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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ مارچ ١۴

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

٣٧  

  

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

 دـاشــر بــت را در او اثــيـربــت    ل گوھرى قابلـود اصـون بـچ"

 ر باشدــھـد گــه بـــی را کـــآھن    د کردـخواھقل نکو نـيـچ صـيــھ

 ر باشدـدتـيـد پلـر شـه تـک نوـچ    سگ به دريای ھفت گانه بشوی

 "ر باشدـوز خـنـد ھـايـيـون بـچ     که برنده مـرش بـسی گـعيرـخ

 !غفور ثنا باعث تعفن گشته است» داکتر«شورش  بر آمده  و  ،»شورش «ول خندق ؤصادق ظفر مس» انجنير«

غفور ثنا » داکتر«و  » ھالند«اھل جاغوری و باشندۀ کشور » صادق ظفر«برخی از انسان ھای آنجا فروخته از قماش 

به گونه ای تمام مرزھای اخالقی را در ھم می شکنند و اتکاء به دروغ می  »ھالند«شندۀ کشور فعالً با» ھرات«اھل 

گرچه بعد از افشاء شدن ھويت ھای اصلی شان توسط رفقای  . پستی زندگی نمايندۀنمايند تا با اين نوع ترفند و شيو

نقد و انتقاد و تبادل افکار نمود،  جر وبحث، ديگر ضرورتی ديده نمی شود که با آن ھا ،جريان شعله ئی و جنبش انقالبی
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 مشت ھا و ضربات قطعی فنی و متواتر ما بر فرق ،تاريخی و فرھنگی فلسفی، چرا درھر ميدانی اعم از سياسی،

من حيث  اما باز ھم ؛ کالشان و فواحش دوره گرد کارگرافتاد  و از پا درآمدند، وجمجمه ھای اين ماچه سگان دم بريده 

 گھگاھی مجبوريم که اين ھا ،فواحش دوره گرد بيشتر ماھيت ارتجاعی اين روسپيزادگان و خاطر افشای ه بوظيفه و  

 .تر از گذشته ھا سازيم را از قيد قلم نيندازيم و رسوا

من را ھدف تير خشمش قرار می دھد و برچسب ھا می زند ) سازمان انقالبی افغانستان(نقد از ۀ به بھان» صادق ظفر« 

نشانگر ترس واقعی اش  از من بوده و ثابت می سازد که زخم ھای » صادق ظفر«اين حرکت  ت می ورزد،و اھان

فلھذا وی از درد  مايۀ عذابش بدل گشته است؛به ناسور ناشی از ضربات کوبندۀ من در گذشت زمان التيام نيافته بل 

ی دانش علم زبان و ادب  دھد که از سطح باالمن نشانطاقت فرسا پارس می کند و کوشش می کند  تا با حمله بردن به 

گنده از آ قرار دارد و یسطح نازلچنان  علم زبان و ادبی اش در ۀو علم انقالب بھره مند است و  در حال که سوي

 ۀتا به حال ھم . که حالت و استفراغ برای اھل علم و ادب بوجود می آوردمی باشد  دستوریانشائی و  ،اشتباھات امالئی

 اشتباھاتش هوی را متوج ،»صادق ظفر«انشائی   کوشش نموده اند تا با اصالح ساختن غلطی ھای امالئی ورفقاء

 زبان و ادب تولد ۀروان است و فکر می کند که از بطن آيه اش عالم و نابغ» پخپل سر«گردانند و اما ماچه خر بی سواد 

 !!شده است و بدان لحاظ حاال فخر می فروشد

 ،رفقای مبارز ،»موسوی«مبارز انديشمند و عصيانگر رفيق  ، )سازمان انقالبی افغانستان(الب و فلسفه در مورد علم انق

و ھم کالشان دنی و بی سوادش »  صادق ظفر«پيکار بنوال و غيره خيلی کوشيدند تا برای   ، رھا-دانشمند و انقالبی س 

صادق ظفر با کاپی نمودن از نقل قول «.  خر ياسين خواندندۀند؛ و اما  مثلی  اين که در پيش کلانتدريس  کنند و بيآموز

و  ديگرآثار رھبران خردمند پرولتاريا می کوشد تا بی سوادی  علنی اش و غلطی ھا و » صدر مائوتسه دون«ھای 

 که طشت رسوائی اش مدت ھا است که نگون گشته یدر حال فلسفی و ادبی پنھان دارد؛/اشتباھاتش را اعم از سياسی

 !! و ھمه به اين نقيصه و کمبودی آشکارش مطلع انداست

 که یزمان» پيرم قل«)  قوشخانه(از خوشخانه »سازمان کارگران م ل م«از نشانی » پيرم قل«چندی قبل بچه بی ريشان 

ھنگام؛ ه بيگاه وغير منتظره با شرارت نامعقول و ناب در مغرب خفتند و در سپيده دم پگاه به مجرد بيدار شدن،

ارتقاء بخشيدند و اين  » صدراکرم ياریۀمائوئيسم، انديش ليننيسم ، مارکسيسم،«را به » کسيسم ليننيسم مائوئيسممار«

 مائوتسه ۀمارکسيسم ليننيسم  انديش« فنا ناپذيری ۀخواب و خيال واھی و دمدمی شان توسط ضد انقالب و ضد انديش

 !استقبال گشت» دون

 که از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست    خ با چراغ ھمی گشت گرد شھرــدی شي

 تـگفت آنکه يافت می نشود آنم آرزوس      شود جسته ايم ماـــت می نـافـد يـنــتــگف

که  در خفا خود  »علی اميری«BBC  تاکتيکی شان عليۀ جاسوسۀدرميان برپا نمودن اين غوغا وھياھو بود که با حمل 

راه  انداختند تا نشان دھند که مدافعين واقعی و ه رذالت تمام سر و صدا ھا را  بت و ئبا دنا، محرک اصلی  وی بودند 

 !اند» مارکسيسم ليننيسم مائوئيسم«سر سخت 

و ھم » پورتال  آزادگان«اين قلم نخستين فردی بودم که از طريق  ،»کوانتل پرو«البته قبل از انجوئيست ھا و عاملين 

 اھانت آميز، لكه دار وھتك شرف كردن بزرگ ۀ  نوشتهی دری و انگليسی عليبه زبان ھا» فيس بوک«چنين از طريق 

 BBC   پاپيگگ ايرانی،) جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان(ترين افتخارات مبارزاتی چپ انقالبی کشور

 کاپی از آن  کرده و نفرت عميقم را  به وی و باداران انگريزی اش نشان دادم و در ضمن يکعتراضا» علی اميری«

البته اين حرکت تندر گونه ام آذرخش  وار خرمن ھستی اين شرفباختگان عاری . نيز ارسال داشتم  BBC را به سايت

 من را ھدف حمالت  ضد انقالبی شان قرار داده در پھلوی ،از ناموس و وجدان را سوخت و با آخ و اف و آه و ناله ھا
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خلق  ھای     منفی تبليغاتی؛ۀزی نيز محکومم نمودند تا  از اين طريق و شيوبی سواد مخاطب قرار دادنم به ھزاره ستي

خوشبختانه انقالبيون متعلق به مليت شريف ھزاره .   من قرار دھند وبه زعم پليد شان بشورانندهانقالبی ھزاره را علي

حزب « سگان هيسم را عليبدرستی موقف سياسی من را درک کرده اند و آگاه اند که واژه ھای ھزاره ايسم و چنگيز

به کار برده و می برم و ھيچ  »حسين جاسوس«و » صادق ظفر«و جاسوسان کھنه کاری از قماش  »وحدت اسالمی

زبان  ،شکل ظاھری ،رنگ پوست، تبار، قوم ، زيرا مليت ام مردم زحمتکش ھزاره بکار نبردههگاھی اين واژه ھا راعلي

م قرار نداشته و چيزی که مطرح  و اولويت دارد ھمانا انسان و انسانيت و و مذھب در اولويت کار و پيکار سياسی ا

در نوشته ھای .  فارغ از استثمار فرد از فرد می باشده ای ظلم و ستم  طبقات ستمگر و مبارزه برای جامعهمبارزه علي

چه در  ،»  وحدت اسالمیحزب«و باالخره » حزب نصر« ،»سپاه پاسداران«پيشينه ام تذکار داده بودم که عملکرد ھای 

چنگيز مآبانه بوده و در قرن ساينس و تکنالوژی ھيچ انسان  ،زمان مقاومت ملی و چه در دوران سگ جنگی ھای کابل 

تنھا نطفه  ،باالئی مغز انسان روغن داغ نمی پاشد و سينه ھای زن ھا را نمی برد متمدنی بر سر انسان ميخ نمی کوبد،

 ،  و ھالکو اند  که از ميراث نياکان  پاسداری به عمل آورده  و به اين  گونه اعمال  ننگينچغتای، ھا و دودمان چنگيز

   .وحشيانه و ضد کرامت انسانی دست  زده و می زنند

در قرن ساينس و تکنالوژی سيارات و کھکشان ھا  توسط انسان تسخير می گردد و اما در افغانستان اخوان زده  و 

را ..... غزنين  و ،ان بی فرھنگ که روزگارانی با مدنيت سوزی ھای شان باميان، بلخ، ھریچنگيز زادگ ،تجاوز ديده

تل انباری از خاک و خاکستر به ميراث گذاشتند؛ ادار  ،مردمان با فرھنگش را  بی رحمانه کشتند  ،تھی از تمدن ساختند 

مخترعان ميخ کوبيدن بر فرق  فت و تکامل ؛ جنسی نمودند؛ حاال در قرن پيشرۀاسب را  نوشيدند و با اسب  رفع غريز

ی اين حقايق اگرافشا  زن ھا را بريدن می شوند؛ۀو سين» رقص مرگ «،پاشيدن روغن داغ بر فرق انسان انسان،

چغتای و  ، زيرا وحشيگری ھا و عملکرد ھای چنگيز،پس تاريخ نيز ھزاره ستيز است، تاريخی ھزاره ستيزی می باشد

محقق و محسنی را  محکوم نموده و در صفحات سياھش درج ساخته  ،خليلی ،شفيع ديوانه ،ھالکو ھم چنان مزاری

  .است

کار و پيکار کرده و باعث شھرتش  »حزب«چطور يک ھزاره ستيز رھبری ھزاره را قبول می کند و تحت درفش يک 

 می شود؟

نادر علی « زنده و جاويد  انجنير اسطوره ھای مقاومت ملی و شعله ئی ھای مبارزی ھم چو ،چطور يک ھزاره ستيز

 ۀرا فرزندان خلف مادر وطن و رھبران برازند» عزيز طغيان«و زنده و جاويد » قاضی ضياء«، زنده و جاويد »پويا

 می بالد و می نازد؟ ،مقاومت ميھنی می انگارد و از دل و جان به مبارزات شان  ارج بی پايان گذاشته

زنازاده   ی مليت ھزاره تاخت وتاز می نمايم وآنھا را اخالف  و اسالف چنگيز،م باالاين قل ،»صادق ظفر« قرار ادعای 

گھر مردی اش را  در عنفوان نو جوانی از دست  ،نبوده» اخگر«اگر وی دالل عليا مخدره اش به  معرفی می کنم؛... و

بت نمايد و در غير آن بر قبور نا مطھر پس بايد مدعايش را با نشر ھمان نوشته ام ثا ،نداده و بی ناموس و ولد زنا نيست

می رقصند و  »حسين جاسوس«و »  صادق ظفر«ی که به ساز ئھزاره ھا .رفتگانش خوک ھای از نوع وحشی بشاشد

و پوليگون ھای  )خاد( يک کرباس اند و روزگارانی دفاتر ه فرق ماھوی با  آن ھا نداشته  و ھمه سر وت،می خرامند

 .دان و مستنطقين بودند و در کشتار انقالبيون دست داشتندپلچرخی را پر کرده و جال

» م ل ا «چه الزم بود درتقابل با من که از ، پيوند عميق ايدئولوژيک می داشت »  م ل ا «با  »صادق ظفر«  اگرفرضاً 

و جف به ن انگريزی اش به دفاع سرسختانه برخاسته بودم  قرار بگيرد و غف  يک جاسوس  و باداراۀدر مقابل  توطئ

م ل «و برای بد نام ساختن » م ل ا« ضديت عميق و نفرت بی پايانش از ۀنشان» صادق ظفر« اين حرکت  راه بيندازد؟

 !می باشد و ھيچ گونه توجيه ديگری ندارد »کشتمند ھا «تحت رھبری  »حزب دمکراتيک خلق افغانستان «به نفع » ا
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خاطر نشان ساختم که وی به ھمکاری و » اميری «،انگريزمزخرفات و اراجيف جاسوس  ،در پاسخ به چرنديات 

قاتل  سه بار انجوئيست،» پوالد«مشھور به  »غف«غفور ثنا »داکتر «،حسين جاسوس تحريک اصلی صادق ظفر،

 درخشان ۀخاطرنفی نمودن تاريخچه خلقی بچه باز و بچه رقصان، ب »داکتر کريم زرغون«و گل غتی » رفيق سلطان«

و انکار نمودن از نقش آفرينی تاريخی و انقالبی رھبران سترگ و )    جاويدۀشعل-  نوين افغانستانجريان دمکراسی(

و رھبر و بنيانگذار )  جاويدۀشعل- جنبش دمکراسی نوين افغانستان(را رھبر »اکرم ياری« تنھا و تنھا زنده ياد ،مبارزش

جنبش دمکراسی نوين (برای ھزاره سازی کلی می تراشد تا با اين توطئۀ خاينانه » سجم- سازمان جوانان مترقی«

 .گام ديگری را بردارند و خاک بر چشمان باز تاريخ بپاشند  »سجم-سازمان جوانان مترقی«و ) شعله جاويد-افغانستان

 را حتا به مثابۀ يک عضو یفعالو ساعی  ھيچ نقش» اکرم ياری« زنده ياد ،دخالف ادعای اين سگان ھرزه و فاس

جنبش دمکراسی نوين (شناخت مردم و صفوف   نکرده و ازءادا ) جاويدۀشعل-نوين افغانستانجنبش دمکراسی (

- سازمان جوانان مترقی«ولين و در رأس محفل دوم ؤ وی يکی از مس،ھرگزبر خوردار نبود)  جاويدۀشعل-افغانستان

 ان زحمتکش سايربقۀ کارگر و قرار داشت که اکثريت  آن ھا به آرمان ط،که دارای چند رھبر و عضو محدود بود» سجم

خيانت ورزيدند و امروز به مداحان بی ارزش  ارتجاع و استعمار مبدل و مشغول نفاق اندازی بين مليت ھای ساکن 

 .افغانستان می باشند

يک )  جاويدۀشعل- جنبش دمکراسی نوين افغانستان(در زمان موجوديت  » اکرم ياری«بار ھا گفته ام که زنده ياد  

شعلۀ ( جريدۀ تابناک ۀ حتا يک نوشتۀ مختصر در  يازده شمار،فل تظاھراتی شرکت نورزيدهامحيک از ھيچ روزھم در

وليت و مديريت  يک تن از ؤتحت مس) شعلۀ جاويد( شمارۀ اصلی جريدۀ تابناک ١١با نشر دو بارۀ  .ندارد) جاويد

از عدم نقش  و رھبری  ،»اکتر رحيم محمودید«زنده و جاويد )  جاويدۀشعل- جنبش دمکراسی نوين افغانستان(رھبران 

با ارائه نمودن اسناد ثبوت کرديم که تا به حال ھزاره ايست ھای چنگيزيست و ھمکالشان خلقی »  اکرم ياری«زنده ياد 

سکوت مرگباری را اختيار نموده اند و » پيرم قل«و بچه بی ريشان » غف«و انجوئيست شان از قماش داکتر غفور ثنا 

  برنخاسته اند، چرا؟به دفاع

داکتر ) ، جاويدۀشعل- جنبش دمکراسی نوين افغانستان(توسط يک تن از رھبران » اکرم ياری«بار ھا گفتيم که زنده ياد 

 تا در دفترچۀ  ،  را اجراء نکردهه ای سازنورده  و معرفی شد و ھيچ گونه نقشبه اين جريان آ» عبدالھادی محمودی«

 مايۀ ديالکتيکمبتنی با استناد و منطق  ،اگر کسانی مخالف ادعائی من ھستند . درج باشد)شعلۀ جاويد(سرخ مبارزاتی 

قناعتم را فراھم سازند تا ديگر روی اين مسأله پرده بيندازم و در پيشگاه مردم و تاريخ از اشتباھم معذرت خواسته و از 

 .خود انتقاد جدی کنم

به بھانۀ مريضی به  ذاتش سؤال بر انگيز است،ه که اين ھم  ب ؛» سجم«بعد از فروپاشی  »اکرم ياری«زنده ياد 

با تجاوز سوسيال امپرياليسم روس و به کرسی نشستن زنازادگان . رفت و تا زمان شھادتش مبارزه نکرد» جاغوری«

ل آن ھا   عکس در مقابه ھيچ گونه اقدام عملی انقالبی را انجام نداده و بعملخلقی و پرچمی بر اريکۀ قدرت سياسی، در 

از روش ليبرالی استفاده نموده و چراغ سبز نشان داده است و ھيچ سندی موجود نيست که کودتا و تجاوز  ،کرنش کرده

 روس ھا و چوچه سگان خلقی و پرچمی اش کاری را هدر عمل علي» شھيد ياری«را تقبيح و محکوم کرده  باشد اگر 

و سند مايۀ قناعت ما را فراھم سازند  که از اين بابت نيز از خود انتقاد با زبان شاھد  انجام داده اند که ما بی خبريم،

» تاريخی«و  »فعال «کرده  و در مسير اصالح شدن قدم بگذاريم زيرا نمی توان تاريخ را  به بازی گرفت و نقش 

 بدون دليل موجه نمی آخر ما انقالبی ھستيم  و ھيچ گاھی اظھارعقيده ده گرفت و دگم انديشيد؛يرا نا د »ياری صاحب «

 .کنيم
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 بزرگی  کرده  و ثابت نموده  است که من يک کشف ،که به صادق علی دنی مفعول و لوده معروف است» صادق ظفر«

جريان دمکراسی (را ) جريان دمکراتيک نوين افغانستان(بی سواد می باشم و با شور وشعف فراون مدعی شده است که 

 ھھھھھھھھھھھھه!!نوشته ام» سازمان جوان انقالبی«را  » سازمان جوان مترقی «و )  نوين افغانستان

به  ) Democratic-دمکراتيک( مردم می باشد  ۀبه معنی حكومت قاطب  (Democracy-دمکراسی(به زبان ساده  

ه اکثريت البت .دفاع كردن و طرفداری كردن از دمکراسی است مشخص كردن ، معنی توصيف صفات اختصاصی ،

 .استفاده می کردند »دمکراسی نوين «از واژۀ »دمکراتيک نوين «ی شعله ئی ھا ھميشه به جا

 ,Advancing-مترقی( .يعنی شخص مترقی که به تغيير و تحول باورمند باشد  )Revolutionary-انقالبی( 

Progressive)  انقالب( .يعنی کسی که به جلو رفتن، جلو بردن، پيشرفت  و مساعده باور داشته باشد-  

REVOLUTION)  ، ی  را افاده م....شورش  و  جھش ، دگرگونی ، طغيان ، برخاستن، معانی تغيير فاحش ، تحول

ی کلمۀ مترقی از واژۀ انقالبی  و در مواقع و مواردی از واژۀ انقالبی به جائی مترقی اگر در بعضی موارد به جا. کند

 پاسخ می خواھم؟ چه جرمی را مرتکب شده  ام و چگونه از بی سوادی ام نمايندگی می کند، استفاده کرده ام،

زنجير پاره کرده و چنگ و دندان  »موسوی«و رفيق » توخی« رفيق یباال» صادق ظفر «،پخپلوی لولو» رانجني«

تقلبی ] نامۀ[موسوی وکبير توخی که يکی به زيارتش می شتابد وديگری مدح نامه" نشان داده است و چنين می نالد

 "]می گذارند[ھم به اين نادانی ميرويس محمودی صحه ميگذارند] ،][می نويسد[برايش مينويسند

را در اوج درماندگی و پر ازعقده  می بينيم که  در حسرت می سوزد و رنج و رشک »جاغوری  «ۀبچدر اين جا گل 

 مردم به هيک جمعبندی  مختصر کرده و در پيشگا» کانادا «از سوابق مبارزاتی ام در »رفيق توخی«می برد که چرا 

 درود بر صداقت و شرافت  انقالبی شان؟ ،نشر سپرده اند

و ايستادگی و پايداری ايشان را  »رفيق توخی «را در مورد  »صادق ظفر«ر  پر از تملق و چاپلوسی قبالٌ نوشتۀ سراس 

شعبده بازی و شادی بازی  ،پرچمی و خادی در زندان پلچرخی خوانديم و اما  تملق در زير شکنجه ھای جالدان خلقی،

با شناخت قبلی از » رفيق توخی «زيرا  ،رفيق توخی  بار نيآورد«ھيچ گونه  واکنشی  را از جانب » صادق ظفر«

 بر فرق اين جاسوس مفلوک و یبا سکوت معنی دار شان گرز گران» صادق ظفر«ماھيت ارتجاعی واستخباراتی 

درد زيرين را از » صادق ظفر«فلھذا بدان اساس  .شرفباخته وارد ساخت و پخسه ھای تف بر سر ورويش حواله نمود

 !!خارشت ھای ديرينه اش را مرفوع می سازد ،ن منشقيقه کشيده با اھانت و کوبيد

تھمت و برچسب زدن و ھياھو و عرعر ، پارس کردن  راه انداختن آه و ناله،ه ، خيلی  می کوشد که با ب»صادق ظفر« 

بر نعش گنديده و متعفن » رفيق موسوی«را جلب نمايد و اما نمی داند که   »رفيق موسوی «هنمودن بی ھنجارش ،  توج

» صادق ظفر«اما به مصاف صاحبان ماچه سگی از قماش    سگ لکد نمی زند زيرا ارزش لگد زدن را ندارد،ماچه

 .تسليم طلبان و انجوئيست ھا سلب داشته است شتافته و جرأت را از آن مرتدان،

نشين وارد ھای دروغين و خارج »مائويست«با مشت ھای آھنين ضربات کوبنده بر فرق » سازمان انقالبی افغانستان« 

و روانپريش افروخت و ھم اکنون در بلندای  ھای ديوانه»مائوئيست«ساخت  و با نور دانش شان آتش در خرمن ھستی 

پدر خطا ھای عاری از شخصيت و شرافت می باشند و می بينند که  اين /غرور شاھد آخ واخ  و سوختن اين مادر

 !!ند و فرياد می کشندزنازادگان و حرامزادگان  چگونه می سوزند  و می ساز

با »  سازمان انقالبی«در نقش ھای گوناگونی ظاھر می شود و گويا به پاسخ نقد ھای  » صادق ظفر«خنده آور است که 

قبلی اش را می جود و به نشخوار می پردازد ۀ غلطی ھای عريان  امالئی و انشائی می پردازد  و چتلی ھای جويده شد

می اندازد و شورش می دھد و » شورش«رار لجن پراگنی ھا و اراجيف قبلی در خندق ش را با تک»نقد» «شماره«و ھر

 !!باعث تعفن می گردد
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 :بزرگان می گويند

اين  ،کسی که گھر مردی اش را از دست می دھد چشم سفيد می شود و به کوچک و بزرگ ارج  و احترام نمی گذارد

ق می کند زيرا در کمال پستی و بی شرفی به جانباختگان غف صد-غفور ثنا» داکتر«و »  صادق ظفر«حرف در مورد 

در پھلوی اين وظيفۀ ضد انقالبی  شان مشغول .  آزادی و انقالب  تھمت می زنند واھانت روا  می دارند هبزرگ را

حتا رذيل ترين افراد جامعه در مورد رفتگان و در نبود شان بی حرمتی نمی  پشتون ستيزی و زن ستيزی می باشند،

طوق » سلطان علی کشتمند و اسد هللا کشتمند«پاره بنابر دستورات ... دريده و  دھن ،و اما اين دو جلف مفعول  ند؛کن

 رھبران مرد و زن شعله ئی دوسيه سازی نموده تا در بدنامی آن هلعنت و بردگی برگردن ھای شان آويزان نموده وعلي

ھويت سياسی دو »حزب دمکراتيک خلق « و وطنفروشی ھم چو برای باند خاين ،اسطوره ھای فراموش ناپذير تاريخ 

 !زھی بی ناموسی باره بخشند؛

غف از مدت ھا قبل به اين طرف به کسب و کار قاچاق -غفور ثنا» داکتر«فاميل  »موسی ھستی«قرار گزارش گرانقد 

بود که  نداشته و به ھمان جھتآدم و ترياک اشتغال داشته و مسألۀ ناموس و شرافت برای شان به مثابه پر کاھی ارزش 

غف  در پشاور و گلران  دست به اعمال شرم آوری زده است که مو بر اندام  انسان شرافتمند بلند - غفور ثنا» داکتر«

بناًء  ، محال است که به ناموس و شرافت ديگران  ارج وحرمت بگذارد،کسی که دالل و بی ناموس باشد  .می کند

 رھبران جريان شعله ئی و جنبش انقالبی ناشی از گذشته ھای ننگين فاميلی و هعلي» موسکمار«اتھامات و اھانت ھای 

 .عملکرد ھای ضد اخالقی شان می باشد

شده وھم چنان رفيق » رئيس بانک«در عنفوان نوجوانی  »  صادق ظفر«، »صادق ظفر«بنابر روايت برادر ارشد  

در پھلوی بی ناموسی ھا و بی شرافتی ھای بی حسابش و فروش .ت  سامائی را به شھادت رسانيده اس»نصرهللا مبارز«

به  سالح ھای ساما و تحويل اسناد محرمانۀ ساما به استخبارات دولت پوشالی کابل و سازمان استخبارات پاکستان؛

 استاد  «ۀعليا مخدره اش نيز خيانت ورزيده و در معرض حراج گذاشته است؛  گزارشات و دفاعي»شرف و حيثيت «

 .ايم می باشدعشاھد مد »اقبال

بچه بی ريش  ،غفور ثنا » قماش داکتر«کوشيد  تا مادينه سگان دم بريده ای از  »پيکان بنوال «،رفيق انقالبی و مستعد 

استخبارتی کھنه پيخ و  ،»حزب دمکراتيک خلق افغانستان«بيشتر از چھل سال عضويت در  ،خلقی »داکتر زرغون «

 خادم ،» رفيق سلطان« قاتل شعله ئی انقالبی ، انجوگریۀ پاکستان و چھارده سال سابقسگ استخبارات ،خاديست

ھم چنان حسين  ،»پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤو مس» ھالند«فعالً شھروند کشور  ،سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم 

 و رھبر انجوئيست . آی. اس.مولود آی »حزب کمونيست مائوئيست افغانستان«جاسوس معروف به انجنير ضياء رھبر 

قاتل مبارز سامائی نصرهللا  ،»مقيم ھالند «،»جاغوری«صادق ظفر از » انجنير« ،زون غرب »باز سازی «ھای

جاسوس کھنه کار و حاال  ،مرده گاو اجتماعی ، سياسیۀفاحش ،)ساما (ۀدزد سالح و اسناد محرمان ،معروف به شير دل

دست نشر سپرد تا حد اقل ه بدان منظوراسنادی را ب ، و ادبی داده و بيآموزاند را درس  سياسی،»خندق شورش«ول ؤمس

دست نشرسپرد تا ثبوت نمايد که ه  جاويد را بۀ شعلۀ جريدۀ شمار١١اشتباھات شان را ديگر تکرار ننمايند  وھم چنان 

! اما .نبود» اری صاحبي« جاويد ھيچ نام و نشانی از ۀ شعلۀ شمار١١اين جواسيس کثيف دروغگو ھستند زيرا در 

 تنھا نيآموختند بل الطائالت پوچ ، ياوه ، مزخرف ، عبث و مضحك شان را  طوطیه جواسيس بی ناموس تا به امروز ن

به اثبات می  »کوانتل پرو« عوامل ۀتکرار و تکرار می نمايند  که خود عدم آگاھی و عدم دانش شان را به مثاب وار

 .وشه و انبان چيزی ندارندرساند و نشان می دھند که در ت

اطراف و اکناف کشور مشغول کار و بار دمکراتيک و تدارکات برای ۀ  انقالب در حرکت است و انقالبيون در ھمۀقافل

 شان ۀکه خود وعليا مخدر»  پوالد«افرادی از قماش غفور ثنا مشھور به  ،آينده می باشند و اما ضد انقالب و ضد خلق
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که در شھادت رھبر  »حسين جاسوس « ،بودند »گلران«در  »شيخ آصف محسنی «ی غريزخدمتگذار مسائل جنسی و 

 و یی قھرمان با استخبارات پاکستان ھمدست»مينا« زنده و جاويد داکتر فيض احمد و ،»قيوم رھبر«آزادگان پروفيسر 

 آدرس سازمان از »پيرم قل«و بچه بی ريشان  »جاغوری «ۀمفعول پر آواز »صادق ظفر« ،ھمکاری نموده است

ی قافله در ھراس اند و ان دور افتاده از قافله از پيشرو سگۀو چند تا جاھل و مفلوک ديگر؛ به مثاب..... انترنتی کارگران 

 انقالب ۀمسير پيشرفت کاروان پيشروند» ھالند «زعف و جف و پارس کردن ا ،از عقب قافله پارس می کنند تا با عوعو

اھانت و  ، آرمان گرائی ، معنويت و خيال انديشی اوباش گونه با اتھام بندی ھای بی اساسۀيو البته با اين ش،را بگيرند

 مدال بی ناموسی شده اند و اما تا به ۀمرز ھای پستی و بی شرافتی را دريده و برند  شان ؛ۀدشنام ھای سبکسران دو و

اقعيت امر اين است که مردم  ديگرھوشيار و و. حال  قادر نگشته و نتوانسته اند که کوچکترين خدشه ای وارد سازند

 و نبيدارگشته اند و به ھياھو و سر و صدا ھای چند  تا سگ پليد وقعی نگذاشته و می گويند که بگذار سگان  بی دندا

در پھلوی اين که خود اين سگان  بی غيرت تا به حال از . خرف عو عو کنند زيرا با عوعو سگ دريا مردار نمی گردد

و انقالب کردن  تحليل ھمه جانبه و درک عميق علمی ندارند بل مردم نيز تا به حال ندانسته اند که اين سگان  انقالب 

قوله کش و اقعاً چه می نويسند و منظور شان از اين ھمه لجن پراگنی و سفسطه گری  ، مغالطه ، زبان بازی ، برھان 

 !!تراشی و  استدالل غلط چيست؟

 بر ۀنشخوار می کنند و اما تا به حال مكانيزم ، طرزكار و شيو» جنگ خلق«و » م ل م« از »عوامل کوانتل پرو«اين 

می گفت که حزب انقالبی در ميان شعله ھای جنگ انقالبی متولد »مائوتسه دون « .راه انداختن جنگ خلق را نمی دانند

 شھر ھا از طريق دھات ۀی و محاصرمی گردد و ستراتيژی مائو برای انقالب کردن بر اندازی جنگ توده ئی طوالن

ه نشين و کويته نشين قبل از ب» ھالند«الفوکان و گوزوکان  .گفتارش را در عمل به اثبات رسانيد» صدر مائو«بود که 

بدون کار دمکراتيک و جنگ »  حزب « ، راه اندازی جنگ انقالبی هراه انداختن کارزار دمکراتيک در بين توده ھا و ب

 سال از ميالد ٢٠تولد شد؛ که در بيشتر از » کويته«در  ISI در ھمخوابی با »حسين جاسوس « چرکين انقالبی از بطن

 گنجشگی نکرده اند هند و يک تک تفنگ حتا از تفنگ بادی علياناميمونش تا به حال اکثريت مردم از موجود آن بی خبر

ی جدی بازھم اين چند ر اين کمبودی ھا  و خالبا اث!!.نچه رسد به صدا در آوردن غرش تفنک اصلی برای انقالب کرد

جديدی است »ائتالف«تازه اش ۀ نموده اند که نمون» اتحاد «ر با٢٠ بار انشعاب کرده  و ٢٠ سال ٢٠ در تا ماچه سگ

دو تا سگ  ،»کويته«و » ھالند«مضحک و خنده داراست که اين سه تا سک در  .که در ھمين اواخر از آن دم  می زنند

حزب کمونيست مائوئيست « دو تا سگ در نقاط ديگری  ازاروپا یو  چند تا سگ در کانادا و يک» شريفمزار «در 

را نيز از طريق » حزب«تحت رھبری حسين جاسوس را به رسميت شناخته اند و بعضی از نوشته ھای اين » افغانستان

گوساله وار بدون  ،ثر اين عمل شان ا در،به نشر می سپارند..... و» شورش«و خندق » پيام آزادی«بيت الخالی 

البته ما اين  ،را  سر می دھند» حزب کمونيست  مائوئيست واقعی«شعار به پيش برای ايجاد  کوچکترين درک و فھم ؛

 !!عمل خنده آور شان را ارتباط به لولو گری و عدم درک و عدم سواد  کافی شان می دھيم

دروغين در جھت فريب مردم دم می »  مارکسيسم ليننيسم مائوئيسم«اين جاسوسان انجوئيست  در پھلوی اين که از 

را »  مائوئيسم «بوزد و برود درخت غرس  نا شده و تخيلی  »مائوئيسم «باد بھاری » ھالند« کوشش دارند تا در ،زنند

 احمق و روانپريش  ھای... اما بازھم لولو و لوده !  سرخ حاصل دھدۀ سرخ  بارور  سازد تا ميوۀدر افغانستان  از شگوف

نشانه ھای از ماليخوليائی بودن  و »   صدراکرم ياریۀمارکسيسم ليننيسم مائوئيسم انديش«با دوکتورين جديد شان يعنی 

 نبوده و بی سوادان و جاھالنی اند که در ه ئی کردند که انقالبيون حرفابتسودا زدگی  شان را به نمايش گذاشتند و ث

در پھلوی » ياری صاحب«قابل تذکر است که آوردن  و قرار دادن اسم  .انقالب کمر بسته اندلباس انقالب به بد نامی 

ھيچ  »شھيد ياری«ھمه می دانند که  اسم ھای رھبران بزرگ پرولتاريا يک جرم نابخشوندنی و يک گناه بزرگ می باشد
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نقالب شرکت نورزيده  و ھيچ  کدام نکرده است و در ھيچ نوع جنگ انقالبی و ا» م ل ا«گونه خدمت علنی و عملی به 

فردی مثل »ۀانديش«پس چطور ممکن است  که از   علمی که چراغ راه برای انقالبيون باشد به جاه نگذاشته اند؛رآث

وی را الگو قرار داد و پيروی نمود؟  ،با مشخصه ھای ذکر شده که ھيچ گونه عملکرد انقالبيی ندارد » ياری صاحب«

 ! ياری در پيشگاه خلق و تاريخ معلومات ارائه دھندۀ کودن می خواھم تا در مورد انديشاز بت پرستان جاھل و

 سال اقامتت ١۴به رھبران جنبش توھين می کنی تو در » پيام آزادی«نام پوالد در سايت ه غفور سنا که ب» داکتر«آقای  

مل خادی را در خانه ات مالقات می  معاينه خانۀ شخصی داشتی و زير ھمين پوشش عوا،در پاکستان که در خانه ات

تو خودت در سه انجو کار می کردی  و در . به حيث معلم تدريس می کرد .... ھمسر محترم تان در مکتب . کردی 

کام  وخاد که زير پوشش  ،ترور شدند مگر تو من حيث يک جاسوس اکسا.... ھمين مدت ده ھا شعله ئی دموکرات و

سر می بردی چگونه ھمه ه گی می کردی  و در کمال رفاه و آسايش و با مصونيت بپيکاری و شعله ئی زند ،اخگری

ينه فرارنمودی ؟ در ھمين زم» ھالند« سال در مصونيت کامل ماندی و بعد به ١۴ت  در اين غُ ت و لُ ته شدند و تو سُ کش

اين .رس خوانندگان می گذارم م پشاور شده ام  و بعداً مواد جمع آوری شده را در دستيخواھان معلومات از دوستان مق

 .کارم در مورد تو و خانمت می باشداز ھم گوشه ای 

 .........ادامه دارد

 

 


