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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ دسمبر ٣٠
  

 !خاين خائف است
ه سرخم و بوس» شورای نظار«انقياد طلبانی که بعد از شکست روسھا و نوکرانش به سکتاريسم پناه بردند و بر رکاب 

الی ھفت دستمال رنگين و ابريشمين ريا پنھان ه  را در البھاتکوشش می دارند تا واقعيحاال مذبوحانه و خاينانه  زدند؛

 !!دارند و اين را می گويند حرمت گذاری به راه و آرمان شھداء

فرو مايه و جعلکار در فطرتان  اين پست .ھای اخالقی است که انقياد طلبان بدان گرفتار شده اند ريا يکی از فرومايگی

بر چسب و اتھام وارد می نمايند تا با اين شيوهٰٔ ضد اخالقی ذھنيت ھا را  تغيير داده و  ،روز روشن دروغ می گويند

 معلومات مستند ،خوشبختانه از اعمال و کردار ھای گذشته و حال تسليم طلبان و روابط سياسی و اجتماعی آنان .بفريبند

ھر مکان و  زمانی از آن اسناد تاريخی استفاده نمائيم و موجب سرخمی بيشتری اين ناموسفروشان می توانيم در  ،داريم

 .دجال گرديم

حبيب  ،امان هللا گذر ،حاجی الماس ،احمد شاه مسعود ،سکتاريست ھای بنده و پيرِو انديشه ھای ارتجاعی بچٔه سقاء

 ديوانه وار وبا استفاده از نام و خون جانباختگان ،کوم می دارند کهمن را مح.....لطيف پدرام  و  ،عبدهللا عبدهللا ،استالفی

 و ء افکار جوانان را  با سرخ نشان دادن جبين به کجراھه و بيراھه می کشانم و با تبليغات سو،و آرمان شھدای سامائی

 !دروغين به آرمان جانباختگان لطمه می زنم؟

طلبان باالخص تسليم طلبانی که به سھولت ستيزنی کانادا را اخذ و  انقياد ،با صراحت لھجه می توان ادعا نمود که

آبلٔه کف دست و عرق جبين کارگر کانادائی تغذيه می  ،صاحب خانه ھای مفت شده اند و ھمين حاال از حاصل زحمت

از  ، شان  لطيف و نرم می باشد؛ با سرخ نشان دادن جبين ھای سياه و زرد،شوند و دستان  شان ھمچو دختران دم بخت

حقايق  . استفاده ھائی سياسی و مليتی می نمايندءسو) ساما( آرمان و انديشٔه رھبران و کادرھای جانباختهٔ ، نام و نشان

 در خرمن ھستی تسليم طلبان آتش افروخته است و مادر فروشان را ، و افشاء ساخته و می سازمءتلخی را که برمال

نده و بدان واداشته است تا از زير چادری نه نه ھای شان با نام ھای مستعار وارخطا ساخته  و سخت به ترس و لرز افگ

من حقيقت را با زبان . بگيرند و چند تا حرف باال و پائين بزنند) ُچندی(گله نمايند و در مراحلی ھم کنچنيوار و لطيفانه

مرتدان و انقياد طلبان را سخت نشانه آتشين  و بدون کوچکترين دلھره  و ھراس بيان می کنم وسنان تيز زبانم قلب ھای 

نوشته ھايم ملوث به توھين و اھانت شخصی نبوده بل  سياسی بوده و انعکاس حقايق  . گرفته و خونين ساخته است

. شنيدن و قبول نمودنش را ندارند ،دردناکی است که ھر کسی توان افشای آن را نداشته و انقياد طلبان نيز تحمل خواندن

 سِر بلند و مغرور ايستاده ام و درتالش ھستم تا افکار مردم باالخص نوجوانان و جوانانی را که درتالش من مردانه با

 عاری از غل و غش منور بسازم و در اين کارم خيلی پيشرفت ،روشن برای ساختن فردا ھا می باشند راھيابی مسير
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نشان دھم و با ) ببلو(نھا طالبان و گلبدين را بال و نيستم که ت» شورای نظار«من ھمچو انقياد طلبان پابوس  .نموده ام

ذاتش يک نوع پشتون ستيزی بی ه اين ب گری خيانت ھا و جنايات اين متحجران عصر حجر بسنده نمائيم؛ءکوبيدن و افشا

مملو از  ،تسليم طلبان و چوکره ھای دنباله رو و بی سوادی شان» فيسبوک«صفحات  .ناموسانه  و عمدی می باشد

ت  و اھانت به خلق ھای پشتون می باشد و پشتون ستيزی و چسپيدن به واژه ھای اختراع شدٔه ايرانی و سنگ ضدي

 ضمن ،انقالبيون و وطنپرستان.  از وظايف روزمرٔه شان شده استئی  جز،خراسانی و افغانستانی کوبيدن بر سينه ھا

 ،خيانت ھا ،گلبدين و گلبدينست ھا ،)ديورند(ميلی خيانت ھا و جنايات طالبان ھر دو طرف خط تح ،تقبيح عملکرد ھا

 تاريخزدگان و ، شما بی ننگانن و وطنفروشی ھای جھادی ھا را نيز محکوم کرده و افشاء می سازند نه ھم چو جنايات

ن  اما،طيف پدراملخاين معبود تراشيده و پرستش می نمايند و نه عبدال» احمد شاه مسعود«شيادان زمانه با بيشرمی از 

ننگ بر شما دلغشان   ، عبدهللا عبدهللا  و حاجی الماس را رھبران انقالبی شان معرفی می نمايند،داوود کلکانی ،هللا گذر

 !و بی ننگان  دروغگو

 در خدمت ھمه می باشد و برای دوست و دشمن حق صحبت و) آزاد افغانستان-پورتال افغانستان آزاد( ،ھمان طوری که

ونيت زيرا با مصدور انداخته  ه  چادری ھای شان را ب من از انقياد طلبان می خواھم که ،می دھدابراز نظر را داده و 

تام در کانادا زيست دارند و با اسم ھای اصلی و آدرس  ھای مشخص شان حاضر گردند و روی موضوعات مطرح شده 

 !دا گز او دا ميدان ، شودءقيقت بر مالراه بيندازند تا سره از پچک جدا گردد و حه و ديگر موضوعات جر و بحثی را ب

سازمان آزاديبخش مردم «به صراحت از موضع گيری ھای سياسی ) ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(برنامٔه 

.  افغانستان سخن زده ومطابق به اصول برنامه  در آنزمان عمل نموده استۀدر شرايط عينی جامع) ساما-افغانستان

 ،انقالب دمکراتيک نوين ،از جنگ آزاديبخش ملی و پيروزی آن) ساما- زاديبخش مردم افغانستانسازمان آ(برنامٔه 

 ،)ساما (،اگر نسبت به شرايط اختناق و اخوان زدٔه آنزمان .سوسياليسم و گذار از آن به کمونيسم صحبت نموده است

شرايط  آنزمان جنگی و جنگ چون .  ذاتش يک اصل مھم انقالبی را مراعات می نموده  ب،مخفيکاری می کرد

بناًء  ،دندان مسلح بودنده نيروھای ارتجاعی اسالمی حاکم بر جنبش و تا ب آزاديبخش ملی عمالً در جريان بود و

عمالً در جنگ نيست و بخشی ) ساما(اما حاال که .بودنيز  ضرورت زمان کهتنھا يک اصل انقالبی بود بله مخفيکاری ن

انقياد  ،اين وطنفروشان . خيانت ورزيده عمالً در خدمت امپرياليسم  جھانی قرار دارند،از آن به آرمان مجيد و رھبر

به تبليغات ضديت با  سوسياليسم و کمونيسم پرداخته و  ، بنابر دستورات باداران امپرياليستی شان،طلبان و جاسوسان

.......   حاجی صاحب  و روحانی و، سيد، معرفی داشته و رھبرانش را آغا،را يک سازمان جھادی محلی کلکانی) ساما(

 ذھنيت را مغشوش و مخدوش گردانند ،قرار داده تا با اين نوع شيادی ھا....  احمد شاه مسعود و ،و  در صف بچٔه سقاء

و رھبران کمونيستش را پنھان دارند و نسل فردا را بفريبند ) ساما(دون لنينيستی و انديشٔه مائوتسه  - و ھويت مارکسيستی

 . مقاصد شوم شان را دنبال وتحميل نمايند،و در فريفتن آنان

دزد را با پشتاره اش دستگير می کنند و ، بزنند) ساما(سری به برنامٔه  ،نسل جوانی که فريب انقياد طلبان را می خورند

 ۀبايد برنام ،آنان که می خواھند با تاريخ صادقانه برخورد نمايند. ويد و بی ناموس می باشدمی دانند که کی دروغ می گ

 .را در خدمت مردم خواھم گذاشت) ساما(زودی برنامٔه ه ب .را بخوانند) ساما(

يض و داکتر ف ،جريان جر و بحث مابين زنده يادان مجيد ،)ساما(يک تن از رھبران  ،»موسوی«رفيق مستعد و انقالبی 

لنينيست و - وضاحت مارکسيسته انجنير ميرويس را در يکی از  نوشته ھای ايشان انعکاس داده اند و اين جر وبحث ب

 .ثبوت می کندرا و رھبرانش )  ساما(انديشٔه مائوتسه دون بودن 

سازمان «وک و مردم شريف افغانستان تمنا می کنم که يکبار سری به فيسب )ساما(از رفقای چپ انقالبی  باالخص  

 از ، در پھلوی تبليغات اسالمی به نوع اخوانی ھا،»سازمان جوانان کلکان« . زده و خود قضاوت نمائيد،»جوانان کلکان
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استفاده ھای مليتی  نموده و عکس ساالر جانباختگان  ) ساما(زندگی مبارزاتی و نام و نشان رھبران محبوب و کادر ھای 

  : سقٔا و مسعود خاين  يکجا در معرض ديد قرار داده اندمجيد قھرمان را با عکس ھائی بچهٔ 

 

 :»سازمان جوانان کلکان«فيسبوک ) لينک(

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008050440516 

 شريک ساخته و در فيسبوک شان پُست و  به دست نشر ،جملٔه لطيف پدرام را با عکس وی» سازمان جوانان کلکان«

 دکتر عبداللطيف پدرام." سپرده اند

 "!مبر ، روز دانشجو ، بر ھمهء دانشجويان عزيز مبارکنو ١٧

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-

9/1487438_590107497784009_7003577339332578990_n.jpg?oh=e2f2aa37e83ff3f06f3d5ec

1b44d2a1a&oe=552A0949&__gda__=1428863257_7b0c07910cc11d8809c469c14773837b 

 and 18  سازمان جوانان كلكان  with — محمود کلکانی با صدراعظم جمھوری اسالمی افغانستان داکتر عبدهللا عبدهللا"

others." 

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-

9/p526x296/10356266_340798412753931_6667919837311181024_n.jpg?oh=e7c3d168d1c2

84eaa7c0f33ad4b85cd9&oe=5541AE40&__gda__=1429771550_f190aa070efba12dd500db3

b09b3f174 

در منزل , محمود کلکانی عضو ستاد انتخاباتی جالالتماب داکتر عبدهللا عبدهللا رئيس جمھور برحال مردم افغانستان"

  در واليت پنجشيرشخصی داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا

 ھجری خورشيدی بمناسبت ھفته شھيد به آرام گاه قھرمان ملی کشور شھيد احمد شاه مسعود رفته ١٣٩٣ سنبله ١٩تاريخ 

 .and 15 others " سازمان جوانان كلكان  with — .بوديم

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-

9/p526x296/1972533_334109593422813_8332088955117005782_n.jpg?oh=41e17391ee729

cae76e6b58143ca5553&oe=5532712B&__gda__=1430467586_fa2093d00f184bc487d5e771

19dc1a58 

  · July 6ھواخواھان الماس زاھد"

قديم به الحاج ستر  که در رگ ما است تیر است جان خود را برای تو فدا کنند خونضای رھبرم ميليون ھا جوان حا

 ".and 55 others  سازمان جوانان كلكان  with — جنرال محمد الماس زاھد رھبر ما است

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-

9/p526x296/10460504_353783288107427_2082150843986402080_n.jpg?oh=4b51502f0db8

bc4fe0a81cc996d1ce3b&oe=5534D279&__gda__=1429443486_5df1c993f072e13f7eb16555

e6ef790a 

 بالل بارش کلکانی"

June 22 ·  
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حاجی محمد داوود كلكانی نماينده مردم كابل در شورای ملی افغانستان ھمراه با قباد خان رسولی يک تن از ھمرا ھانش 

 ".and 24 others  سازمان جوانان كلكان  with — ... و كاكای بنده

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-

9/p526x296/10455072_1412714049017095_8768697940524396765_n.jpg?oh=13a55b2cf05

0999a65aa09393a8ef58f&oe=552CF652&__gda__=1430137962_99b281e3d56fac9dca4032

6dd0366952 

 :ببيند» بچٔه سقاء« و رھبران آن برای شان اعتبار می سازند برای) ساما(ز اسم  ا،عشق کلکانی ھائی را که

 

"Shafiq Hamidi سازمان جوانان كلكان 

April 1 ·  

 ميکنم دايوانگی تا بر سرم غوغاشود

 "سکه بازر زنم تا صاحبش پيدا شود

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-

9/q81/s526x395/10007048_1408003762797024_1915904849_n.jpg?oh=b5deb3b55a38d9a92

eb410a337c24b1b&oe=5539451D&__gda__=1428905105_7bc85914556634b5aed9399ff18

07ab8 

 .استفادٔه انقياد طلبان کلکانی از عکس ابر مرد مجيد و قرار دادن آن در پھلوی عکس حبيب هللا بچٔه سقاء 

 .shared Kohdaman Ahmad Emal's photo  ن جوانان كلكانسازما "

March 31 · " 

https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-

9/s480x480/1505459_1399516193654796_1961007589_n.jpg?oh=dfd80c78f6c7dd9add1c2c

dd5bfc1f86&oe=5539B00A 

 

  


