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  ، خلقیجاسوسمکثی بر اراجيف و لولو گری يک 

 !غفور ثنا»داکتر«
می باشد که تحت اسم » پيام آزادی«لخالی و مسؤول بيت ا» ھالند«شھروند کشور» غف«غفورثنا مشھور به »داکتر«

 بيشترازچھل سال ،حريص و نھايت سست عنصر، اين فرد طماع. جفنگ سرائی و لجن پراگنی می نمايد »پوالد«

  سرطان و٢۶جمھوری ، برای استخبارات  رژيم شاھی را داشته و» حزب دمکراتيک خلق افغانستان« عضويت

 خلقی ۀ رفيق حزبی و رفيق،»غف«غفورثنا مشھور به »داکتر«. کرده است جاسوسی ،ضد خلق »جمھوری دمکراتيک«

قرار گزارشات محلی .  دنجی با وی خلوت می کردۀبود و روز ھا و شب ھا را در گوش» داکترکريم زرغون« مشھور

سب و  ازمدت ھای مديدی بدينسو درک،»غف«غفور ثنا مشھور به » داکتر« فاميل ،باستان» ھرات«و شاھدان عينی از

 مسألۀ ناموسداری و ،تجارت و قاچاق ترياک مشغول بودند و روی ھمين علت ملموس وغيرانتزاعی کاسبی قاچاق آدم و

شرافت و احترام گذاشتن و ارج نھادن به ناموس و شرافت ديگران برای شان کوچکترين ارزش و بھائی  نداشته و 

   .ندارد

دست به اعمال ننگين و شرم آوری زده است که بعد از » گلران«و» پشاور«در» غف«غفور ثنا مشھور به » داکتر«

 سال ١۴در » غف«غفورثنا مشھور به » داکتر« . راپورش را در خدمت خوانندگان قرار خواھيم داد،تحقيقات دامنه دار

ن خدمت ھای صد در صد امپرياليستی به کار گماريده شده و از دل و جا) انجو(تر در پاکستان در سه دفشتمام اقامت

 ،گرچه پاالن خلقی گری اش را در جائی محفوظ نگھداشته و نقاب شعله ئی بر رخسار زردش کشيده است. نموده است

به رھبران جريان شعله ئی و رھبران جنبش » پيام آزادی«از طريق بيت الخالی » پوالد«ظاھراً تحت اسم مستعار 

  .توھين می کند» شوروی« انقالبی ضد استعمار

معاينه خانۀ به مثابۀ يک پوشش جھت فعاليت ھای استخباراتی اش، در خانه اش، » پاکستان«سال اقامتش در١۴وی در 

شخصی داشت وتحت ھمين پوشش عوامل خادی را مالقات می کرد و گزارش فعاليت ھای انقالبيون و محل اقامت شان 

تدريس می کرد و اما از » مکتب« شان در ۀھمسر محترم و مکرم .کابل و استخبارات پاکستان می داد) خاد(را برای 

. ی را تدريس می نمودند»ھنر«نوع مکتب اطالعی کامل نداريم و ھم مطلع و واقف نيستيم که اوشان چه مضمون و يا 

» پاکستان«صر ملی و وطنپرست در و دموکرات و ده ھا عنده ھا شعله ئی انقالبی » غف«درھمين مدت اقامت 

من حيث يک جاسوس اکسا، کام وخاد که زير پوشش اخگری،  »پوالد«؛ مگر  شدندترور» پشاور«باالخص در 
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 ،» پروفيسر قيوم رھبر«زنده يادان . پيکاری و شعله ئی زندگی و در کمال رفاه و آسايش و با مصونيت به سر می برد

جان می »گلبدين«ا باند از طرف استخبارات کابل و پاکستان در تبانی ب..... ی قھرمان و»مينا «،»داکتر فيض احمد«

می ماند و بعد در  )کشال (،»صبغت هللا مجددی«و » شيخ آصف «،ھائی آی اس آی.... در » مارموسک«بازند و اما 

 !تشريف می برد» ھالند«کمال آرامش به 

الع اط» غف«غفورثنا مشھور به » داکتر«از زد و بند ھائی » سھراب سلطان«رفيق  ، مھمی را که بايد گفتۀيک مسأل

می دانست که روزی جل و پوستکش از آب بيرون می » غف«اما .داشت و نظر به شرايط اختناق خاموش مانده بود

 !خاتمه بخشد که چنان ھم کرد» رفيق سلطان«بناًء تصميم می گيرد تا به زندگی ،گردد 

 :چنين جف می زند» غف«

 "ساما"جذب  ی ودانش تئوريک  انقالبی نازلی بودند وکه دارای سطح آگاھ ]شعله ئی ھا[آن تعداد ازاين شعله ايھای "

بعد ازاعدام : ن بود کهوآن اي.  داشتند"سازمان رھائی"شدند، سرنوشت غم انگيزوفرجام خيلی خطرناکتری ازاعضای 

 درپرتگاه» ساما«رھبری ] ،[وسوسيال امپرياليستھای روسی] پرچمی[پرچميھا]-[توسط دولت جنايتکارخلقی  مجيد فقيد

 وبا ارتش ]غلتيد[وسوسيال امپرياليستھای روسی غلطيد]پرچمی[پرچميھا] ،[خلقی]مزدور[ليمی به دولت مزودرتس

رژيم ) خاد(ارتش متجاوزروسی و و کردوبا ارتش دولت مزدور]امضاء[دولت دست نشانده پروتوکول امضا

توده ھای خلق ناآگاه  گی آنھاراکه اکثريت نيروھای جن( مزدورھمکارشده وجنگ راعليه تنظيمھای ارتجاعی اسالمی

 ".به پيش برد) تشکيل ميدادند

حزب دمکراتيک خلق « سال عضويت در ۴٠ سال عمر و بيشتر از ٧٠بعد از  »غف«غفورثنا مشھور به » داکتر«

ھای امپرياليستی ازسطح آگاھی ودانش تئوريک خيلی نازلی برخوردار بوده و ) انجو(سال خدمت به ١۴ ،»افغانستان

مکه ه خر عيسی گرش ب. (موخته استاانشاء و دستور زبان را نيء،  امال،ھم در اين دوران به لب گور رسيدنھنوز

 . ) چون بيايد ھنوز خر باشد- برند

سازمان «که زمانی توانست با مھارت يک جاسوس با تجربه خودش را در رأس » غف«غفورثنا مشھور به » داکتر«

وشش دارد تا جفنگ ھای تکراری اش را باز ھم تکرار کند که با حقيقت تفاوت  ک،برساند» سازمان پيکار«و » اخگر

انداخت و ) خاد(را در کام نھنگ » پيکار«و » اخگر«آشکار دارد و اما ھيچ گاھی نمی گويد که چگونه سازمان ھای 

 ستان انتقال داده شد؟ به پاک»تغ و لست«دولت مزدور به امضاء رسانيد و چگونه  )خاد(سند تسليمی را با 

رھبر «ھا و »مائوئيست«ه اعدام گشتند و اما رھبر قه جوقکادر ھا و رھبران وصفوف ديگر سازمان ھای انقالبی جو

 !زنده می ماند؟» جنبش انقالبی پرولتری

حتی به يک مرغ  »شوروی«قرار اطالع در زمان کودتای زنازادگان خلقی و پرچمی و تجاوز سوسيال امپرياليسم 

اين که حاال ظاھراً خودش  .کوچکترين خسارتی نرسيده است» غف«غفورثنا مشھور به » داکتر«قوم و خويش ، فاميل

می » ک ج ب «ۀزراد خان اين يک تاکتيک سياسی مھندسی شده در ،را ضد روس ھا و پادو ھای داخلی اش می پندارد

بر چسب زدن و دوسيه  ، دروغ و دروغگوئی،ه بی شرف  و ريأکار بود، يک موجود بی  غيرت،»غف«بناًء . باشد

او ھرگز شعله ئی و  .سازی از وظايف عمده  و اصلی اش بوده و دروغ گفتن و تھمت بستن ورد زبان نجسش شده است

داشت  اخذ ھويت و کسب اعتبار سياسی خودش را شعله ئی معرفی می،  فقط برای گرفتن موقعيت انقالبی،انقالبی نبوده

 بدون شک دعوای رھبری و ، پسيف و کثيفش را رسواء و افشاء نمی ساختيمقماشان ھمر ما وی واگ .و می دارد

  !!را نيز می کرد)  جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان(بنيانگذاری 

ی آن دی که سازمان پيکار به وجود آورد، يعناين انسان فرومايه و دروغپرداز به دنبال آن نشخوار و بدون آن که از گن

کسانی که از ديد وی بی سويه و عقب مانده نبوده و ھمه از فرط دانش ترکيده بودند، و در داخل زندان پروتوکول 
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شکست مائويزم « کتابدر ھماھنگی با بقيه  و به مثابۀ تحفه و پيشکش چند تن از آنھا ندھمکاری با دولت را امضاء نمود

نده تقديم داشتند، کوچکترين تماسی بگيرد، چرند پراگنی اش را در قسمت ه و به دولت دست نشارا نگاشت» در افغانستان

و آگاھانه به عوض افرادی که واقعاً در تسليم طلبی پای شان دخيل بود، از  و سامائی ھا ادامه داده، عامدانه »ساما«

د من در آن زمان نامم به  کسان ديگری را متھم می سازد که يا به ماننزکريا، پيکار، سردار و مياجان،قماش انجنير 

از طرف  »موسوی«رفيق ارجمند ما و » توخی«اسطورۀ مقاومت رفيق  نوشته بود و يا ھم به مانند »ساما«پنسل در 

  .متھم شده استخود آنھا و ھمچنان شبنامه نويس به کشتن عناصر تسليم طلب 

تحريف تاريخی دست می زند و چه منفعتی در قبال در اينجا بايد از خود پرسيد، که ين انسان دامن دريده، چرا به چنين 

  .چنين وارونه سازی آشکار با زير پا کردن وجدانی که ندارد، وی را بدين کار وادار می سازد

را می رساند آنھم به خاطری که برای اولين بار به نظر من ھر چند ظاھر قضيه، انتقام جوئی از من و رفيق موسوی 

شکست «راز کتاب حکيم توانا يعنی » احمد برومند«و به دنبال افشاءگری ھای اولی به صورت مفصل موسوی رفيق 

و امضای پروتوکول رھبری پيکار من جمله اين پير خرفت را با روسھا از پرده بيرون انداخته » مائويزم در افغانستان

شکار ساختم، آانت ھای آنھا را ساير خي" ساما"چھرۀ کثيف اين جاسوس بی آزرم  را افشاء نمود و من ھم در دفاع از 

  . به يک انتقام جوئی خاتمه نمی يابدمگر اصل اين نفرت از من و رفيق موسوی

علت اصلی اين نفرت و دروغپراگنی و بی وجدانی ضمن تخريب چھرۀ آن عده از افرادی که در جنبش حرفی برای 

 ھا وجود زکريا ھا، پيکار ھا، سردار ھا و مياجان گفتن دارند، وجوه مشترکی است که بين اين انسان رذل و بی مايه با

به خوبی می داند که ھرگاه بخواھد بدون کدام غرض و مرضی به تاريخ برخورد نمايد، در آن » غف«داکتر . دارد

 خواھد بود، يعنی کسانی که بنا بر روابط شان با خاد، به پيکار ھا، سردار ھا، مياجان ھا و زکريا ھاصورت طرفش 

، در نتيجه وقتی پای آنھا از روابط آنھا اطالع دارد» غف«با خاد اطالع دارند، که » غف«ندازه از تعلقات داکترھمان ا

را به ميان آورد آنھا نيز ھر قدر بی ننگ باشند و ده ھا بار زير سايۀ درخت نشسته باشند، باز ھم مرچ تلخ کوھدامن آنھا 

می داند که با ھر » غف«ورنه اگر ھيچ کسی نداند خود داکتر . ت می زنندرا به حرکت انداخته، به افشاءگری متقابل دس

   .، چنانچه تا حال به ده ھا بار انداخته استبار تکرار چنان اتھامی وجدان و ناموسش را زير پای مردم می اندازد

 ۀحوز» باز سازی«دارای سوابق انجوئيستی اند و فعالً عمالً ،  حسين جاسوس و صادق پشت،غفور ثنااز آن گذشته 

 ۀاين خودش ثبوت می کند که با تسليم طلبان سامائی ھمکار و يار اند و ناف ھم ،غربی کشور در اختيار شان می باشد 

 . تسليم طلبی و انقياد طلبی گره خورده است ،جاسوسی ، انجوئيسم ،)انجو(شان با 

 ،در زندان سپری می کرد» پوالد«حتی يک شب را بار ھا متذکر شده ام که اگر ھم چو ايشان » رفيق توخی«در مورد 

ھم » رفيق توخی« .مطمئن و متيقن بودم که زن و دخترانش را در بدل رھائی در آغوش چپراسی ھای زندان می افگند

 پوالد آبديده در زير فشار ھا و شکنجه ھای دژخيمان استبداد مقاومت کرد و با سر افرازی از زندان بيرون گشت نچو

  !!غفور ثنا می خندد» داکتر« از قماش ذاتی يک مفعول و مرده گاو بر حال در بلندای غرور بر حماقت و امروز
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