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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۴
  

 .. و قومپرستان ،محليگرا ھا ،خاينان ملی، افشای  انقياد طلبان
  !وجيبه و دين ملی و انقالبی می باشد

 
 !بشناسيد به امپرياليسم می باشد؛» خدمت« در ميدان ھوائی بگرام مشغول ،يک جاسوس را کهۀ چھر

https://www.facebook.com/hosnasadat2013?fref=ufi 

پدر و تعدادی از اعضای   مدعی می شود که،می خواند» انجنير خليل اهللا خليلی« خودش را  اين چار پای مکاره که

 به فرد ،فعالً در اين مورد بحث نمی کنم زيرا عملکرد ھای فرد .اخته اندمبارزه و جان ب) ساما(فاميلش تحت درفش 

 ،صيت ھای ملیخبسياری از فرزندان و اعضای فاميل ھای  رھبران انقالبی و ش .مربوط  می شود و ميراثی نمی باشد

دند و غرق عيش  بزرگان شان را ھرگز تعقيب نکره  حل و مل و بی خاصيت شدند و را،در زرق و برق دنيای سرمايه

 .و نوش و ھمچشمی ھا می باشند

ربانی و /وی چنان از مسعود .»پروان - سيدخيل «داغ ننگی است بر جبين فراغ مردم شريف  ،»انجنير خليل اهللا خليلی«

 تو گوئی از خدا و رسول و اصحابش تعريف و ، تمجيد و ستايش می دارد،ديگر سگان جمعيتی و شورای نظاری

ی قھرمان رھبران انقالبی و رزمندگانش سوء استفاده )ساما(ين حال از اسم ع پرستش می نمايد و در پيروی و ،توصيف

 !ھای سياسی و مليتی می کند

پھلوان احمد «   رزمندگان سامائی و در پيشاپيش آنان زنده ياد،تن از بھترين  و پاکباز ترين فرزندان افغانستان ١٢٠

قتلعام شدند و  ، سگ وفادار پاکستان و روسيه و جاسوس امپرياليست ھای غربی اين،»احمد شاه مسعود«توسط ، »جان

نخستين » گلبدين«ربانی و /مسعود .  دفن گرديدند،در پنجشير»چاه آھو«در گوری دستجمعی در کنار زندان 

) ساما(ھات ی جبباال ،خادی و پرچمی شان -در تبانی با روسھا و نوکران خلقی وطنفروشان و بی ناموسانی بودند که

اسناد  .کلی منھدم ساختنده را  ب)ساما(حمله کردند و دھھا چريک سامائی را به شھادت رسانيدند و جبھات رزمی 

 مادر فروش و فاشيست ،جالد» مسعود« توسط  که )سامائی( تن از جانباختگان ١٢٠معتبری را با ليست نام ھائی  

  در.اطالع  و آگاھی مردم  در معرض خواندن قرار داده امغرض بار ھا به  »،فيسبوک«کشته شده بودند؛ از طريق 

 بعد از تسليمی به  که» کلکانی«خاديست ھای شورای نظاری  ، يکعده  ای از انقياد طلبان،ثقو اسناد و شواھد ماثر

 تسليم حاال ھمان وطنفروشان و. پيوستند» شورای نظار«و » جمعيت« بعداً با ، نسبت تعلقات قومی،)خاد(روسھا و 

طواف می کنند و آن  ، نماز شکرانه ادا می دارند ، به طرف و دوِر قبور کثيف مسعود و ربانی  سجده  نموده،طلبان ملی

سگان وفادار روسيه و پاکستان و جاسوسان امپرياليسم جھانی را ھمچو خدای شان نيايش  کرده و می  ،جاھالن اخوانی 

 خاکفروشی و ناموس فروشی گشته  و به دشمن خونی مردم ما يعنی رتکب م هاين وطنفروشان و شرفباختگان ک .پرستند
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و به  ،روزی در محکمٔه سامائی  کشانيده شده  خوبی می دانند کهه سوسيال امپرياليسم شوروی تسليم شده اند؛ اين را ب

قای سياسی و اجتماعی  بو خاطر حفظ ه  ب،بناًء اين سفله ھا و سيانه ھای روزگاران ،اشد مجازات محکوم می گردند

شورای /پناه برده اند  و ميزبانان جمعيتی» شورای نظار«و » جمعيت« به دامان ،شان و ترس از محکمٔه سامائی

نمونٔه بارز و درخشانش . مثابٔه کاغذ تشناب ھائی ارزان قيمت استفاده ھا کردند و می کننده نظاری شان نيز از آنان ب

نيز در دام  » فاروق سرباز« و » نصمد سنگي«شدند ) پخته پرانک(عد از استفاده و دوستانش بود که ب»  سردار«

شکل فجيعی ه  ب،شيادی ھای صيادان جمعيتی و شورای نظاری گير کردند و بعد از استفاده جوئی ھای سياسی از آنان

  .توسط جمعيتی ھا کشته شدند

 آتش  نخستين بی ناموسانی بودند که ،و اکناف کوھدامنو اطراف » کلکانی«خاديست ھای شورای نظاری  ،انقياد طلبان

قلمداد نمودند و خواندند تا با »  افغانستانی«و » خراسانی«قومی و منطقه ئی را برافروختند و خويش را ،  مسائل زبانی

ان دوره اين نسل روسپي .بقای شان را برای مدت زمانی ديگر تضمين دارند ،اين نوع تاکتيک ھای  ارتجاعی و ضد ملی

 خوبی برای تبليغ اھداف شوم و ارتجاعی شان بر گزيدند و را محل» فيسبوک« ،گرد با استفاده از شرايط مساعد

کادر ھا و جانباختگان سامائی استفاده ھائی سياسی  و  ،رھبران ،)ساما( از اسم و رسم  مبارزانی،مذبوحانه و جبونانه

جمع شده اند » شورای نظار« ين حال به گردعجو می کنند و در  و ستنموده و برای شان اعتبار و ھويت جه ئی منطق

گوه » ربانی«جالد به تعريف و تمجيد پرداخته و ريش  »مسعود «، تن سامائی  يعنی سردمدار اخوانی ھا١٢٠و از قاتل 

 سوسيال اين فرومايگان و نوکران. در گوه را در خانه ھای شان تبرک نگاه داشته بمانند خدا پرستش می کنند

در پھلوی خدمت  و  ،ی بلندی را اشغال نموده اند کرسی ھا،لت و حکومت پوشالی کابل که فعالً در دو،امپرياليسم

» رياست امنيت ملی« ھای امپرياليستی نيز مشغول خدمت می باشند و ) انجو(   در،جاسوسی به تجاوزگران امپرياليست

  نوکر بی سواد انگليس ، در پھلوی دفاع از ساير جنايتکاران و خاينان ملی،اين کفتاران و شغاالن .را نيز اداره می کنند

امير حبيب هللا خادم دين « را ) بچٔه سقاء(مشھور به » حبيب هللا کلکانی« دزد و وطنفروش مشھور ،و اخوانی افراطی

 تر گذاشته آن جاھل ضد تمدن و  ناجی آزادی و فرشتٔه بی بديل تحميل می کنند و از گليم چرکين شان پا فرا،»رسول هللا

يک خاين ملی بود و باعث سقوط مدرنترين دولت ) بچٔه سقاء (،در حالی که می خوانند؛»  عياری از خراسان«ترقی را 

تسليم طلبان اين  .و نفرين و لعنت بر بز پرستان و خر پرستان) بچٔه سقاء(نفرين و لعنت بر   در تاريخ افغانستان گرديد؛

 در تالش اند تا با اين گونه عوامفريبی ھا؛ راه را برای بدنامی ،»شورای نظار«و » جمعيت«گوش ه  بنوکران حلقه

  . برانگيزندنموده ھموار ساخته و ذھنيت ھا را در مقابل اين سازمان طراز نوين مخدوش  ، )ساما(تاريخی 

از کدام گوری پيدا شده است و در وصف  ،»انجنير خليل هللا خليلی« در اين برھٔه زمانی  تف طفيلی تحت اسم مستعار

ايتکار جمعيتی را نماد نج ،»ل عثمانیقبضرار احمد م«جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا يخن و تنبان و گلو پاره کرده و 

 ساله اش يخن پاره می کند و بی ١٣»خدمات«مدنيت و اصالت انگاشته انجنيرش می خواند و از  ،صداقت ،وطنپرستی

 : زندابا جار میحم

خصوص ه با کارمندان وزارت امور خارجه ب" عثمانی"فرزند پر تالش و پرآوازه افغانستان انجنير ضراراحمد "

ديپلومات ھای جوان افغانستان با حضور داشت نماينده ھای مردم در ولسی جرگه و ديگرشخصيت ھای مطرح 

 .افغانستان خداحافظی نمود

 اين ملت است که در طول سيزده سال در پست ۀيت ھای بارز و برجستيکی از شخص" عثمانی"انجنير ضرار احمد 

ھای مختلف کار نموده است و فرھنگ ملت سازی را در محالت کاری اش نھادينه ساخت و خارج ازھرگونه تبعيض 

 ".کنيم کنيم و تا زنده باشيم از وی حمايت می ما به موجوديت وی افتخار می. کار نمود
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اين شرفباخته و افسار گسيخته مراجعه کنيد نخست به بی سوادی اش پی می بريد و دوم مشاھده شما به صفحٔه فيسبوک 

 !مبدل شده است ، عيسوی١٩٩۶-١٩٩٢صفحٔه فيسبوکش به تربيون تبليغاتی نسل روسپيان و وطنفروشان    می کنيد که

 :از وی پرسيدم که

ھا و شورای نظاری ھا به تعريف  و توصيف نمی پرداختی و » جمعيتی« گاھی از ھيچ ،بود» سامائی«اگر پدرت  واقعاً 

 با آنان نمی پيوستی و باالی خون پدرت تجارت نمی کردی؟

 :وی چنين جواب داد

. ھرحال من ديگر چاره نداشتم ودر بين بد ھا يک بدی را انتخاب کردم که بدی اش نسبت به ديگران کم است ه خو ب"

ديگران کنم که تمام شان قاتل است اما در بين قاتلين قاتلی را انتخاب کرده ام که نسبت به  زندگی می ایمه در منطقه 

 ". ش به خون ملت آلوده نيستدست

وی  .ضد و نقيض می نويسد ، اين فرد مست و الست و چرسی و بنگی نيز می باشد و استقرار فکری ندارد،فکر کنم که

 ". ش به خون ملت آلوده نيست کرده ام که نسبت به ديگران دستتلی را انتخابدر بين قاتلين قا" :می گويد که

 دست پدر خوانده اش که جالد جمعيتی و شورای نظاری می ،)جمبوره(قاتل  به معنی آدمکش می باشد و بنابر گفتٔه اين 

 خليلی به نشر می سپارم خليل اهللا» انجنير«ھر صورت جريان جروبحثم را با ه ب .در خون ملت آغشته نمی باشد ،باشد

 !!.......تحقير را تعقير می نويسد و را مشاھده فرمائيد که» انجنير«تا کمی بخنديد و ھم سطح و سوئه يک 

تو  کاپی می دارند و اگر چيزی ھم می نويسند؛ ،»سايت«از خود چيزی ندارند و ھميشه از اين و آن   افرادی ديگری که

اين مداری  .اند و حتی نمی توان سوئه شان  را با شاگردان کورس اکابر ھم سطح دانست با پای چپ نوشته ،گوئی که

 خويش را تحت اسم ھائی زنده ياد معلم صاحب  عبدالستار  ی بيمار و سکتاريستان عاری از شرف و فاقد وجدان کهھا

 ھمچو سياه سرک ھا پنھان ،بران سامائیزنده ياد قيوم رھبر و ديگر کادر ھا و رھ ، زنده ياد عبدالمجيد کلکانی ،کلکانی

 با نام اصلی شان بنويسند و خويش را به مردم  حتی در امريکا و کانادا  ھم جرأت شان سلب گشته است که ،کرده اند

  .معرفی دارند تا مردم پھلوان پنبه ھا را بشناسند

شھيد ساير نقاط کشور  بيشتر از  ،آن و اطراف و اکناف » کلکان« نا گفته نماند که در مجموع  عالقه داری کوچک

صد ھا  ،)ساما(تحت درفش  . بارکزائی بودندو از تبار کندھاری ،زنده و جاويد مجيد و زنده و جاويد رھبر .نداده اند

يک سازمان ) ساما(مليت ھای ساکن کشور باالخص کابلی و ھراتی جانباخته اند و ۀ شھيد و جانباخته مربوط  به ھم

برای بدنامی  ،انقياد طلبان کلکانی با چند تا محليگرا و سکتاريست دور و برشان . مليتی و فرا قومی بودفرا ،سرتاسری

 بی رحمانه افشاء  و رسواء شوند و  اين را نيز ،بايد اين ميکروب ھای جامعه، آستين ھائی شان را بر زده اند )ساما(

 بل يک سازمان طراز نوين  ملی و مترقی و پيرو  انديشٔه ميراث بابه و نه نه ھائی شان نبوده) ساما (،بدانند که

کادر ھا و صفوف باالئی اش ھمه و ھمه پيرو انديشٔه  ، انديشٔه مائوتسه دون بود و رھبران- لنينسيم - مارکسيزم

 - مارکسيست است می بايدی ئسامااگر کس و يا کسانی فعالً ادعا نمايد  انديشٔه مائوتسه دون  بودند و - لنينسيم - مارکسيزم

 .، در غير آن دزدی است که می خواھد تاريخ درخشان ساما را سرقت نمايد انديشٔه مائوتسه دون  باشد- لنينسيت

ت اخالقى است كه شرافت و شخصيت انسان را تضمين نموده ، سعادت و خوشبختى او را حفظ و احياء از برترين صف

 .ھر كار زشت و وقيحى می زنده د، انسان دست باگر پردٔه حياء و شرم دريده شو. پاسدارى مى نمايد

 ر عيسوی ب١٩٧٩ ميالدی و به تعقيب آن تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی در ١٩٧٧بعد از وقوع کودتای روسی 

 شعله ھای مقاومت ،کرسی نشستن زنازادگان پرچمی و خلقی بر اريکٔه قدرت سياسیه حريم ميھن باستانی مان و ب

 . ستيغ کوھساران وطن  بر افروخه شد و در مدت زمان  کوتاھی تمامی افغانستان را فروزان نمودميھنی در دره ھا و

 ترين ادوار  ھای فروزان آزادگی و عزت افغان و افغانستان در تاريک برپا دارندگان آتش ھا و برافروزندگان شعله
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 جانبازی ھا و ،ان داخلی شان شتافتندتاريخ مشعل آزادی و آزادگی را در دست گرفتند و به مصاف روسھا و نوکر

لرزه در آوردند وديری نپائيد که ه را ب»کرملين « حماسه ھا آفريدند و از ھيبت مبارزاتی شان کاخ ،فداکاری ھا نمودند

 حتا نمودهعبور جيحون را ، خرس ھائی قطبی را مجبور ساخت تا با سر ھای خم،مقاومت فرزندان راستين اين دياران

 . شان را گم نمايندرا ھم نگاه نکنند و گوری خويش عقب سر ھائ

 ،سی و سه سال و اندی است در افغانستان تحت سلطٔه رژيم ھای وطنفروش و  آدمکش وابسته به سوسيال امپرياليسم

در زمان  .آدمکشی وسرکوب و اعدام حاکم است  ،ويرانگری ،حبس و ترور ارتجاع منطقه و فرامنطقه، ،امپرياليسم

 زندانيان سياسی متحمل  وحشيانه ترين شکنجه ھای روحی و جسمی گرديده وخودکامگی و ،مزدوران روسیحاکميت 

در طول اين سال ھای کشتار و وحشيگری ، . حد و مرزی نمی شناخت خادی و پرچمی ، ، خلقیۀاستبداد عنان گسيخت

 امر باداران روسی شان به قتل رسيده و دست جالدان رژيم پوشالی و بهه ن و آزاديخواھان،  باھزاران تن از مبارز

 علی. طور دسته جمعی ، مدفون شده انده انبوه عظيمی از اين انسانھای  مقاوم و مبارز ، در گورستانھای نامعلوم، ب

اسير و ، رغم تمام سرکوبگری ھا وزورگوئيھای روسھا و نوکران بومی شان، مبارزات توده ھای محروم و زحمتکش

 عليه رژيم  کودتا و باداران روسی شان  شديد تر شد تا آن که به شکست تاريخی روسھا و ،ی آزادیدربند افغان برا

  .نوکران داخلی اش انجاميد

 ،در جنگ مقاومت ملی و ميھنی اکثريت مردم افغانستان اشتراک نموده اند  منظور از نوشتن جمالت باالئی اين است که

 خانواده ھزار ٩دادند و تنھا ولسوالی پنجشير با نفوس آنزمانش که بيشتر از خون و قربانی  ،مبارزه و مجادله کردند

ناجيان و سرداران آزادی نيستند بل اکثريت  ، نفوس نداشتخانوادهچند صد بيش از نبود و يا عالقه داری کوچک کلکان 

البی و پيشتاز در صحنٔه من حيث يک سازمان انق) ساما. (مردم افغانستان ناجيان و سرداران آزادی ملی می باشند

ی سازمان ھاۀ سياسی و نظامی تبارز کرد و با مردمش يکجا عليه کودتاچيان و تجاوز گران رزميد و بيشتر از ھم

 يکعده تسليم ،می شوند) ساما(اگر انقياد طلبانی از طريق ماورای مجازی مائه بد نامی . انقالبی جنگيد و قربانی داد

از شرايط موجود کشور استفاده کرده و از طريق تلويزيون  ھا و يا بر پا داشتن محافلی در طلبان بی ناموس ديگر نيز 

را می کوبند و ) ساما( زعم کثيف شان؛ آخرين ميخ تابوت به، )بچٔه سقاء(گراميداشت از خيانت ھا و وطنفروشی ھای 

 : فرياد می زد که،روباه» ببرک«  کهھمانطوری .اين روز ھم پايدار نمی ماند و می گذرد ،اما بی خبر از آنند که

اگر تسليم طلبان امروز  .اما مقاومت خلق ھای افغانستان نيست و نابودش کرد."انقالب کبير ثور بر گشت ناپذير است"

به نيروی مادی مبدل شده است  ) ساما(ی وجود فزيکی ندارد سخت در اشتباه اند زيرا )ساما( ديگر  عر عر می کند که

وزيدن آغاز ه اگر طوفان انقالب ب . خاکستر است و در وجب وجب خاک عياران موجويت فزيکی داردو اخگری زير

دشمنان داخلی و ۀ از زير خاکستر شعله ور می گردد و مرتدان و انقياد طلبان و ھم) ساما(آتش  )قوغ-خوريچ( کند

 دريا مردار نمی گردد و ، شده و بويناکبه لق لق سگ ھای  تر. خارجی افغان و افغانستان را نيست و نابود می سازد

 .آنگھی که امواج دريا بخروشند خس و خاشاک را می روبد

 !مرگ بر انقياد طلبان

 

 

 

  


