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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 اپريل ١۴

  

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

٩ 
  ! چنگيزيسممردابيا لشابی روی »  م.ل.سازمان کارگران م«

 

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

 ، انجوئيستۀھای پود» مائويست«مبارزات و افشاءگريھای اين قلم چنان ضربات پيھم و مھلکی  را بر جمجمه ھای 

 !!! و چنگيزيست بودن شان انکار می کنندخاديست و وطنفروش وارد ساخته است که حتا از ھزاره ايست بودن

 تعبيه گزافه گو ھا ، رجز خوانان و خودستا ھای جبون که در خارج مرز ھا در سوراخھای قرار ادعای اين الفزن  ھا ،

مزورانه  اکرم ياری، ابر مرد مجيد کلکانی، ابر مرد داکتر "ما انقالبيون و وطنپرستان    خزيده اند ،شدۀ امپرياليستی

» خط گذار»  «اکرم ياری«که  ض را با ھم در يک سطح قرارداده و  در مقياس قضاوت قرار می دھيم و در حالیفي

 !؟"مائوئيسم در افغانستان  بوده و  يگانه رھبر و صدر  شعله جاويد بود
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 داکتر - حيم محمودی زنده ياد داکتر ر- داکتر عبد الرحمان محمودی فقيد ان نوشته ام متذکر شدم که   زنده ياد٧در بخش 

 داکتر فيض احمد و ابر مرد بی بديل مجيد کلکانی نه تنھا از شناخت خوب - حيدر لھيب - رستاخيز - ھادی محمودی

در  .بلکه بر پايۀ ھمان شناخت برخاسته از پراتيک، مورد اعتماد نيز قرار داشتند مردم و انقالبيون بر خوردار بودند،

 .يک مبارز بود و اما در عمل و پراتيک يک قدم ھم گامی بر نداشته بود»  اکرم ياری«ادامۀ نوشته افزوده بودم که 

 !به اين باورمند بود که روسھا و سگان خلقی و پرچمی به ديالکتيک باور دارند؟» ياری«زنده ياد 

سه نمودن ند زيرا مقايبه دروغ متوسل گشته ا) خاد(اين تف طفيلی ھای » م.ل.سازمان کارگران م«پس دلقک ھای 

و گناھی ظلم در حق دو فرد اخير  »مجيد قھرمان« و »فيض احمد«با قھرمانان جنبش انقالبی داکتر  »اکرم ياری«

 از عرش را »فيض بزرگ« و »کلکانی بزرگ« سطح  بلند مبارزاتی چه با چنين مقايسه ای .نابخشودنی می باشد

که تا زمان دستگيری ھنوز ھم از دشمنان مردم را »  ياری« زنده يادمبارزاتی که ھمانا مبارزۀ مسلحانه است، و از 

 در آوان  اميد بدان داشت تا خلق و پرچم با جنبش انقالبی برخود خونين ننمايد و صرفشناخت درستی نداشت و

، ، در يک صف قرار دادن ، تنھا ظلم به زنده يادان کلکانی و داکتر فيض نيستطفوليت جنبش انقالبی مطلبی چند نوشته

دھل فقر فکری گوينده را نيز به صدا در آوردن می باشد، که نمی تواند تفاوت بين درجات مختلف مبارزه را بلکه 

  .مشخص نمايد

اين مولود نحس » م.ل.سازمان کارگران م«اينکه چنگيزيست ھا و ھزاره ايست ھای ، ناگزير بايد حقيقت را گفت 

اپورتونيست  ،اکونوميست....... مينای قھرمان و -  که داکتر فيض احمدانترنتی و ديگر ياران جاسوس شان متعقد اند

مبنی بر باور مندی روسھا و نوکران بومی اش به » ياری«و اما م ل ا نبودند؛ پس در باره باورمندی شھيد .....  و

 ديالکتيک چه نظر و باوری دارند؟

 ه باشد آيا اپورتونيسم تسليم طلبانه ای بود و يا خير؟آيا شھيد اکرم ياری چنين حرفی را زده است و يا خير و اگر زد

اکرم ياری را صدر و رھبر فرزانه  ای انقالب افغانستان دانسته اند "   ادعا دارند که» م.ل.سازمان م«دلقکان انترنيتی  

د؛ ھمه پی شون خوانده می» مائوئيست«ھای کشور چه در گذشته و اکنون که ) مائوتسه دون انديشه(زيرا که ھمه ای 

ھا اھميت » مائوئيست«برای .برای انقالب دموکراتيک نوين کشور برده بودند» صدر اکرم ياری«به اھميت بنيادين 

ھا عقيده دارند که  از زمان پی ريزی »مائويست«. تعيين کننده دارد زيرا که خط انقالبی وی است که خط انقالب است

  که معرف و مظھر مارکسيسم انقالبی در افغانستان بوده است و اينتا امروز آن خط است» سازمان جوانان مترقی«

در سازمان جوانان مترقی ) انديشه ای مائوتسه دون( و نماينده ای » مائوئيستی«بود که بانی خط » صدر اکرم ياری«

 ."نبود) انديشه ی مائو (چيزی جز گسست از » صدر اکرم ياری«گسست از خط . بوده است

با خارج کردن چنان بادی فکر می کنند که با اين بی عقلی  تاريخی شان خاک به چشمان » . آی. اس.آی«چوکره ھای 

را  که اين الفوکان بی غيرت عکس ادعای شان  در حالی،کنند را قبول می مردم  و تاريخ زده و مردم چرنديات شان

کرد انقالبی در  ر زمانی که ايشان مبارزه میتنھا رھبر انقالب افغانستان نبود بل ده ن» ياری«ثابت ساخته اند زيرا 

 راضی  جاويد  اصالً ۀدر جريان شعل» ياری« افغانستان از آمدن و پيوستن ». ا. ل.م«حتا اکثريت  .کشور جريان نداشت

 .دانستند نبودند و ايشان را بورژوا و عامل دربار می

 اغراق  و گزافه گوئی متوصل شده اند زيرا توده به» ياری«سازمان مرغ بازان بيکار در مورد شھرت ملی و جھانی  

 اجتماعی نمی شناختد و ھمچنان خلقھای ۀ سياست  ملی و در صحنۀدر صحن»  اکرم ياری«نام ه ھای افغان کسی را ب

صدر «  فعاليت سياسی داشتند از بودن  نوينتيکشمول روشنفکران ھزاره که در صفوف پائينی جريان دمکراه ھزاره ب

تنھا مردم از موجوديت کشوری به اسم افغانستان بی خبر بودند چه رسد ه  خبر بودند و در سطح جھانی نبی» اکرم

 !؟»صدرياری«شناخت از 
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ھای تاريخ ريشخدان و مسخره ھای بيش نيستيد و فکر می کنيد که مردم به عوعو ھای شما ... شما لوده ھا وديوانه  

 زھی سگ شويد باور می کنند؟ جتماعی و سياسی به تلسکوب ھم ديده نمی اۀزنجير گسستگان لجام گسيخته که در صحن

 !سگانهگری 

جا مانده است و ايشان در زمان ه سياسی و تئوريک ب ،ثرعلمیاچند » ياری«از زنده ياد ، حاال پرسش ما اين است که

 حيات شان چند قيام و کدام انقالبی را رھبری نموده اند؟

احساسات خشک  قومپرستانه توأم با تحريف و جعلکاری اکتفاء نکنيد زيرا منطقی در چنين  جواب دادنھای  مملو از هب

ده ايد گر چه رجواباتی را که در بخشھای اول و دوم عوعو نامه ای تان پارس ک .جو نمی شود و حرکاتی جست

دانستم که   میيافتم تا اقالً  اثر صداقت در آن نيادگار گذاشتيد و اما کوچکترينه طوماردور و دراز و کاپی شده ای ب

 !!!توسط انسان جواب  پرداخته شده است نه سگان وحشی و خونخوار

 با صدر مائو بر اساس کدام منطق و اصوليت استوار است؟» ياری«مقايسه نمودن زنده ياد  

نشان داده در  »مائوصدر « قبلی گفتم که چنين مقايسه ای در گام اول درک ناقص گويندگان آن را از موقعيتۀ در نوشت 

» . ا. ل.م«انجوئيست، ھيچ مناسبتی با »صادق«جاسوس و » حسين«ثانی روشنترين دليلی است بر اين که، باند ھای

 زير تأثير قوم پرستی و ٢١جاسوس اند که ھنوز ھم در قرن ه و نداشته، بلکه مشتی از انسانھای فرتوت و عقب ماند

تان از ۀ حسين جاسوس می باشيد و ھم» صدر«صادق و » صدر«م ھمقالده ھای شما ھ .نژاد گرائی دست و پا می زنند

 .سان می باشد می زنيد و بوی تعفن تان يک... يک پاچه 

که شما کودنھا طوری وانمود می سازيد که من طرفدار خط سنتريسم ھستم؛ مگر شما پخپلو ھای ريشخند و مسخره  اين

پيام «و حواريونش در »  سمندر« از اکرم ياری،  بحث ھای اين قلم را با ھای افغانستان بعد» مائويست«نمايندگان 

 نخوانده ايد تا از نياتم آگاھی حاصل کنيد؟» آزدی

آخر چھار  ندازد،را در پيش چشمان تان بي معرفی داريد تا وی جل و پوستک تان »سمندر«درستی برای ه شما خود را ب

نه ھويت تان  نه اسم تان،  ساخته ؛»فالن و بسمدان«ويله ای را به اسم سازمان تا چھار پای و کله خر يکجا شده ايد و  ط

جواب ه پس  چگونه شما را بايد شناخت و ب. باشد و ھمچو موشھا در سوراخھا پنھان گشته ايد و نه کشور تان معلوم می

 تان پرداخت؟

برای بد نامی انديشه ھای انقالبی نطفۀ حرام نه سوسياليست ھستيد بل و   ».م . ل.م« به اصطالح شما نه کمونيست نه 

محقق  -کشتمند -فرامنطقه و استخبارات امپرياليستی نھاده شده است و ناف تان با خليلی تان توسط استخبارات منطقه،

 .نيز بسته شده است... و

اين حرکات  نيستيد؛جز خويشتن برای ھيچ جنبنده ای ارج قائل ه شما چند درجن سگان ھار بر ھمه پارس می کشيد و ب

 اين جنبش  بزرگخانودۀدوری خوان ه تان حکايت می کند و معلوم می شود که بسياسی تان از خطا زاده بودن ۀ رذيالن

  !را رقم زنند وای بحال ملتی که حرامزادگان خطازاده سرنوشت شان . نشده ايدکالن» شعله جاويد«يعنی 

ھستيد و يا يک باند مرغ دزد ھا که تا حال متوجه نشده ايد که من که » سازمان سياسی« مگر آيا شما  منسوبين يک 

 ھستم؟

 .از دستم شب و روز نداريد و خواب از چشمان تان ربوده شده  و ھم متيقنم که ميرويس به عزرائيل تان تبديل شده است

 ھم غلطی ،کمبودی ھا ھمين مگربا علمی من در چه حدی است ، من ادعائی ھم ندارم ۀکه سطح تئوريک و سوي اين

را خراب ساخته  رخ تان می کشم و ھم به عزرائيل تان تبديل شده ام و ھم روزگار تانه را ب ھای امالئی و انشائی تان

شھرت تان  ھمچو رئيس بانک مشھور تا حال قادر نشده ايد که با ۀ پس شما با اين سطح باالی علمی تان و آواز .ام

 علمی و ۀتمام حرف و سخنان تان کاپی بوده و ھيچ ذخير .ۀ قناعتم را فراھم سازيداستدالل و منطق انسان نو ماي
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ھستيد در زير سايۀ درخت بی ) زق(چون شرم و حياء نداريد و  تئوريک در انبان نداريد و ايزار بند تان نيز افتاده است؛

يه علمی و تئوريک و سطح علم زبان عجوزه و بوزينه ھای دالباز نخست سو آخر او بيسوادان خرف، .غيرتی لميده ايد

نصيب تان ) ککرک - پی(ندازيد يا به استخوان می رسيد و يا و بعد در پاچه ھای ديگران چنگ بيرا ديده  دری تان

 .تان خواھد زد)گرگ(خواھد شد و يا زبان تان کشال در کنجی 

) هخچ(و شما را ) کوچوله بخوراند(برای تان ايشان است که ۀ به قوله کشی پرداخته ايد اين وظيف» سمندر«اينکه باالی  

 .دھد و نه برای شما کند و اما تا جائی که با خبرم وی به سگ اھميت می

تان يک سازمان ھزاره ايست نيست و حتا يک عضو ھزاره نداريد؛ خنده خنده و باز ھم » سازمان«اينکه گفته ايد که 

تان ھزاره بود و مصدر خيانت گشت و از صف » سازمان«ھمچنان وز وز کرده ايد که يک عضو مرکزيت . خنده

 !!!سازمان اخراج شد

 در جنگ می باشد و رھبران تان قبالً ۀ پرسش ما اين است که آيا سازمان تان در داخل است و اگر ھست دارای چند جبھ

 کدام سازمان سياسی فعاليت ھای سياسی  و نظامی داشتند؟

سازمان شما ، ه روسھا و نوکرانش و فعاليت کادر ھای پيکار منحيث جاسوسان خادآيا بعد از تسليمی سازمان پيکار ب 

 تسليم طلب  و  کادر ھای رھبری» فوالد«تشکيل شد و يا بعد از رفتن داکتر ) خاد(در ھمان سالھا تحت نظارت 

 که در دامان امپرياليسم غرب پناه بردند و انجوئيست شدند؟» پيکار«

با باند حسين جاسوس بر حسب » پيکار« متعلق به مليت ھزاره بود و پيوند  و وحدت »کارسازمان پي«بنيان گذار  

متذکر شدم که حاال به مشکل  قبالً  .تصادف نبوده بلکه يک حرکت پالن شده برای تقويت ھزاره ايسم و چنگيزيسم بود

خاطر بقای سياسی و اجتماعی شان ه ند که باو راست را از ھم تفريق نمود زيرا اينھا مجبور» چپ«ميتوان ھزاره ھای 

در پشت در ھای بسته » محقق«را  يکجا با چنگيز » کشتمند« نوشته ام عکس  ھای سلطان علی ٨در بخش  .متحد باشند

يای وطن برای شما دو سال قبل در لندن  در حالت مذاکره نشان دادم و اين خود نمايانگر اين است که منافع عل

 .داشته بلکه منافع مليتی برای تان ارجحيت دارد ارزش نوطنفروشان اصالً 

در يک وحدت ..... و» کشتمند«از جيب ھای تان بيرون شود و يا با سلطان علی ) خاد(اينکه  فردا کارت ھای شموليت 

انجوئيست ھا - چنگيزيست ھا  -ست ھا يو ائتالف قرار بگيريد، باعث تعجب ما قرار نخواھد گرفت زيرا شما ھزاره ا

 دو پشتون و يا دو ی که در صف تان يکبعيد از امکان نيست . يک کرباس می باشيدهتان سر و تۀ سان کثيف ھموجاسو

 از بی ناموسترين و ناخلف ترين وطنفروشان  بی ۀ زيرا شما تجمع و يا مجموعنيزوجود داشته باشند..... سه ازبيک و

اضريد که از ننگ و ناموس تان گذشته و برای بربادی خاطر اھداف مليتی و ھزاره ايسم تان حه ننگ می باشيد که ب

 .عملکرد ھا و طرز رفتار  و کردار ھای تان به حقانيتم گواھی می دھد افغان و افغانستان معامله گری نمائيد؛

د و دورش می رقصيد و از وی بتی ساخته ايه چرخيد و  ب می» ياری«دور شمع  ه شما ھزاره ايست ھای چگيزيست  ب 

گنجايش ، ) شعله جاويد( نوين تيککادر ھا و رھبران جنبش دمکرا ، برای منسوبينمی کنيد و اما  حقيقتاً پرستش 

معلوم بود و ھم در مورد جايگاه طبقاتی و اجتماعی شان شناخت  » ياری«صالحيت ، استعداد، مقام و ظرفيت سياسی 

جای الف زدن و ه داد می زنيد ب »سازمان جوانان مترقی«که شما دالالن سياسی و اجتماعی از  اين .خيلی عميق داشتند

حرافی ثبوت کنيد که نخست يک محفل چند نفره نبود و ھم راپور فعاليت ھايش را در سراسر افغانستان، منتشر کنيد و 

البی  در سراسر افغانستان سفر کرده خاطر تبليغ  اھداف سياسی اش منحيث يک رھبر انقه ب» ياری«نشان دھيد که 

 است و مردم را از مرام و ھدفش آگاھی بخشيده است؟

 در کران تا کران ميھن تاريخی مان سفر ھا داشتند و با مردم شان شب ھا و روز ھا را »احمد کبير« و »کلکانی کبير« 

الرحمان بدداکتر ع. ی کامل داشتندسپری کرده اند و از غم و اندوه ، مشقات و مشکالت زندگانی مردم شان آگاھ
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محمودی و داکتر رحيم محمودی در زندگی ھای شخصی شان با فقر و بدبختی و تھيدستی پنجه نرم کرده بودند و از 

 ی در زمانبناءً  ،را با دل وجان احساس نموده بودند درد ھا و بدبختی ھای قشر ستمکش اطالع داشتند و غم و درد شان

 جاودانگی پيوستند با توده ھای فقير و حرمان کشيده يکجا تقسيم میه  که بیرا اخذ داشتند و تا زمان که اولين معاش شان

پس شما تفاله  ، از محموديھا می گرفتندار ھا و ديگران اعتبار مبارزاتی شان» ياری« برای ھمه معلوم است که . کردند

لھيب  - داکتر بنياد ھا- رستاخيز - بر تر از محموديھارا» ياری« روی کدام استدالل و منطقی ) خاد(و » پيکار«ھای 

؟ پس اگر انتخاب »ياری«باال بود و يا ..... لھيب و - دانيد؟ مگر سطح فکری و عقيدتی و علمی  رستا خيز می.... و

جز قومپرستی ه از ديد و منطق ھزاره ايسم  برنخاسته است پس باالی کدام اساس و منطق استوار می باشد ب» ياری«

 !!!کور کورانه و تعصبات مليتی

را ببنديد  دارم که بھتر است دکان سياست و جاسوسی تان برای شما دالالن سياسی و مسخره ھای روزگاران توصيه می

و نوشته ھای  » معلومات«با.  خنده و تفريح ھمگان قرار گرفته ايدۀدنبال تئاتر و شعبده بازی برويد زيرا مايه و ب

را   دل بدی ھمه  واقع شده ايد و اينۀھا می باشد باعث استفراغ و ماي» ايسم«ن که مملو از انواع تکراری و تکراری تا

ی القلب س عقده ئی ھای مکار و اما نھايت قدانند که شما ھم بدانيد که در بازار سياست خريداری نداريد زيرا مردم می

 تزوير ۀاگر در ھفت پوش  و ھفت الي .بديل نخواھد شدگاھی به حقيقت ت که ھا می باشيد و خوابی را که ديده ايد ھيچ

و امام زمان و واليت فقيه بگيريد تزلزل پذير و باالخره محکوم » ياری«را از  تان» مبارزاتی« پنھان شويد و يا اعتبار

از اندکترين به شکست و نابودی محتوم می باشيد زيرا در بين توده ھا نيستيد و متعلق به اکثريت توده ھا نمی باشيد و 

 .شناخت و احترامی برخوردار نمی باشيد

نمايندگان واقعی و راستين مائويست ھای «يعنی » م.ل.سازمان کارگران افغاستان م«ھزاره ايست و چنگيزيست ھای 

» مائوئيسم«ھای سفله و بی ارزش می جفند که ما  به خط گذار ) گکه جمبور( اين ،خنده خنده وباز ھم خنده» افغانستان

 !در افغانستان توھين کرده ايم و می خواھيم که وی را خرد نموده و رھبری اش را منکر شويم؟

 به ه ایھا نبود زيرا انديش» مائويست«را منکر نشده ايم و ايشان ھم نماينده واقعی » ياری«ما که نقش مبارزاتی  شھيد 

کاسگين و گرو ميگو در جھت بد نام - ژنف در کشور وجود خارجی نداشت و اين واژه دوکتورين بر»مائويسم«اسم 

، سازمانی يکی از بود»مترقیسازمان جوانان «نام ه  سياسی بنھادرھبر يک » ياری« . بود»انديشه مائو«ساختن 

  و سطح به ھمه درس تئوريک ھم می داد» واصف«بود و گويند که » واصف باختری«اعضای ثابت رھبری اش 

 نرفته بود که در حد رھبران شعله جاويد برسد و چه رسد که به صدر مائو تقرب الباتئوريک و افق فكری شان آنقدر 

 در شأن شان ديده نمی شد ؛ اگر ی شعله جاويد  يک امر ناممکن بود زيرا چنان ظرفيت برای ايشان توانائی رھبری .کند

 و ». ا. ل.م«ه اند تا چراغ رھنمای  يک آثار تئوريک ننوشت باال می بود پس چرا اقالً ۀايشان از لحاظ تئوريک در مرتب

 ھا می شد؟» مائويست«يا 

، باز ھم تھمتی است باالی يک  کارزار سياسی شان انتخاب نمودندۀرا سر لوح» مائوئيسم« ، »ياری«اينکه شھيد اکرم  

به ھمان اکرم مرده و کسی که در قيد حيات نيست تا بر روی شما تف انداخه حرف تان را تکذيب نمايد، زيرا زنده ياد 

 عصر ھمان عصر امپرياليسم  بود و می باشد و تا به ھنوز عصر ديگری اندازه سواد سياسی ايدئولوژيک داشت تا بداند

را ضميمه ای » مائويسم«اگر چنان می بود بعد از مرگ صدر مائو خانم و رفقای انقالبی اش  .مده استاوجود نيه ب

خش انقالبی حزب کمونيست چين خود را مارکسيست  ليننيست می خوانند نه امروز ب .کردند  ليننيسم می-مارکسيزم 

 مائويست؟
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 از اوضاح و احوال حاکم بر جھان حتمی بی خبر بدان معنا نيست که آن زنده ياد» ياری«چنين تھمتی بر ر زنده ياد  

 مارکسيسم پسوندرا » مائويسم«داد که بدون تغيير عصر  گاھی برای خود چنين اجازه ای را نمی بود و در غير آن ھيچ

  .لينيسم بسازد

ی را که خود ئمی سازيد زيرا جفنگ ھائی نشخوار و نگارش آثار رھبران پرولتاريا از خود پھلوان پوقانه ، شما با کاپی 

ھای بينی کشال اينست ) اوشتوک(توفع ما از شما  .تان می نويسيد دارای غلطی ھای آشکار امالئی و انشائی می باشد

تان بپرسيد زيرا عف و جف ھای تکراری و باز ھم تکراری و ۀ االت ما را از آموزگاران پشت پردؤکه جواب ھای س

شما  .را در خواندن اراجيف تان صرف نمی کند شکس وقت عزيز تاريخ سازی جعلی تان خسته کننده شده است و ھيچ

ی نمی باشيد و تنھا برای ساعت تير کردن و ريشخندی با اين حال و احوال تان در مقام و منزلت جر و بحث و پاسخگوئ

 .ارزش داريد وبس

مگر شما در واقعيت که ھا  خوانيد ؛ ھای افغانستان خود را قلمداد کرده و می»مائويست« تمامی  که مدعی رھبری اين

 !تيد و يا جن و يا خرس با شناخت يک تن تان بدانيم که انس ھسد و اسم رھبران تان چيست تا اقالً ھستيد و در کجا ھستي

ديالکتيک برای ما آموخته است تا به موھومات و يا قصه ھا و حکايات وھمي ، خيالی باور نداشته باشيم و ھر پديدۀ  

پرسش ما از شما سگان رانده شده از کاروان، بی ھويت و زبانباز اينست که ما  چشم ديده بعد قبول کنيم ،ه مادی را ب

 ،باکدام توجيه ھای افغانستان می باشيد؛»  مائويست «ۀ نمايندگان واقعی شعله جاويد و نمايندچطور قبول کنيم که شما

 !موقوف) افسانه ھای سر منگسک!(سند  و جواب عقالنی؟

ھزار ايست ھا و چنگيزيست ھای سازمان مرغ دزدان بی عار و ھار در بخش دوم عرعر و عوعو  نامه ای شان می 

جاويد ترادف ۀ خط گذار مائوئيسم در افغانستان است با سازمان جوانان مترقی و شعل»  صدر اکرم ياری«گويند که 

 !!!يافته و خط مائوئيستی کشور با صدر اکرم ياری تجسد و ارگانيزه شده است؟؟؟

 !!!ی به بزرگی دروغستان ھزاره ايست و چنگيزيست ھای عقده ئی و بی ھويتئغلو

 نطفه ھای حرام تيموجن زمين و زمان را ھزاره می بينند و مھر ھزارگی می زنند  خاطر نشان ساختم  کهطوريکه قبالً  

مدعی » م ل م.....سازمان « تمسخر آور اين است که  روسپی خانه ای تحت اسم . و اين ھم ثبوت ديگريست از مدعايم

اد و عملکرد ھای  شان ی شان عضويت ندارد و اما اعتق)قلعه(،»سازمان« است که حتا يک نفر از مليت ھزاره  در 

  !فطرت اند را ثابت می سازد و نشان می دھد که  اين اعجوبه ھای روزگار چقدر دروغگو و پست عکس گفتار شان

اند و » صادق«برای يک لحظه می پذيريم که آنھا :  گپ می خيزد،در ھمين جا بی ماسبت بيفزايم، زيرا گفته اند از گپ

گفتم اين ادعا را به اساس . يانت اخراج شده استخو يک نفر ھم که بوده به جرم ، در سازمان شان نيست» ھزاره«يک 

  :می پذيريم، حاال سؤاالتی که مطرح می گردد، چنين است» فرض محال، محال نيست«يک اصل منطقی که گفته اند 

 و يا اين که به  نمی دانندعضويتۀ اين سازمان چرا ھزاره ھا را به مثابۀ عضو قبول نمی نمايند، آيا ھزاره ھا را شايست

  چنان نتيجه ای رسيده اند که ھزاره ھا افغان نيستند، تا شرايط عضويت را دارا باشند؟

، ياد می از جانب ديگر وقتی آنھا از موجوديت يگانه عضو ھزاره که به جرم خيانت از سازمان شان اخراج شده است

ابۀ يک رشوت برای من، می خواھند بگويند که ھزاره ھا خاين اند و يا نمايند، چه می خواھند بگويند، آيا تلويحاً و به مث

کدام چيزی را در ذھن دارند، که فعالً از بيرون دادن آن خودداری می نمايند؟ در ھمه حال تا جائی که به من مربوط 

حکم نمايم ھمۀ نمی شناسم تا » خليلی«و » محقق«و يا » کشتمند«، »حسين«، »صادق«است من ھزاره ھا را از روی 

 فوق و ھمقماشان شان را آنھا خاين بوده ھيچ يک شايستۀ عضويت در يک نھاد مدعی مبارزه نمی باشد، بلکه افراد

به مردم ھزاره و تماميت ارضی کشور خود می دانم، مگر اين که آنھا چرا عليه ھزاره ھا عقده مندانه برخورد خاينين 

  .می نمايند، بايد خود پاسخ بگويند
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به مثابۀ  استاد ديالکتيک و مارکسيست رزمنده الفبای مبارزه را به » ياری«الن سياسی و انترنتی مدعی اند که دال

  !!! آموخت و سپس آن فرد با اپورتونيسمی منحط در مقابل خط انقالبی قرار گرفت؟؟؟»داکتر فيض«

 !!!ھمه با ھم يک خنده

شانھا و سيارات و زمين و انسانيت نيز می باشد که ما ھم بی غم ھست کننده ای کھک» ياری«يکی و خلص بگوئيد که  

بود و محموديھا و ديگر ) شعله جاويد( نوينتيکبنيانگذار جريان دموکرا» ياری«تا به حال ملتفت نبوديم که  .شويم

بود با  ده میزن» ياری«اگر !!!  شاگردان ايشان بودند و دست پيری از جناب ايشان گرفته بودند»شعله جاويد«رھبران 

 ۀشنيدن اين ھمه  تعريف و تمجيد و تحريف و جعل تاريخ چندين بار عرق شرم از پيشانی اش جاری می گرديد و سکت

 .کرد مغزی می

 !؟»ھيچ مائوئيستی صدر اکرم ياری را با صدر مائو مقايسه نکرده است«پخپلو ايست ھای مسخره می نالند که  

صادق ظفر در جواب نامۀ کسی » صدر« مراجعه کنيد و در خواھيد يافت که »شورش«پخپلو ھای جاسوس به صفحات 

  !؟........ مائوتسه دون قرن است و » صدر ياری«گفت که 

يک نگاھی ژرف بيفگنيد  وخواھيد ديد که از چه سطح دانش زبان ) م .ل.سازمان کارگرن م«نخست به امالء و انشای  

 .برخوردار می باشند

  دم می زنند؟». م. ل.م«که ھا از  

 .ھمگی باھم يک خنده

 .اين غلطی ھای از بخش اول طومار شان است و برای بخش دوم نخواستم که وقت عزيز را صرف کنم

 

  درست-------------- غلط 

  تعيين---------------تعين  

  افشاءگری------------ افشاگری 

  ديروزی شان----------- ديروزين شان 

  ھمتای---------- ---------- تای- ھم 

   دشنام نامه---------------- دشنامه نامه

  شماره ای------------------------- شماره يی 

  ثبت است------------------------- مثبوت است  

  صنف اکابر-------------------------- کالس اکابر  

  زندگی ---------------- زنده گی  

  زمين شوره ای-یئ زمين شوره ------------- ---------------زمين شوره ی  

 پست - دنی يعنی ھرزه--------------------------------- دنيده است؟ 

 پناهِ در  -------------------ناه ی  در پ  

  اليحه----------------- اليه 

  افتضاح---------- افزا تر 

  خنده- خنده: به مصدر جديد بخنديد ------------ گرايستن 

  راندگان-------- انده گان ر

  افشاء-------------- افشا  
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 کمائی-  کمايی--------کماھی  

  اعضاء----------- اعضا  

 فره  عطيه الھی ، جذبه روحايي ، گيرائی ، گيرش ،------------------کارزما  واژه انگليسی است؟ 

    نمايندگی------------- نماينده گی    

  متأسفانه-- ------------متاسفانه 

  می گوئيم--------- ميگويم  

   ديدگاهِ ------------ ديدگاه ی  

  ستردن------------ سترده  

 شووونيست- شئوونيست---------- شووينيست 

 قاعده دار -  روش دار، اصولی------------------- لغت انگليسی است ! سيستماتيک  ؟ 

    قاعده ، دستور ، ورد------- ----------------لغت انگليسی است   ! فورموله؟ 

   آشنائی---------------آشنايی   

 با آن چسپيده می آيد) يا(ملفوظ است، لذا ھر نوع ) ه(حرف  چون -  نگاه----------- نگاه ی 

  جرأت-------- جرئت 

  وجدان باختگی--------- وجدان باخته گی  

 !!!تجسد ايدولوژي ؟؟؟

 !!!نميده ؟؟؟

                          !!!لتمسی؟؟؟

 ......ادامه دارد

 

 ميرويس ودان محمودی

 عزرائيل ھزاره ايست ھای چنگيزيست

 

  :يادداشت
ا عکس  ه، عين و ي به علت تقاضای خوانندگان که زبان عکس را گويا دانسته و خواسته اند، تا در قسمت ھای بعدی مقال

انی ه تب ا و مائ «ھای ديگری ک ست ھ ا، اسالمي ست ھ سترويزيوني زايم، » ھزاره ائيست«ھای » وئي د، بيف شان بدھ را ن
  .تقاضا دارم تا از تکرار نشر عکس خودداری نورزيد

  محمودیودانميرويس 


