به سالح برده  وطنفروش و ناموسفروش در تل،دالل

 !و چنين و چنان می کند

 در منزل مخترع ميخ ،)شورای نظار( واليت کابل عضو ۀمندان امنيوق» ظاھر ظاھر «ۀنا گفته نماند که پالن توطئ

 ۀمرحله ب» انتخابات«ان مھندسی و در روز  واليت فقيه ايرۀدريد سگ دھن ،»محمد محقق«کوبيدن بر فرق انسان يعنی 

 ميليون ھا ۀاگر مسأل . دست به اين شعبده بازی زداً با اخذ يک صد ھزار دالر نقد» ظاھر ظاھر«اجراء گذاشته شد و 

ظاھر «توطئه ای که توسط  ،ق و عبداهللا در ميان نمی بودقدالر ثروت ھا و سرمايگذاری ھا و آسمان خراش ھای مح

 اجراء گذاشته و عملی شد؛ سر آغاز سگ جنگی ديگری می شد که از مردم عادی و بی گناه باز ھم ۀرحلمه ب» ظاھر

 تجاوز ھر دو کانديد خاکفروش و ميھنفروش تعھد ۀدر زير ساي »انتخابات«البته قبل از رفتن در .قربانی می گرفت

شکست  »عبدهللا عبدهللا«اما غالم بچه  ،ذيرندرا می پ» انتخابات«پيروی کرده و نتايج » قانون اساسی« سپردند که از

 ،راه می اندازده قطعی اش را حس می کند و به ھمان دليل ھر لحظه در تلويزيون ظاھر می گردد و عوعو جديدی را ب

» شورای نظاری«طرفدارانش که اکثريت . چنگ و دندان نشان می دھد و تقاضا و خواست جديدی را مطرح می سازد

ی خنده آور عکس چند عراده تانک را در فيسبوک به نشر می ھا و گزافه گوئی ھاش ننشسته اند و با الف بوده نيز خامو

 !؟..............طوفان در راه است و: سپارند و عرعر می کنند که قدرت را به زور می گيرند و يا می نويسند که

 اموک ،ريشو ھنوز به دروازه ھائی کابل نرسيده بودند» طالب« که چند تا یزمان ،ياد ندارنده ی حرام باما اين نطفه ھا

ی جيحون  مفعول شان بز گوش بريده از باالپنجشيری و تاجور پنجشيری با رھبرۀ سبز ،ھائی شير آغا رحيم پنجشيری

 !!جبين سائيدند »امام علی رحمانوف«گذشتند وبه دربار 

 ،بی ھويت و بی شجره،  بی آبرو،بی حياء ،مزادهحرا، بی ناموس ، زنازاده،امروز يک اقليت پرازيتی غير ملی

 قدرت اند که ۀ گرفته اند و آنقدر تشنتمسخرباد ه سرنوشت سی و پنج ميليون انسان را ب، وطنفروش و معامله گر

 .ند در بدل رسيدن به قدرت؛ کشور آزادگان را صد پاره سازند تا اقالً عطش قدرت طلبی ھای شان فرو بنشينداحاضر

ی سرنوشت  نسل دالالن و فواحش باال اکثريت مردم خاموش نشسته اند و با چشمان باز می نگرند که چگونه در مقابل

اراده و غيرت از آنان سلب گشته  !دردا !خود شان و سرنوشت کشور محبوب شان معامله گری ھا می کنند و اما حسرتا

ان امواج متالطم خشم شان نابود سازند و ميھن را پا خيزند و اين نسل وطنفروش و ناموس فروش را در ميه است تا ب

 .از لوث نجاست شان پاک نمايند

 شيران و آموت عقابان ۀ با اتکاء به باداران خارجی شان ھرگز قادر نخواھند گشت که بر بيششورای نظاریم زشمشيري

 !وای به حال نسل روسپيان، اگر استعمار از کشور بيرون رود .حکمرانی نمايند و اين آرزو را به گور خواھند برد

 !ھموطن

 !پاخاستن متحد سازيده  انقالبی برای بانمتحد شويد و صفوف تان را به دور يک گرد

 !غالم و نه عبدهللا عبدهللاعالم نه اشرف غنی 

 !خادی و پرچمی ،نه خلقی

 !ی وطنفروش و دزدطالبان و تکنوکرات ھا ،نه جھادی 

 !پوشالی و حواريون جنايتکار و وطنفروش شانسوی سرنگونی قھری رژيم ه به پيش ب

 


