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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ می ٢٩

  فرمانبردار ارتجاع و سرمايه

  !در صدد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٢١ 
  ! درباری مليت ھزارهيزم بخشِ ھزاره ايسم و چنگيز يعنی راسيزم، يسم ،صادق

  

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

 

 ! خلق شرافتمند ھزارههبا احترام عميق ب 

ه از مليت ھزاره است که ناف شان با دربار يکجا بسته شده بود و يا تحت درفش سيا ويا طبقه ای بخشآن سخنانم متوجه 

کشور را سوختند و ويران نمودند و  آدم کشتند، جنايت آفريدند ،»حزب وحدت اسالمی«و » حزب دمکراتيک خلق«

پشتون و  مسعود و ربانی به خلق ھای ازبيک، سياف، گلبدين، مال عمر، ھمانطوری که  جنايات دوستم، .فروختند

به » حزب وحدت اسالمی«و » اتيک خلقحزب دمکر«تاجيک ربطی ندارد و به ھمن جھت جنايات جناح کشتمند 

 .اکثريت خلق ھای ھزاره ارتباط ندارد

صادق ظفر رند بچۀ جاغوری انجو ايست و جاسوس امپرياليسم تحت نام ھای مختلف ظاھر می شود و » انجنير«

 .مايدکوشش می کند که خودش را نمايندۀخلق شريف ھزاره معرفی دارد و از نام خلق ھزاره استفاده ھای سياسی ن
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اما خوشبختانه  زند تا بتواند عده ای را فريب بدھد؛ منتقدينش بر چسپ ھای ضد مليت ھزاره بودن را میبه بدانجھت 

  و گذشته ھای نھايت ننگينش بيشتر آشنا سوس را نخورده بلکه با چھرۀ کثيفکسی فريب بی ناموسيھای اين اوباش و جا

 .شده اند

بدانجھت از ھم  ی ميرويس قرار گرفته بود،فشار و حمالت برق آسا ظفر تحت صادق» انجنير«که  يناچندی قبل از

 شدن نجاتش دھد، حسين برد تا از غرق» يست مائويستحزب کمون«قالده ھايش طالب کمک شد و ھم دست به دامان 

شر به ن»شورش«را در  سايتک » حزب کمونيست مائويست «خاطر چاپلوسی يک نوشته ایه صادق ظفر ب» انجنير«

 ھمين خم جوابش نپرداخت زيرا قبالً ه  اين ماچه سگ را اھميت نداده و باصالً » حزب کمونيست مائويست«سپرد و اما  

 .تبليغ می کرد» حزب کمونيست مائويست« ضد  هچشم پدر ناديده و نطفۀ دربار ب

و بر پاچه ھای ديگران گير می را از شقيقه می کشند و ميرويس را رھا کرده ... چرا ھزاره ايست ھای چنگيزيست درد 

 قناعت دھند که ميرويس  خود شانرارا تسکين  و  شاندردکنند و می کوشند که تا با کوبيدن و دو و دشنام دادن ديگران 

 را پياده می کنند؟ عزرائيل  ھزاره ايست ھای چنگيزيست نيست و اما افرادی اند که توسط ميرويس اھداف شان

ظاھر می شود و طبق معمول به دروغ و تھمت بسنده کرده و بر مرقد "  عقرب٣"در نقش  چقر حاال  »صادق ظفر « 

عقب افتاده و  شما طرز تفکر ارتجاعی، .به رسم اربابان تجاوزگرش امريکای جنايتکار می شاشد ،نا مطھراجدادش

 !!!راسيستی يک ھزاره ايست چنگيزيست  را ببييد و  بخوانيد و معيار قضاوت قرار دھيد

سر بيرون آورد و با » سوم عقرب«و از سوراخ  شاشيد» مائويست ھای افغانستان«خودش باالی » صادق ظفر «

قوم و خويش و دوستانش را از تماس با » شھيد اکرم ياری«شرم ندارد؛ حتا  .... ر اراجيف قبلی نشان داد که واقعاً تکرا

 .نی رند بچۀ دامن باالی جاغوری را داده بوديع» شرم قوم  «بر حذر کرده بود و به وی لقب » صادق ظفر«

چرا از نام سوم عقرب   و وسيلۀ استفاده اين است،یءچشم و سرخم و شصادق ظفر حاال پرسش ما از تو خم » انجنير«

  تو چه ارتباطی دارد؟مانندم  ھ»تربوز رو«و چند تا استفاده می کنی و سوم عقرب برای تو  

 جواب نپرداختيد،چرا؟ه  بی ارتباط داشتيد اصالً بوديد و با ک) شعلۀ جاويد(گو آيا عضو الی مطرح کردم که بؤھم سقبالً 

 ورزی؟  چشم سفيد ريگی در کفش نداری پس چرا از پاسخگوئی اباء میۀرين پارياگر تو ز

 زن ی ادنيا آمدهه بگو تو که ھستی و پدر اصلی ات کيست ؟ آيا آيه ات که از بطنش  زاده شدی و ب»  صادق ظفر« 

ريخت و  در دربار ھمچو ساقی عشوه گر و طناز می در ساغر و پيمانه می) صورتی(اصلی آته ات بود و يا منحيث 

برای پدران طالئی ات که مست از بادۀ لبان ساقی و  نشئه از می ساغر بودند نخره و کرشمه می کرد و بزم شانرا گرم 

  می نمود؟

خاين به توده ھای ميليونی مردم قوم و قبيلۀ تان که آن عده از  و پريوشان ت از نقش مھوشانحصراحت و وضاه تاريخ ب

 شير علی -حبيب هللا خان- در حرمسرا ھای تيمور شاه سدوزیھای اميران خاصتاً در بزم ھا و ضيافت ھزاره بودند، 

غالم » رحيم«ير آغا ش. زند عبدالرحمان و باالخره طالئی ھا و  اعيانھا  را گرم و نورانی می ساخت سخن می -خان

از جانيان و استثمارگران جاغوری،  ھر دو عوامل دربار بودند و در پھلوی » رئيس عبدهللا«بچه از پنجشير و  ھمچنان 

شان بودند که ۀ  بھترين دختران و زنان طبقۀوابستگی ھای شان به دربار برای درباريان و اعيان و متمول ھا مھيا كنند

 از تاريخ ه ای و اين نه تھمت و بھتان است و نه مليت ستيزی بل يک حقيقتی بود  که در برھعوام الناس ھمه می داند

 به پيش برده کانادا... ھالند ووارثان منطقه ئی و خونی آنھا از معاصر اتفاق افتاده و حاال ھم کماکان توسط افرادی از 

 .می شود

طور ه خاطر ارتباط  بر قرار نمودن با دربار و به ستی بلکه بخاطر فقر و تھيده البته در اصل آن زنان و دختران نه ب 

را در بست  زنان صورتی در آمدن برای درباريان و ھمچنان رفع غرايض جنسی و شھوانی و خوشگذرانی خود شان
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پس باالخره حاصل آنھمه عيش وعشرت و عشق ھای زود گذر به چه می  .تسليم شئوونيست ھای طبقۀ حاکم می کردند

صادق «بدون شک و شبھه به القاح بستن، آبستن سازی و اشباع نطفه ھای حرامی و دو رگه ای از جنس  انجاميد؟

 ! ھزاره ايست و چنگيزيست شان قماشانو ھم» ظفر

ت به فحاشی وناسزاگوئی تحريک می -سوی و  کچنين می انديشد که گويا ميرويس توسط رقفاء مو» صادق ظفر« 

 !!!را کنند؟؟؟ ھای شان»عقده«شود تا آنھا تکافوی 

پشت و رند »مائويستھای» «حامد بھارستانی«ت اتھام می بندد که در نقش -باالی گرانقدر ک» صادق ظفر«ھمچنان 

ن سبزه ھا و رئيس بانک ھا که ماه می اي »مائويستھا  « پوده مخاطب قرار داده است،بناءً بچه ھای جاغوری را کچه و

می نويسد و اما در کمال بی ناموسی و چشمدريگی نوع » استفراق«و استفراغ را » يکنيم«و يک و نيم را » مه«را 

د تا بدين دل خوش کنند که ميرويس دشمن اصلی شان نبوده و  ھمچو ن، ميرويس را بی سواد می خوان»صادقيزم«

 ھھھھھھھھه!ده نشده است؟صخره در مقابل شان ايستا

ً تعمد«يعنی  »مائويستھا«جواب دندان شکن عليۀ اتھامات رذيالنۀ » حامد بھارستانی«ھر صورت محترم ه ب   ا

و پس از قراين . ت ندارد- ت نيست و ھيچ نوع شناختی از ميرويس و ک-پرداخت و ثابت نمود که وی ک» مائويست

زنا زاده و اوالده ھای صورتی دربار در  حرامزاده، ھای بی ناموس،»  مائويستعمدداً «يعنی » مائويستھا«شواھد 

ھر ه روند و تربوز روند بل اين چوچه ھای ماچه سگان روانپريش ديوانه شده اند و ب پشپو می.. پھلوی اين که از ک

 !!!نه  تا ثابت بسازند که از نوع سگ اند و اما سگ ھای ديواکنندعابر و جنبده ای عف و جف زده پارس می 

 که کثيفترين مليت پرستان و قبيله پرستان ھای روزگاران اند با بی ناموسی تام  بر ۀ چنگيزيستاين سگان پوپنک زد 

 . مليت پشتون می باشداقوام از قومیخاطری که تخلص ايشان مربوط به ه د؛ بنزن ت بر چسپ  قبيله گراء  را می-ک

در حالی که ک  ی برای پشتون ستيزی اند؛ئر جست و جوی بھانه ھااين راسيست ھای زرد ھزاره ايست و چنگيزيست د

ت از مردمان بومی کابل زمين می باشد و در ھيچ زمانی کوچکترين حرکت راسيستی و مليتگرائی از ايشان سر نزده -

ين ا ت از دھن من ھزاره ايست ھای چنگيزيست را می کوبد؛- اين که گرانقدر  کدر مورد. داننداست که ھمه می 

ھيچ سھم و .....  بخش فرمانبرداران٢٠است و در حالی که ايشان در » صادقيزم«بويناک ۀ کشف جديد از شکمب

 .تيپ نوشته ھای ايشان و رفيق موسوی با طرز نوشتن من فرق آشکارا دارد. وليتی را نداشته و بر عده نگرفته اندؤمس

ريان و رند بچه ھای صورتيان دربار اعالن می کنم که من باز ھم برای راسيست ھای مليت پرست، اين نطفه ھای دربا

 و رو  در پيشگاه مردمم تبادل افکار و گفته با زرد ھای زرد رو ب.........  فيس بک   و -حاضرم از طريق تلويزيون

 خواھند اگر روسپی زاده نيستيد که ھستيد به چلنجم جواب  مثبت بدھيد و در غير آن مردم بينا اند و قضاوت گو کنم،

 .کرد

جايگاۀ طبقاتی من از اول معلوم است و در عمل نشان داده ام که با خلقی و پرچمی و خادی و باداران روسی شان آشتی  

به مورچه در آن ايامی که ما می رزميديم  پيراھن ھای تو و امثالت در پشت تان افتاده بود و از دنيا بيخبر . نا پذيرم

دھقان و زحمتکشان از ميان توده ھا قد علم کند جايگاه ميرويس   کارگر،ۀ که حزب طبقدر آينده .جنگی مصروف بوديد

درباريان که از بطن روسپيان صورتی ۀ دارم که شما  نطفه ھای يک شب ت اعالم میحصراحت و وضاه ب .در آنجاست

فغانستان نمی کنيد؛ و در وليت برای اؤمتولد شده ايد ھيچ نوع ترحم برای ملت افغان نداريد و ھيچگونه احساس مس

ما ضرورت مبرم دارد و اما شما بی پدران روسپيزاده تخم نفاق و شقاق می کاريد و ه شرايطی که ميھن و مردم ب

اگر شما نطفه ھای درباريان کوچکترين احساس ملی و انقالبی  .کوشش می داريد تا صف چپ انقالبی را پراگنده بسازيد

بش چپ مبارزه می کرديد و اگر اشتباھات و حتا انحرافاتی در گذشته صورت پذيرفته می داشتيد بايد برای وحدت جن

و انتقاد از خود به تصحيح آن و بحث و انتقاد  جربا مثابۀ يک فاميل ه بود در جمع خود و بين خود در زير يک سقف و ب
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 وجست و جو می شد راه حل ات  اصولی مطابق به معيار ھای ديالکتيک برای حل اختالفروش يک تا با می پرداختيد

اما چنين نبود زيرا نقادان تنھا انتقاد را شروع  .گام نخستين را برای ايجاد يک حزب انقالبی برداشته می شدبرمبنای آن 

اين  را به کسی ندادند و منتقد را با فحش و نا سزاء و اتھام  استقبال نمودند؛ نمودند و اما اجازه ای نقد کردن خود شان

ثبوت می کند که اين کالشھا از فاميل شعله ئی نبوده و متعلق به حرمسرا ھای دربار و روسپی خانه ھای خلق و خود 

 و» سلطان علی کشتمند «تحت رھبری» حزب دمکراتيک خلق«دد پرچم بوده و برای اتحاد و انسجام  و احيائی  مج

 .در اروپا و ديگر جا ھا فعاليت دارند» اسد هللا کشتمند«

ما خانه ) ريش(د که شری بر خيزد که خير ما باشد و ھمان ھم شد و چھره ھای کثيفی افشاء گرديد که در زير گوين

تنھا متيقنم بلکه صد ه را ن بد اخالق و جاسوس دشمنان افغان و افغانستان اند و اين اين اقليت خود فروخته، .نموده بودند

 .بخشيدھيچ شرايطی اين زنازادگان و حرامزادگان را نخواھند گاھی و در  در صد می گويم ملت و مردم افغان ھيچ

با اين حرامزادگان تاريخ مشخص ساخته  خود را مرزی اين جاسوسان وطنفروش بايد نيرو ھای انقالبی با رد و افشا

 .ننگ وجود آنھا را از دامان پاک مبارزاتی خود بزدايند

 ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

 

 

 


