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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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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ فبروری ٢۵

  

 ،»ديورند« دو طرف خط تحميلی ۀخلقھای ھزار

 را بشناسيد دوست و دشمن تان

 

 بندگی و جزه بدانند که ب ديگران بسپارند،ۀ را به عھد  شانرا نگيرند و تصميم  شانۀاگر مردمی خود تصميم آيند

 .خمی ارمغان ديگری نصيب شان نمی شودسر

اکثر ما . ھيچ چيز در دنيا آسان تر و عادی تر و در عين حال مشکل تر و سخت تر از اتخاذ يک تصميم عاقالنه نيست

نديشيدن در چاه فرو رفتن يقالنه بينديشيم زيرا عاقالنه نروبه رو شده ايم بايد عادر دوره ای از زندگی خود با اين مشکل 

 .است

کند و برادرش در يکی از  يکی از افغانھا که متعلق به قوم شريف قزلباش است و با فاميلش در کليفورنيا زندگی می

ديدارش شتافتم، در جريان صحبت وی گفت که با ه خاطر يک کار به روزی  ب ورزش ھا شھرتی بسزائی داشت،

پرسيدم که چرا به حزب وحدت . کردند برادرش عضو حزب وحدت بودند و در بخش اداری با آن حزب کار می

ھمان خاطر به آن حزب ه  شيعه ھا بود و  بۀپيوستند؟ با کمال راحتی گفت که حزب وحدت يگانه حزب شيعه و نمايند

 !پيوستند

دانستند  که ھمين افراد در کابل عار می در حالی بينيد،قضاوت يک انسان تحصيلکرده و روشنفکر را ب شما ساحۀ ديد و

کردند تا با طبقات باالئی جامعه در تماس باشند و ھميشه با  که با مردم  شريف ھزاره ھم صحبت شوند و کوشش می

حتا خود را  تنھا از امکانات آنھا کار گرفتند ه اما روزی رسيد که به ھزاره ھا متحاج شدند و ن .آنھا در رفت و آمد بودند

 ! خارج رسانيدنده نيز ب

 :قرار گزارشات منابع معتبر خبری

ھا  کريم خليلی معاون رئيس جمھوری افغانستان با حضور در محل اعتصاب غذای معترضان در کابل، کشتار ھزاره"

 ".خوانده است" کشی نسل"در کويته پاکستان را 

 در سفری به پاکستان، خواستار اقدام جدی حکومت اين کشور ھای افغانستان محمد محقق از رھبران سياسی ھزاره  "

 ".ھا شده است برای توقف کشتار ھزاره

و محمد » کرزی«  معاون دوم ببرک امريکائی ،جالد» خليلی«مردم ھزاره نبايد فريب اشکھای تمساح مانند  کريم 

اند، فقيه ليد  و منفور پيروان واليت چھره ھای پکه از  رھبر حزب وحدت اسالمی را بخورند، زيرا اين دو »محقق«
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مزدورانی از قماش  و در تقابل با  رھبران جمھوری اسالمی ايرانخامنه ای و ساير آيت هللا  و به نيابت ازبنابر دستور

 کابل را به دريائی  ازخون و سيل آتش عربستان سعودی حمايت می شدند،طرف  و مسعود که آن زمان از ، ربانیسياف

اين درندگان   .گور کردنده  را با کثيفترين ترين شيوه ھای ضد انسانی سر بريدند و زنده به ایند و ھر جنبندمبدل ساخت

 انسان کابلی را با شقاوت ٧۵,٠٠٠بی آزرم  و فاقد حس انسانی و بدون کوچکترين صلۀ رحم و عاطفه کابل را ويران و 

بيحرمی ، دد ودام از احساسات انسانی و   ،تھاخيان  جنايات،در پھلوی اينھمه .قلبی ، شرارت و تبھكاری تمام کشتند

ادبار و  مذھبی خلق ھزاره  استفاده کرده آنھا را در يک جنگ برادر کشی و استخوان شکنی استفاده نمودند و تخم نفاق ،

 !دھند ه میدروند و تغذيه شده و به حيات ميکروبی شان ادام مصيبت را  بين مليتھا کاشتند که تا به امروز  می

خاطر منافع شخصی و سياسی و اھداف بادار ايرانی اش از ه  ھزاره ھستند و اما بظاھراً »  محقق«و » خليلی«کريم 

خونين و نسل کشی ۀ جععاملين و طراحان اصلی فادر يک طرف  پشت بر گردن ھزاره ھا  بار ھا خنجر زده اند،

  با رقابتی افسار گسيختهدر به نيابت از باداران شان و  که شتندقرار دامحقق و کاظمی  ھمين خليلی، اکبری،» افشار«

ربانی و سياف خون ھزاره ھای معصوم را روی زمين بربرمنشانه و مخالف با تمامی معيار ھای انسانی  مسعود،

 احمد شاه با مسعود پيوست و خليلی و محقق بار ھا از» کاظمی«اگر چنين نمی بود چرا بعد از حادثۀ افشار  .ريختاندند

مسعود منحيث قھرمان ملی ياد نمودند که مثال زنده اش بيانات اين فواحش سياسی در روز  ھای برگزاری مردار شدن 

اتحاد کنند و يک  ال در اينجا است  که چطور دو دشمن خونی می توانند در زير يک سقف بنشينند،ؤس. مسعود می باشد

 ! اھداف مشترک ايجاد نمايند؟قدرت سياسی وه حزب سياسی را برای رسيدن ب

 ال دارد؟ؤخلق نجيب ھزاره چه جوابی برای اين س

 :گزارش ديگر حاکی است که

. برخی از مشھورترين سياستمداران افغان ھم با حضور در محل اعتصاب آنھا، از خواست آنھا حمايت کردند" 

 ملی و معاون پيشين رئيس جمھوری را ۀبھ مسعود رئيس جءھای افغانستان پخش شده، احمدضيا تصاويری که در رسانه

 ".دھد در ميان معترضان نشان می

 باشد؟ اين حرکت ضياء مسعود دارای چه انگيزه ای می 

 از يک جانور چھار پا و بی احساس به انسان دو پا تبديل گشته و دارای عاطفه و احساس  واقعاً الحقآيا غالم ضياء

 را وادار ساخت تا حادثۀ کويته را محکوم سازد و بر ارواح شھيدانش درود انسانی شده است و اين احساس انسانی وی

باشد که توسط غالم بچگان  فاشيست و وطنفروش در جھت اغوای خلق ھزاره  کتيک سياسی میبسپارد و يا اين يک ت

 طرح ريزی شده است؟

 عامل اصلی حادثۀ ،جالدش مسعودياد ندارد که برادر جاسوس و ه مگر اين غالم کودن، دزد، آدمکش و سنگ دزد ب 

جمعی ه اوت قلبی تمام به قتل دستساش با بيرحمی و قارۀ دزدان شورای نظاری ھمسعود با د خونين افشار می باشد؛

مگر حادثۀ تاريخی افشار از لوح خاطرتاريخ  پرداخت و جويبار ھای خون ايجاد نمود؛» افشار«مردم ھزاره در 

 فراموش می شود؟

 ويدئو ھا و فيلمھائی  را که از جنايات، ويرانگريھا و آدمکشيھای مسعود در يو تيوپ، از ود جنايت پيشه ،آيا ضياء مسع

را    اطالع دارد و يا خير و يا ھمچو گذشته خودش،فيس بوک و سايت ھای سياسی در معرض تماشا گذاشته شده است

 زند؟  حسن چپ میۀ و يا کوچخرگریبه 

طور ه عبدهللا با مسعود را در فراز کوه تلويزيون نديده است که در يکی از اين ويدئو ھا ب قانونی، آيا ويدئوی فھيم،

ه کند و خلقی را ب مستقيم باالی خانه ھای مردم ھزاره در دشت برچی و افشار با باران راکت و خمپاره استقبال می

 !را؟............. ارهزند که بزن و بکش ھز کشاند؟ مگر مسعود با غرور فرياد نمی خاک و خون می
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 :گفت که داند که پدر روحانی و پيشوائی جاھلش مال برھان الدين ربانی بار ھا می مگر  ضياء مسعود نمی

 !؟»ھزاره نسل مغول و نطفۀ چنگيز اند و بيرحم ترين موجودات عالم اند«

جز حماقت تاريخی  رساند ،  می اين نوع مداری گريھا و ميمون بازی ھای ضياء مسعود چه چيزی را به اثباتبناءً 

 !را؟اش خودش و ھمپاله ھای جنايتکار و جنايت پيشه 

 مقام امارت برسد؟ه ا می تواند از مردم ھزاره رأی اخذ کند و بھ اثر نسل کشی ھزاره هآيا ضياء مسعود ب

 خلق ھزاره به قاتل ی که بر قاتالن ھزاره رأی بدھند و چه شرمی باال تر از اين است کهئنفرين بر آن ھزاره  ھا

 !شان رأی بدھندۀ خون خفته عزيزان ب

کنند و مردم عادی ھزاره نيز  باالی خون شھيدان افشار تجارت سياسی می........ ضياء مسعود و خليلی، اينکه محقق،

باز ھم در پس چرا  باشد؛ شان میۀ دانند که اينھا دشمنان خونی و سوگند خورد از اين عمل شيطانی آنھا واقف اند و می

 خورند؟ را می اثر شناخت قبلی ھنوز ھم در پھلوی اين جاسوسان بيگانه ايستاده اند و فريب چال و نيرنگھای شان

اکثريت خلقھای ھزاره ھنوز ھم در زير خط فقر زيست دارند و روزانه به ھزاران زحمت و مشقات کار کرده تا نفقۀ 

جز زنده ماندن و در مقابل فقر و گرسنگی  بر کنند و ديگر کاری ندارند،نمير براو شکل بخور ه را را ب فاميل ھای شان

مبارزه نمودن؛ و اما طبقات ممتاز ھزاره که از اليحه ھا و طبقات محروم ھزاره استفاده ھای سياسی، شخصی و مذھبی 

..... ھوتل ھا و تنھا نصف کابل را  شھرکھا،ه ن کرده اند برای شان بھشت  برين در داخل و خارج درست کرده اند،

  !!!الن کرده اندکگذاريھای ه ساخته اند بلکه در خارج از کشور سرماي

حتا در   تر و پولدار ثروتمند تر شده است؛تفقير تھيدس شود، طور معجزه آسائی ديده میه  بمردم طبقاتی بين ۀفاصل

شد زيرا يک طبقۀ ممتاز در استثمار توده ھا  طبقاتی  زياد محسوس نمیافغانستان قبل از کودتای ننگين ھفتم ثور فاصلۀ 

 ۀ رسيده است و طبقات استثمار گر از ھمباالئی طبقاتی به حد ۀمشغول بود و اما بعد از تجاوز امريکا و متحدينش فاصل

رھبران ھزاره . شندطبقات اجتماعی جامعه ظھور کرده اند و در استثمار خلقھا و غارت ثروت ھای ملی مشغول می با

تنھا ه  غرق در عياشی وخوشگذرانی اند و در اين سالھا ن،با پولھای مفتبه مانند ساير ميھنفروشان در يازده سال قبل 

 در مقام معاونيت دولت نيز انتصاب گشتند و در پارلمان دولت مزدور  نيز کرسی کهند بله ابر شمشير استعمار بوسه زد

ۀ ده و چندين ولسوالی ھای کوچک را به واليت نيز تبديل کرده اند تا در آينده پالن تجزيھای بيشتری را اشغال نمو

اگر حزب و حدت و رھبران وحدتی  .مثابه نوکران ايران فرمانبرداران خوبی باشنده کشور را سھولت بخشيده و ب

خدمت توده ھا و اليحه ھای فقير و نمايندگان و رھبران اصلی خلق ھزاره بودند پس چرا بااثر اين ھمه پول و ثروت در 

 !تھيدست ھزاره نشتافتند و آنھا را از فقر و تنگدستی نجات نبخشيدند؟

ی را اشغال ئحدتی و آن شيادانی که در دولت و حکومت کرسی ھاد بدانند که حزب وحدت و رھبران وخلق ھزاره  باي

قدرتھای استعماری جھانی و منطقه ئی چون يندگان منافع کرده اند نمايندگان اصلی و انتخابی خلق ھزاره نبوده بلکه نما

وليتی در قبال ھزاره و افغانستان قبول نکرده و ھرگز نخواھند ؤنوع مس در افغانستان می باشند و ھيچو پاکستان ايران 

 !کرد

 از کمک ی ديگر رارھبران و کادر ھای حزب وحدت ميليونھا دالر را از بانکھای افغانستان دزديدند و ھمچنان ميليونھا 

 فقر  تھيدستی ندای اعتراضش را بلند کند و ازۀ در بانکھای خارجی اندوخته اند؛ اگر ھزارمن جمله ايرانھای ديگران 

ن شاه شجاع کرزی افگنده و رفع  شيادان و جالدان وحدتی تمامی گناه ھا را بر گردو جبر زمانه شکوه کند دفعتاً 

 !!!کنند وليت میؤمس

    !کی فريب نيرنگبازی ھای اين ملعون ھای عبا و قبا پوش را خواھيد خورد؟ه  ساده و زحمتکش تا بای توده ھای
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ديدار  .رھبران ھزاره در پھلوی بيعت و نوکری برای آخوند ھای ايرانی به نوکری پنجابيھا نيز سر تا کمر خم کرده اند 

 کشوری و نظامی پاکستان باالخص ۀ مقامات عاليرتبھای  چندی قبل خليلی و محقق در داخل  کشور و در پاکستان با

 از نيات  پليد وضد ميھنی ٢٠١۴ بعد از سال رسانيدن پيمان ھمکاری خصوصاً استخبارات مخوف پاکستان و به امضاء 

 !!!کند اين زنازادگان و حرامزادگان تاريخ در قبال مردم و ميھن حکايت می

را  خويش... محقق و  اکبری ، قای اجتماعی ميکروبھائی ھمچو خليلی،خاطر منافع سياسی و به ب خلق ھزاره نبايد

 .گوشت دم توپ بسازند و فريب دسايس اين ناخلفان و حرامزادگان تاريخ را بخورند

قرار داشت توسط » راوا«که در کدر رھبری سازمان  دولت مرتجع کابل زمانی» بشر«رئيس حقوق » سمر«سيما

اردوی پاکستان قرار داشتند و دارند و ھمچنان  مقام ھای بلند    آی  اس  آی ،، آنسھزاره ھای پاکستانی که در رأ

بعد از ارتباط با » سمر«. دولتی و حکومتی پاکستان جايگاه ھای بلندی را  داشتند و دارند با  آی  اس  آی  معرفی شد 

خاطر مغشوش و ه  توسعه می بخشد و بپاکستان فعاليت ھايش راۀ حکومت و دولت پاکستان آزادانه در ھم استخبارات،

 دو کلينيک و مکتب را به ھمکاری مادی و معنوی پاکستان باز نمود تا با اين نيرنگ یمخدوش کردن افکار عامه يک

 .سياسی در قلب مردم جا باز کند و از خودش فرشتۀ نجات جلوه دھد و ھم ارتباطش را با  آی اس  آی پوشيده  نگھدارد

حزب "بريده و به " راوا"به نسبت ھمان تعلقات قومی و مليتی از " سيما سمر"د سخن می گويند، خانم تا جائی که اسنا

 حزب وحشی وحدت پيوست و هتعلقات بھمان بعد از سگ جنگيھای کابل وی نظر به پيوست که " کمونيست افغانستان

محقق و ديگر رھبران ھزاره را با   ی ،خليل ،» سمر«خانم سيما  .نمودکار آغازه در صدر مرکزيت اين حزب منفور ب

آی اس آی  معرفی داشت و اين معرفت به عقد مھاھده ای انجاميد که حزب وحدت بايد از منافع پاکستان در افغانستان 

بعد از خروج نيرو ھای اشغالگر پاکستان  .آنھا را حفظ خواھد کرد.... دفاع نمايد و در مقابل پاکستان ھم منافع سياسی و

 را در افغانستان تکرار ١٩٩۶- ١٩٩٢گوش  غير پشتونش باز ھم حادثات سالھای ه واھد که توسط نوکران حلقه بخ می

 با غالمبچگان جاسوسی ھمچو پاکستان قبالً در اين راستا  افغانستان ھموار سازد؛» پاکستانيزيش«کند و شرايط را برای 

نيز مذاکراتی انجام داده است و به توافقات و تفاھماتی دست »  شمال«قانونی و رھبران جنبش  - امر هللا - بسم هللا -عبدهللا

 .يافته اند

کويته گرديد ) علی تاون( معصوم در مارکيت ميوه فروشی ۀ نفر ھزار٨٠ که منجر به شھادت بيشتر از یحادثۀ المناک

 سمبوليک و تجمعبه يک وجدان بشر را تکان داد و جريحه دار ساخت و اما رھبران حزب منفور وحدت اسالمی تنھا 

 چرا؟ يک اعالميه ای انتقادی در نسل کشی ھزاره اکتفاء کردند و بس؛

شد  رفتند جيره و نفقه ھای شان توسط پاکستان قطع می که اگر بيشتر از گليم شان پا می نھادند و  جلو تر می خاطریه ب

 !!!دنرا از دست ميدا و ھم در آينده اگر دولت پاکستانی در افغانستان ايجاد شود سھم شان

خاطر منافع گروھی و ه پس خلق ھزاره بايد درک کند که حزب وحدت حامی حقوق و منافع  خلق ھزاره نبوده بلکه ب

 !کنند و بس بقای سياسی  خود شان فکر می

  ،کنند حزب وحدت  که باعث انھدام کابل و باعث نسل کشی کابليان شد ال نمیؤچرا خلقھای شريف ھزاره از خود س

 خيزد؟ دفاع بر نمیه حاال که خلق ھزاره به آنھا ضرورت دارد چرا از داعيه و حقوق  شان ب

باشد و نسبت به سالھای سگ  د که حزب وحدت از امکانات خوب مالی و نظامی برخوردار میخلق ھزاره بايد بدان

 امکانات در دفاع از مردم ھزاره اينۀ پس چرا حزب وحدت با ھم مراتب قويتر و پولدار تر است،ه جنگی ھای کابل ب

 نشتافت؟

جواب سھل است زيرا تھداب اين حزب ضد ملی و ضد مردمی در نوکری بنياد گذاشته شده است نه برای منافع توده ھا 

 .و دفاع از دردمندان جامعه
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می و حرکت اسال ،» نصر«قبل از ايجاد حزب وحدت اعضای اين حزب منفور و ارتجاعی مذھبی زير نام سازمان 

نفع ايران داشتند، سازمان نصر در ھزاره کشی يد باال و سابقۀ ه ی بئ فعاليتھا پاسداران در مناطق مرکزی و غزنیسپاه

ه و ھمچنان دستان اين سگان زنجير گسيخته و افسار گسيختۀ خمينی جالد ب قديمتر  نسبت به مسعود و سياف دارد ؛

 .ره رنگين می باشدوطنپرست و انقالبی ھزا خون صد ھا روشنفکر،

خلق ھزاره بايد خود را از وابستگی اين حزب کثيف سگ ايران و نوکران پاکستان رھا سازند و با رد اين سگان وامانده 

زحمتکشان با ديگر برادران و خواھران ساير و  دھقان  کارگر،ۀ در راه ايجاد و ساختمان يک حزب طبقاز واليت فقيه

ه بدون طبقه را بنياد کرد تا برای انسان بۀ توان جامع د سازند زيرا با اتحاد انقالبی میرا متح صفوف شان افغان شان ،

 .مليت و زبانی اش پوست، رنگ،  ارج گذاشته شود نه تعلقات مذھبی،وجودشخاطر 

 !سوی ساختمان حزب انقالبی و ارتش انقالبیه به پيش ب

ۀ سوی نابودی مجرمان جنگی و ھمه  و به پيش بپيروزی انقالب دموکراتيک نوين سوی جنگ خلق،ه به پيش ب

 !وطنفروشان

 

 

 


