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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ اپريل ٢۵

 ای آزاده مرد بيشه ھای مردان

 .!ل  آزاد،ای  بزرگ مرد زمانه

 . شير شعله ئیتودرود و سپاس بر 

 

 در .ا که به نگارش در می آوريد برايم درس و الھامی است  و نھايت غرور آفريننخست ھر نوشته و ھر نکته ای ر

 .را اميد وار به آينده می سازدن  م،ثانی ھر تعريف و تشويق تان

ياد داريد که از شير ژيان ه سوم شما يک جوان سرشار و نترس با چشمان زمرد گون و مو ھای طالئی را حتمی ب

 !نميھراسيد

 !و دريغا! حسرتا

 !حاال از شف شف و شرشر راه رفتن روباه زرد در ھراس  و قلبش در تپش است

 !ھرگز نه ر از روباھی دم بريده بھراسد؛يمگر چنين روزی می آيد که ش

 بدرود

 

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

١۴ 
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 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«مشترک بين چنگيزيسم، قاسم  و  ، ھزاره ايسمراسيزم

  

 !»پوالد«در دفاع از رويزيونيست کھنه کار و اپورتونيست مرتد داکتر » کشتمندی«خاديست ھای 

 !پنھان شده اند» شھيد ياری«مرگ و نفرين و لعنت بر جاسوسانی که در زير نام 

 !ائتالف بی ناموسترين و جبونترين چھره ھای مفلوک

سازمان «تحت لفافۀ » کشتمند«بخش » حزب دمکراتيک خلق«و بقايای ) خاد(ه استفراغ ھا و تفاله ھای طوری ک 

يعنی نمايندگان ھزاره ايست و چنگيزيست  »تشکيالت مائوئيست ھا«مدعی می شود که » م.ل.کارگران افغانستان م

طرف قطبی و ھم مقارن شدن ه   ببيشتر» جنبش دموکراتيک نوين « بيشتر از يک دھه قبل نشخوار کرده بود که

 ھای جنبش انقالبی »ا.ل.م«در برابر رزمندگان خلق يعنی » اصولی«در يک ائتالف » مائويستھا«نزديک شده است و 

 ۀانديش«برخاسته و اين خط موھوم و تخيلی  را که در » شھيد ياری«موھوم » خط«دفاع از ه موضع گرفته اند و ب

»  جنگ خلق«سوی بر پائی ه به مثابه شاه کليد مبارزات شان ب ی مرده و دفن شده است؛يافته يعن» تجسد» «صدر ياری

 به پيش آنھم عليه خلقھای آزادۀ کشور» ا.ل.م«منحيث رھگشا و رھنماء البته نه در داخل بلکه در خارج و خالف اصل 

 !می برند؟

ارز قبول نداشته و ھميشه گذشته ھای حتا مب» مائويست«را منحيث يک » شھيد ياری« گاھی  ھيچ» پوالد«نخست 

خوشش نمی آيد، گپ ھا تا روز پنجشنبه بين من و داکتر  از صادق ظفر اصالً » پوالد « دوم.ايشان را به نقد کشيده است

داشته و يا نداشته  مسلحانه که عاليترين شکل مبارزه است اعتقاد ۀبه مبارز» شھيد ياری «سوم. محفوظ باشد»   پوالد«

جايش، قدر مسلم آن است که ھيچگاھی بدان دست نيازيده و به شھادت تاريخ که حين دستگيری تعلق مبارزاتی باشد سر

 . ھم نداشته است

را منحيث سند بما نشان دھيد که وی از  »شھيد ياری«از شما  دالالن روزگار و روسپيان سياسی  حتا يک نوشته ای  

 يکی از نويسندگان - »غالم بچگان«از » شھيد صادق ياری« و» اریشھيد ي«جنگ خلق صحبت به عمل آورده باشند؟ 

 و تربيه شدگان - معرفی داشته که ھم اکنون آن نوشته در سايتھای تان موجود است» شاھزاده«خودتان آنھا را به مثابۀ 

 در آغوش پس زمانی که فردی .دربار بودند و در دربار بزرگ و به ثمر رسيده اند و اين يک حقيقت آشکارا است
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حرکات مسالمت آميز شان در  .دربار شاخ و پنجه بکشد نرم و مالئم بار می آيد نه چپ انقالبی و باورمند به جنگ خلق

 .مقابل روسھا و نوکرانش حقانيت گفتارم را به اثبات می رساند

ران حکومت در ھيچ مقطعی چه در دو» شھيد ياری«صراحت لھجه شھادت می دھد که ه تاريخ جنبش شعله ئی ب 

طالئی ھا و چه در زمان حاکميت جالدان خلقی و پرچمی يک حرکت کوچک مسلحانه  را انجام نداده است و روسھا و 

 ھم عقيده ھای ديالکتيکی اش می پنداشت و از آنھا توقع داشت تا با جنبش چپ انقالبی بر خورد خونين ،نوکرانش را

ی در قبال ديگران، نسلی از  مخفی به علنی گرۀت  پا گذاشتن به مبارزبا پش »شھيد ياری«از آن مھمتر  انجام ندھند؛

در اينجا شما خود  .يغ جالد سپردتبه دم انقالبيون را در مقابل حمالت بعدی روسھا و نوکزانش علنی و بی دفاع ساخته، 

ی نمائيد، در غير آن تاريخ با می توانيد مشی آن شھيد را اپورتونيستی و غير انقالبی معرفی داشته، با او برخورد انتقاد

  خاستگاه طبقاتی و بستر پرورش وی را عامل خيانت وی تشخيص داده، مھر خاين بر جبينش خواھدبيرحمی تمام

 .ن بدان نرسيده ام، اما درب تحقيق و اصالح مظرات ھيچ گاھی مسدود نمی گردد نتيجه ای تا اکنو-کوبيد

ق به جنبش انقالبی افغانستان، تا رسيدن به يک نتيجۀ منطقی که بر موازين بررسی دقيق در مورد فرد فرد افراد متعل

انقالبی افغانستان است و انقالبی استوار باشد نه حب و بغض راسيستی و نژاد پرستانه، از يک جانب حق ھر فرد جنبش 

ا سره نمودن و مشخص از طرف ديگر دينی است که از جانب پيشکسوتان اين جنبش بر دوش ما گذاشته شده است، تا ب

نمودن انقالبی از مرتجع، دربار زادگان خاندان طالئی از دشمنان خونی آنھا، از پاکی و سترگی جنبش نيز دفاع به عمل 

در اين نوشته ھا مطرح بحث است، عملکرد شما خاينان است که يکی خود را پوالد دانسته، با اسم بياوريم؛ مگر آنچه 

» مائويزم«ه ھايش ار بپوشاند و آن ديگری ضمن يار گرمابه و گلستان کشتمند ھا بودن، از عاريتی می خواھد توبه نام

شما اگر خود ريگی رد . می خواھد به مردم فريبی خويش دوام بدھد» خاد ساخته«دم می زند و زمانی ھم با نام ھای 

زم و جاسوسی برای غرب گرفته تا کفش نداشته باشيد که داريد، چرا به عوض دفاع از خود و اعمال تان از انجوئي

و روز ديگر  را به ميان می کشيد» شھيد ياری« مردم، يک روز پای معاشرت ھمه روزه با کشتمند ھا و ساير دشمنان

  و يا ساير زنده يادان را؟؟» کلکانی«از زنده ياد 

شھيد «شيد زيرا دفاع کردن  از  می ک»را از شقيقه... درد « که کامالً واضح می گردد و آنھم اينينجا يک مسأله ادر

 !!!بيکاره و ديوار نم کش ھالند نشين ،» پوالد«الويت دارد نه از » ياری

، صدر »پوالد«خروسچف ھمانندی » ھمزيستی مسالمت آميز«که الفزن ، گزافه گو و  رجز خوان ھا و تفاله ھای  اين  

 را نمايندگان ند تا خرسک و خوکک خويشحسين خاين، ھنگگ، بنگگ ، کلوله سنگک و چ ،»صادق ظفر«پخپلو 

حاال پرسش ما اينست که اينھا در کجا   شده اند؛»پوالريزه«ھای افغانستان می انگارند و مدعی اند که » مائويست«

شده اند و جھت جاسوسی و پنير » پوالريزه«شده اند؟ حتمی در کميته ھای امپرياليستی اتريش و سويدن » پوالريزه«

را  نداشتند و   فرستاده و استخدام شده اند و در غير آن اين شعبده بازان سياسی جرأت و شھامت آنسازی در ھالند

خوردن پنير ھای باکتريا دار اينھا را به ھزيان  . دمکراتيک آغاز نمايندۀ از مبارزدر بين توده ھا رفته و اقالً ندارند تا 

 !گوئی واداشته است

دفاع از تطبيق » خط، شھيد ياری« ھالندی  چنين بی محابا می جفند که  ۀگنديده شدھای پوده  و پنير ھای » مائويست «

 باشد؟ در واقعيت مشخص جامعه ای ما می» مائوئيسم«خالق حقيقت عام 

 از توده ھای ستمديده شناختی نداشت و درد ھای آنھا را چون در دربار بزرگ شده بود اصالً  »شھيد ياری«بيچاره 

ۀ خط گذار يک پديد.  يادگار بگذارده را يک درباری نمی تواند  که خط انقالبی ترسيم کند و باحساس نمی کرد  زي

بطن جامعه کار و بار و فعاليت ھای سياسی کند و بعد از شناخت از مردم و جامعه در انقالبی بايد در بين توده ھا  و 

 در پھلوی اين  را نداشت وش آن بستر مبارزاتیتعداداسيا تمام » شھيد ياری«اش به آگاھی توده ھا بپردازد که متأسفانه 
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 سياسی و نظامی بر جا نمانده است تا انقالبيون  و مردم از خط انقالبی اش واقف شوند و منحيث نقيصه حتا يک  اثر

 .رھنماء و رھگشاء از آن مستفيد گردند

ذيه شده اند و يک روزی ھم در جنگ  نوشيده و تغ».  ب.  ج.ک«حاال ببينيد کسانی را که از آبشخور  و آخور  

سوی ه ، ب»خط گذار«تطھير و پااليش شده ای شان   ضد روسی حصه نگرفته اند و حتا خدای  تقديس ،ۀمسلحان

 : چنين الف و پتاق می زنند،اپورتونيسم تسليم طلبانه و خيالگرائی و مبارزه مسالمت آميز گام نھاده بود

شھيد مجيد کلکانی افتخار جنبش انقالبی ضد . يد مجيد کلکانی بازی کننداين مرتدان ميخواھند با خون شھ"  

امپرياليست -مردمی و انقالبی ما در برابر متجاوزان سوسيال- امپرياليستی کشور و شھيد سترگ مقاومت ملی-سوسيال

 خلق است، و با با اينھمه، معيار و محک راستين مائوئيست ھا، جنگ ممتد. روس و رژيم پوشالی وابسته به آن، بود

 ".اين معيار است که ما خط شھيد مجيد را به نقد گرفته ايم

زدن پنير ھای پسمانده اند تا حال از ) نول(مايه که در زير پر و بال امپرياليسم مشغول اين مادون ھای اوباش و فرو

يل و رھبر خردمند آزادگان سردار جنگ مقاومت و سردار جنگ  ھای پارتيزانی ابر مرد بی بدۀ نقش انقالبی و مسلحان

جنگ ميھنی خلق افغانستان  که به صوب .  ندايعنی جنگ مسلحانه بی خبرۀ مبارزه منحيث رھبر کبير عالی ترين شيو

 مقاومت ی اخوان سياه در  رأس رھبرینجنگ خلق در حرکت بود و اما شور بختانه با انتساب مھره ھای امپرياليسم  يع

آمده  و مدعی اند که خط انقالبی شھيد مجيد را ) پتره ئی(حاال چند تا لنگ و الش و  .رفتجانب فروکشی و شکست ه ب ؛

 !عجب چھار پايان نادانی!!! بعد از گذشت سی سال از ھالند به نقد کشيده اند؟؟؟

 :کاسگين و گرو ميگو را ببينيد- حاال ضد و نقيضه گوئی اين نطفه ھای برژنف

دروغين از شھيدان جانباخته جنبش مقاومت ضد " دفاع"معدود، می آيند و در الک حال، دلقکی چند و اپورتونيستی "

سکوت ننگبار اين مرتدان در برابر امپرياليسم . امپرياليستی کشور، به خون آن شھيدان توھين روا ميدارند-سوسيال

که اين مرتدان نه تنھا و ارتجاع طی سه دھه ی اخير ،  و افشاگری ھای خاينانه ی اخير شان، نشاندھنده ی آنست 

و "  واصف باختری ھا"ھا، " سمندر"عالقه يی و ميانه يی با خط انقالبی شھيد مجيد کلکانی ندارند بلکه ھمانند 

وطن اند، چه رسد به اينکه اينان را با -کاسه ليسان ارتداد و  نماينده گان خيانت به مادر" اعظم داد فر ھا"

 "!سه دون سر و کاری باشدانديشه ی مائوت- لنينيسم-مارکسيسم

اين ماچه سگان  بعد از گذشت سه دھه بار ھا رفيق مجيد را آوانتاريست، اپورتونيست ، شھرت پسند و قدرت طلب گفته 

 !خطاب می کنند؟)خط انقالبی مجيد شھيد(و کوبيده اند وحاال با چشمپارگی تمام راه و روش مبارزاتی مجيد بزرگ را 

زمانی که خط شھيد مجيد خط اصولی و انقالبی بود،  صت طلبان بی آبرو و بی ننگ اينست ،حاال پرسش ما از اين فر

خطاب ... اپورتويست پس چرا نخست خط انقالبی اش را از ھالند به نقد کشيديد و ثانی چرا ايشان را آوانتاريست،

 !سان امپرياليسم و ارتجاع؟دغلبازان و جاسو رياکاران،  ای بی ناموس ترين سر دسته ھای بی ناموسان،،نموديد

» خط گذار«از يار و ياور »  صادق پخپلوۀ انديش- کشتمنديست -چنگيزيست -ھای ھزاره ايست» مائويست«در اينجا  

انتقاده کرده و خاين مخاطبش قرار می دھند و اما اين دلقکان بيمار لحظه ای ھم فکر نکرده » واصف باختری« يعنی 

اعظم « و ھم چنان را ايجاد نموده استمترقی سازمان جوانان » شھيد ياری«دوش دوشا »واصف باختری «اند که 

  : با چنين محاسبه ای اگر قرار باشد حکمی صورت گيرد، می توان گفت. بود» شھيد ياری«از نور چشمی ھای » دادفر

يا  و »اعظم دادفر«اگر ياری ھم زنده می ماند، يا چون واصف باختری، به وصف زور و اشغال می زد و يا ھم چون 

به ادعای شما، در رکاب اشغالگران جانفشانی می » شاھزادگان«به گفتۀ ما و » غالم بچگان«ساير و » دادفر سپنتا«

را به منتقدان وی حواله » شھيد ياری«شما از بس خر تشريف داريد، نمی توانيد درک نمائيد که طعنۀ دوستان . نمود

 .ين نتيجۀ حکم منطقی تف رو به باال باشد، که شما از گريزی نداريد، شايد ھم درک نمائيد مگر اداريد
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طور  .ھای پوده بر ما بھتان و اتھام می بندند که  در برابر امپرياليسم و ارتجاع سکوت اختيار کرده ايم»  مائويست«

 . ل.م«در کنفرانس  . کرده ام مبارزهادا ضد ارتجاع و امپرياليسم علناً  در کاندر حد تواناخير ۀ مثال در بيشتر از دو دھ

 ضد ارتجاع و سرمايه سخن زده و در ه تورنتو چندين بار بيونيورستیدر  . ھا در مونتريال اشتراک ورزيدم».ا

 تورنتو برگزار يونيورستیکه در » سيما سمر«در روز سخنرانی . االت پرداخته ام ؤجواب سه کنفرانس مطبوعاتی ب

 تحت فشار قرار  ارتجاع و سرمايه خواندم و شديداً  جمعيت گرد آمده بود، وی را عاملشده بود بيشتر از دو ھزار نفر

مواجه و مشتی راسيست که اينک با شما از يک يخن سر می کشند» سيما سمر«دادم که با مزاحمت طرفداران کانادائی 

تمام با من مصاحبه نمود و روز شدم و اما اين حرکت انقالبی ام توجه يک راديوی کانادائی را برانگيخت و يک ساعت 

راه انداخته شده بود در ه  ضد تجاوز امريکا  در افغانستان بهدر تظاھراتی که توسط مردم کانادا ب . پخش شدبعد آن

مرگ بر طالبان و زنده باد  ه ام را با شعار ھای مرگ بر امپرياليسم ،يمقابل کنسولگری امريکا صحبت کردم و بيان

ه را شعله ئی و انقالبی می گفتند ن به کسانی که خويش .خشديم که مورد استقبال شايان قرار گرفتسوسياليسم خانمه ب

را به ھزاران ورق کاپی و ده ھا دالر  از حاصل  شان..... تنھا کمک ھای مالی کرده ام بلکه اعالميه و اطالعيه ھا و

و وحشت ارتجاع نوشته ام که در مجالتی به چاپ مقاالتی ھم در جھت تقبيح تجاوز  .عرق و زحمتم  را خرچ نموده ام

مھمتر در افشای جنايات طالبان در زمان امارت سياه شان فکر نکنم که در غرب برابر با من کسی  .رسيده است 

. تزئين کرده بودرا طور مثال دو سال تمام  پوستر ھای ضد طالبی  شيشه ھای دوکانم  گری کرده باشد ،اءديگری افش

با بعضی از درجۀ سانتيگراد  ۴٠مدن در کانادا در جھت تقبيح تجاوز سوسيال امپرياليسم در سرمای زير در اوائل آ

در ھمين . ديگرۀ به دھھا نمون......... تورنتو و اطراف و اکناف شھر را پوستر باران می کرديم و) ساما(ھواداران 

ه يخن شده ام  و مورد تھديد  ھا قرار گرفته ام و مھر خاطر تقبيح تجاوز و کشتن خلق معصومم بار ھا دست به امريکا ب

خاطر دفاع از ميھن و مردم  و تقبيح  ه  ب  با اسم اصلی ام اقالً من علناً .... .و  ھای مختلفی بر پيشانی ام حک زده اند

خواست  جنايتکاران جنگی در ۀجنايات امپرياليسم شرق و غرب رزميده ام و در ھمين اواخر طی نامه ای به محکم

حاال شما خر دجاالن  مفتخور که  .خاطر جناياتش عليه بشريت دستيگر و محاکمه نماينده را ب» شھزاده ھری«نمودم که 

سسات استخباراتی ؤيک روز از عرق کار و زحمت تان امرار معاش نکرده ايد و ھميشه متکی به اين و آن  کشور و م

خزيده ايد؛ از عملگرد ھای علنی و انترناسيوناليستی تان بگوئيد که آگاه شده  » مائويسم«بوده و ھستيد و حاال در پوشش 

 ھھھھه؟» رھبر«  پخپلو صادق ظفر رصد«وبيآموزيم زيرا می دانيم که در افغانستان وجود فزيکی نداريد

  :ھزاره ايست و چنگيزيست چنين عرعر می کشد» سازمان قاطران«قاطران لنگ و الش مربوط به 

وطن و جنبش انقالبی کشور، اين دلقکان، به کارگزاران پر و -در سلسله ی خيانت ورزی ھای خويش به مادر"

محمودی که  ودان در اين اواخر، دلقکی نگون مايه به نام ميرويس. پاقرص کوانتل پرو و مککارتيسم مبدل شده اند

 افشای ھويت مائوئيست ھای کشور دست يازيده داغ ننگ سرسپرده گی به  اين قالشان مرتد را بر جبين دارد، به

وی نخست ھويت يک تن از رھبران گرانمايه ی جنبش مائوئيستی کشور را در پيشگاه ی امپرياليسم خونخوار . است

پرويی  را نيز آماج حمالت کثيف کوانتل" پوالد"افشا نموده، و اينک ميخواھد که رفيق گرانمايه و نستوه، آقای 

 ".و با اين افشاگری ھا، استخوانی از امپرياليسم جھانی بدست آوردخويش قرار دھد 

عجب خران بی عقل و " وی نخست ھويت يک تن از رھبران گرانمايه ی جنبش مائويستی" ھھھھھھھھھھھھھھھه    

 ھھھھھھھھھھھه!!!عاری از وجدان

دست مان سنگفرشھای خيابانھا و دل  هقلم و کتاب ب زمانی که ما بخاطر مادر وطن می رزميديم و خون ياران  تفنگ،

لھم در زير سايه فيل شوروی باد می خورديد و به اکوھستانھا و تاکستانھای وطن را رنگين می کرد و اما شما و امث

 اروپائی شرقی روسيه در رفت و آمد بوديد و راديو و تلويزيون را نيز در اختيار داشيد می رقصيديد و مسکو و اقمار
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سر سجود به دربار ولی فقيه و » پوالد« و يا ھم به مانند داکتر بزم نوکران روس را گرم می ساختيدمی خوانديد و 

  جنايتکارگذاشته بوديد، حال می آئيد و بر من و ما اتھام وارد می نمائيد؟؟» محسنی«نماينده اش در افغانستان يعنی 

 !خران» صدر«

 و در ثانی ھمان  عليه روسھا و سگان وفادار بومی اش رزميده ايدثابت کنيد که شما ضد روس بوديد وشما در قدم اول 

  ! نخستين گامی را عليه اشغالگران برداشته ايد چه بوده، است بعداً بيا و با من خود را مقايسه بنما

  !خران» صدر«

 ھا را در جمع ، در حالی من شما را»برادری ات را ثابت کن، ميراث پيشکشت« تو حتماً اين ضرب المثل را شنيده ای

رابطی به جنبش انقالبی نمی دھم، آماده ای و می خواھی به حساب جنبش با من زنازادگان تاريخ دانسته و ھيچ گونه 

نه جاسوس امريکا » پرچمی«ھستی و نه » خلقی«خود را مقايسه بنمائی، تو اول ثابت کن که زنازاده نيستی، يعنی نه 

و نھاد ھای استخباراتی کار کرده  ای و نه امروز در خوان نعمت آن » انجو« ھستی و نه ھم از روس، نه ديروز در

  .شريک می باشی، باز بيا با من از محاسبه حرف بزن

 در تو به وجود آورده که اينک ی عقدۀ ديگرتعدادعقده ھای حقارت تاريخی و از زير نگاه کردن به طرف ديگران، چه 

فکر می کنم تو خود تسکين بدھی؟؟ » جنبش مائويستی رھبران«ی از چسپانيدن يکمی خواھی بخشی از آن را با 

فروخته و مشتی احمقی که به دامت افتاده اند، ميدان را چنان شغالی فکر نموده ايد که چيزی نمانده تا به دنبال 

شته باشد تا پسوند الفاصله بيفزايم ھرگاه اجازه وجود داب؟؟ در ھمين جا بايد ھم بيفتد» صادقيزم«چشم ما به » ماوئيزم«

دروغ، افتراء، بھتان، رذالت، «به مثابۀ تجسم » صادقيزم«در ھر کرکتر و مکتبی پيوند بخورد، به يقين » ايزم«

از پدر پدر حق پيدا می نمايد تا به رسميت » ...، نوکری برای دشمنان وجاسوسی و جاسوس مشربی، خيانت به مردم

 .لطفاً خند نکنيد، قضيه جدی است!!! ھورا! ھورا : وئيدکف زده بگ» صادقيزم«برای . شناخته شود

را به نام چنان » ايزم«پسوند از مککارتسيم نام برده بودی، صرف نظر از آن که چقدر می توان حق داشت تا 

خلق چنان اصطالحی در ذات خود، جنايات سيستم امپرياليزم را نخست جنايتکاری افزود، تو احمق بايد می دانستی که 

آشکار » کمونيزم ستيزی« داده و بدان وسيله کوشش می شود، تا تمام جنايات و وجود يک فرد خالصه نمودن معنادر 

سرمايه بعد از جنگ جھانی دوم را که منجر به سرکوب خونين پرولتاريای امريکا و نيروھای انقالبی آن گرديد و چنان 

نسبت داده دامن نظام سرمايه را از » مک کارتی«ن نمايد، به داغ ننگينی است که حتا سرمايه نيز نتوانست آن را کتما

به کار » ستالينزيم«آن جنايات منزه نشان دھند و در ثانی،  ابداع چنان اصطالحی را در تقابل با ابداع ديگر شان يعنی 

يگر شان يعنی به ميان می آمد، آنھا خيلی سريع آن را با ابداع د» مک کارتی«برده، ھرگاه جائی صحبت از جنايات 

، و عدۀ ديگری از رفقای »باب« تان انترناسيونال» صدر«از حرف ديروز که بگذريم، . ه می نمودندسمقاي» ستالينزيم«

 آنھا ياد می کنيد و نه ھم به »انديشۀ«پرانچه شده اند، ديريست نه از » مک کارتی«مسنش، گويا کسانی اند که در زمان 

کل ديگری بدون پيوند با که به ش» بابيسم«ديدی يافته باشيد که شما را از کمک ھای چاکری شان افتخار؛ نکند آخور ج

 نيست، بی نياز ساخته باشد؟؟» ممککارتيس«

و مبارزه در برابر مرتدانی که اين " پوالد"اعالم ميدارد که دفاع از رفيق ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان «"

از ھمين رو است که ما تا پای . ت تاريخی ھمه ی مائوئيست ھای کشور استرفيق گرامی را تھديد نموده اند، رسال

 ".جان، در دفاع از رفيق خويش و در برابر توله ھای امپرياليسم ايستاده ايم

سلطان علی «و » دستگير پنجشيری«و رفقای حزبی )خاد ( عرعر ھای شان تفاله ھا و استحاله ھای ۀباز ھم در ادام   

 :چنين جار می زنند و قوله می کشند که» دو اسماعيل کشتمن
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ھمانگونه که صدر چارومزومدار خط گذار مائوئيسم در ھندوستان به درستی ميگفت، بايد در دفاع از رفقای "

مارکسيست خويش تا پای جان بايستيم و در صورتی که الزم افتد، در اين راستا، از وسايل فوق العاده با اتوريته  

 ".استفاده کنيم

 تا برای تان بشارت دھند که حاال در پاچه ھای صدر  کجا ھستند.. ضياء و صدر  - صدر ابيمان -صدر باب   

 چارومزومدار  چسپيده ايد؟

 :چسناله ھای فرزندان شيطان را ھمراه با کرنش و تضرع و توقع شان بنگريد» پوالد«در دفاع از 

، بايددست به دامان   ..... با رفيق پوالد و ساير رفقايی که  ما ھمبسته گی ايدئولوژيک و رفيقانه ی خويش را... " 

 ".وسايل فوق العاده بااتوريته  درعرصه ی مبارزاتی شد

که شما چلپاسه ھای زرد از اتوريته و ديگر اعمال فشار صحبت کرده ايد مرا سخت به وحشت انداخته و سراسيمه  اين 

قويترين قلب ھستم ۀ م چک اپ گشتم وآنھا برايم پيام دادند  که  دارنددو سال قبل توسط کمپنی انشورنس صحی ا .نموديد

 لرزيده و حالت ضعف برايم پيش آمده حال چھار بار قلبم شديداً ه را شنيده ام تا ب که ھوشدار اتوريته ئی تان و از زمانی

ظمی را در خواب ديدم که  مزاری و کا-از فشار زياد خواب باالی چشمانم در روز روشن سنگينی کرد و تيموجن .است

در صدد است تا ميخ را بر فرقم فرو نمايد دست ه ديگری ميخ و چکش ب ، می خواھد گردنم را بزنددسته يکی شمشير ب

 از ترس فرياد زدم و تقالء نمودم که فرار کردم را دارد، » روغن داغ«آمده قصد دست نزديکم ه روغن داغ بباو ديگر

بعد  .ب پريشان بيدار گشتم  از سر و صورتم عرق می چکيد و تمام ذرات وجودم می لرزيدکنم و اما زمانی که از خوا

 مزاری و کاظمی را در خواب ديدم زيرا -خود گفتم چرا تيموجنه سراغم آمد و به از لحظاتی طوالنی آرامش نسبی ب

 !ھا تھديد شده بودم نه از جانب آنھا؟» مائويست« من از جانب 

 و به باشد، در اعماق بحر تفکر فرو رفتم و راست ھزاره ايست و چنگيزيست می» چپ« فرقی بين بعد گفتم مگر چه  

 ضد منافع ملی افغانستان به نفع ارتجاع ه کدام فرق اساسی بين شان وجود ندارد زيرا ھر دو باين نتيجه رسيدم که ماھيتاً 

 !!!و استعمار کار می کنند

آخر زور تان  وريد که زھره ترک خواھم شد و خونم در گردن تان می افتتد،اان نيزبه ديگر از قھر اتوريته ئی حرفی ب 

 ھھھھھھھھھھھھھھھه!!! را پيدا کنيد برويد ھم قد و ھم زور تان بر يک صغير و يتيم می رسد،

 :ھای ھزاره ايست و چنگيزيست اين حرف تان به چه معنی است» صدر«صادق و ديگر » صدر«

 !؟».يل فوق العاده بااتوريته  درعرصه ی مبارزاتی شدبايددست به دامان وسا«

دفاع از  را می کشيد؟ن گری کنم مءشما برايم اخطار داده ايد که اگر در مقابل شما ناموسفروشان دالل زاده بيشتر افشا

ب تان ساخته را به درد انداخته ام که خارش زياد به عذا مظلوم و يتيم تنھا يک بھانه است زيرا جای ديگر تان» پوالد«

 .است و به ھمان سبب نھايت عصبی می باشيد

 و نطفه پدراگر اوالد  ھای خلف  .نداده ايد حرف مفت نزنيد زيرا بوی باد مشنگی تان فضاءرا آلوده ساخته است ... اگر 

ل  پياده ھای شوھران اصلی والده صاحبان تان ھستيد لحظه ای ھم در تصميم تان شک نکرده و درنگ ننمائيد  و در عم

 .کنيد و در غير آن اوالد  ھای نا خلف مادران و نطفه حرام  اغيار ھستيد

و ادا گز «از زير سقف خانه ھای ھالندی تان باد خارج نکنيد و ھمچو موشھای کور وز وز نکنيد،  .امتحان شرط است 

 ! ای کثيفترين و بی ناموسترين الفوکان متحجر و فرزندان شيطان»دا ميدان

 تان را »اتوريته  ئی« نقطه ھای با دفاع از يک پيسه جای تان،د با اتوريته می بوديد بايد با اتوريته می مانديد واگر  مر

وقت داده ام و چون »پوالد«تا روز جمعه به وقت جنوب  غرب امريکا برای داکتر !!!   الھوری نمی ساختيدۀدرواز

» پوالد«داکتر » غ-غين «ته عف زديد و نشخوار نموديد بناءً  از اتوري،ۀ امپرياليزمشما كاال  ھا و ابزار ھای مورد استفاد
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» پيشگاه«و زيره و پودينه اش را در  وندسروند و زير  برای تان تحفه می دھم و روز جمعه پسوند و پيشوند،فعالً را 

 .ھای عصر در زير تابش نور قرار خواھم داد »سبزه «شما رئيس صاحبان بانک  و 

اتوريته را تايپ می ۀ سکته نکند و  ھمچنان خبر شدم   زمانی که واژ» پوالد«ته نشخوار نکنيد که داکتر ديگر از اتوري

و معانی لغوی اش بوده آخر استعمال چنين واژه ای بزرگتر از دھن تان  گرديد چند بار از ترس ايزار عوض نموده ايد؛

 .تقيه سران ترس و اضطراب مستولی می سازدھيبت انگيز است و بر اندام افرادی سست عنصر از قماش شما 

را  ترس و لرز ھزاره ايست ھای چنگيزيست را ديديد و اين حرکت شان ناشی از وھمی است که سراپای وجود شان 

خرسک و خوکک با تسليم طلب اپورتونيست و  کلوله سنگگ، بنگک، فراگرفته است و بدين مناسبت ھنگک،

را اعالم داشته اند و   شانۀيک و رفيقانلوژخمار و نزع می باشد گويا وحدت ايدئواکونوميست انجوئيست که در حالت 

م در کله ھای بی مغز و پر از ھھھھھھه و بعد از چنگ و دندان نشاندان که يک دندان  ھ!!! اما چه ائتالف غير متجانسی

ا و خارج نمودن باد ھای پر از تعفن لھا، ھوشدار ھا و الف ھا و پف ھيادگار نمانده است و با نقل قوه  شان ھم بکاه

 باالخره سر به آستانم می ،ھالندی  از معده ھای کثيف شان که ھمچو سرشت شان کثيف می باشدۀ مشنگی  و پنير گنديد

ناموس فروشان و دشمنان رنگا رنگ خلقھای  - گذارند و با ريختن اشک و آه و ناله تمنا می کنند که ھويت وطنفروشان

مگر اين موشھای خزيده در سوراخھای  افشاء نسازم و بگذارم که اين ميکروبھای مزمن نشو و نما نمايند؛افغانستان را 

نھان و خفاشان کثيف که از روشنی ميھراسند  بايد بدانند که به اينکارم تا روز رھائی و رستگاری کشور و مردمم  و 

کشتمنديسم، وطنفروشان   چنگيزيسم، ونيسم، رويزيونيسم،پيروزی محتوم ادامه خواھم داد زيرا بدون مبارزه عليه اپورت

 ميرويس ھمچو صخره ھای کنار دريا بناءً  .مبارزه با امپرياليسم ممکن و ميسر  نيست و ناموسروشان افغانستانی ،

وفانی نمی ھراسد زيرا ترس در قاموس ميرويس نيست و ميرويس ط و م  ايستاده است و از ھيچ تند بادمغرور و مقاو

  . می خواھد ايستاده بميرد

» اتوريتۀ«تحليل باال از آن منظر بود که گويا شما خود دست به عملی خواھيد زد و اما جھت ديگر قضيه آن است که از 

باداران تان بخواھيد استفاده نموده، با اتھام ھای واھی، من را دودسته به آنھا تقديم نمائيد، از اين منظر ھم بدانيد که اگر 

به زندگانی می نمايم، » مک کارتی« در اين راه نمی گذاشتم، شايد شما بتوانيد من را که در ملک یيدم، پامی ترس

آسيب رسانيده، حتا » گلوباليزم«در يک کالم مدافعان » اوباما ئيزم«و » بوشيزم«يعنی » مک کارتسيم« تکامل وسيلۀ

 نوع حرکت تان عليه من، شاھديست که از غيب برای اثبات نابود نمائيد، مگر اين را به ياد داشته باشيد که اوالً ھر

گفتار من می آيد که شما را جاسوس گفته ام و در ثانی، درفشی را که برافراشته ام، اگر باشم و يا نباشم برافراشته مانده، 

 .شما جاسوسان بعد از اين، آب راحت از گلوی تان پائين نخواھد رفت

 شرا جدی نگرفته و کوچکترين وقعی براي کس ايشان جدی نبوده ام و می دانم که ھيچ» پوالد«حال من در مقابل ه تا ب

را از خواب بيدار کنم و برايش تا روز پنجشنبه وقت داده ام که وی ش سوخت خواستم حال زاره دلم ب .قائل نبوده است

آن بداند که با اينکارش از زير  آماج  دست از شارالتانی در اين سن و سال کشيده و از گذشته اش انتقاد کند و در غير 

چشم پتکان و در آغوش ھزاره ايسم و چنگيزيسم خسپيدن راه نجات نيست زيرا من  .حمالتم ھرگز  رھائی نخواھد يافت

 . به تنھائی کاخھای ھزاره ايسم و چنگيزيسم را فرو ريخته  ام و در حالت فروريختن می باشم

 قاطر رأسی چندرا پنھان می داريد و اما در فرجام بيشر از ای مختلفی خويشھبا شما نطفه ھای حرام که تحت اسم

دارم که  شما چھار پايان وطنفروش و ناموسفروش دشمنان   نيستيد با وضاحت  و صراحت لھجه اعالم میھزاره ايست

 و نکران زر  اخوانی، خلقی و خادی - طبقاتی ام و دشمنان مردم و وطنم ھستيد و با شما  ھمچو برادران تنی تان پرچم

  . رفتار خواھم کرد و آشتی ناپذيرمخريد غرب 

 :در انگليسی يک متل است که
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   Don’t sing it bring it! 

مرگ و نفرين و لعنت بر شما چنگيزيست ھای ھزاره ايست سگان وفادار به کرملين و جاسوسان امپرياليسم غرب و 

 !ارتجاع

 !رد جاسوسان ايران و پاکستانتف بر صورتھای زرد شما کوسه ھای ز

 »!ل ا.م«زنده و پر فروغ باد 

 ....ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی 

 

 

 

 


