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  افغانستان-کابل- احمد برومند

  ٢٠١٢ فبروری ٢٨

  

  پارازيت ھا به محل تغـذيۀ بزرگی حمله کردند

  به قـله ھای شامخ مبارزه پارس می زنند" مائوئيست"توله سگان 
  

آن ھا در اعمال نامۀ سياه انترنيتی . گفته بودم" مائوئيست"را طالبان  "ھای افغانستانی مائوئيست" من جوجه باری

شان ازمن شکايت کردند که چرا به آن ھا چنين گفتم، ولی در ھمان اعمال نامۀ سياه يعنی سايت شورش چشمم را 

رکسيسم ــ لنينيسم ــ مائوئيسم، نه چيزی کمتر و نه تنھا ما: "خط سياری به خود جلب کرد که در آن نوشته شده است

خنده از آن جھت که اين . باور کنيد با خواندن آن ھم مرا خنده گرفت وھم می خواستم گريه کنم". چيزی بيشترازآن

ھا چه قدراحمق اند که حکمی را در بارۀ خود در جائی رد می کنند و باز احمقانه در ھمان جا به اثبات آن حکم 

يک حکم ايدآليستی " م نه چيزی کمتر و نه بيشتراز آن.ل.تنھا م"آخر مگر ھمين جمله که بگوئی . ک می دھندمدر

مجاھدين "مگر خمينی در برابر .  خمينيستی نيست؟ اين جمله اتفاقاً نقل کامل گفتۀ خمينی است–بنيادگرايانۀ طالبانی 

فقط جمھوری اسالمی نه کمتر از آن  و نه بيشتراز "د، که جمھوری دموکراتيک اسالمی می خواستند نگفته بو" خلق

حال نقل ھمان تيتر با تغيير کلمات، طالب بودن وخمينيست بودن تان را نمی رساند؟ به مصداق آيۀ قران که ". آن

 و برھرگونه بحث و ترقی و تکاملی بر دين جلو می گيرد، شما نيز مانع تکامل و..." اليوم اکملتم دينکم و"ميگويد 

ه چيزی کمتر ونه چيزی ن"دين به مسلمين اجازه نمی دھد که از آنچه خود فرموده . می شويد" مائوئيست ھا"ترقی 

يند و بکنند و برای خدا و دين ھرگز مھم نيست که شرايط تکامل جوامع انسانی طی دھه ھا و سده ھا چه بگو" بيشتر

لم غيب خود تا اخير دنيا ھمان بايد بشود و ھرگونه واقعيت تغييراتی را متحمل ميشود، فقط آنچه خدا گفته است به ع

دقيقاً ھمان چيزی که در وطن ما طالبان می خواھند و آن را به . و تحول و تکاملی نيز خود را در آن قالب بگنجاند

". زآنفقط اسالم ناب محمدی، نه چيزی بيشتر و نه چيزی کمترا"مگر طالبان نمی گويند . زور شالق تحميل می کنند

" م نه بيشتر از آن ونه کمتراز آن.ل.فقط م"با جابه جائی کلمات ھمان شعار را " مائوئيست افغانستانی"حال طالبان 

مگر می شود به . گفته است..." طالبان مائوئيست"ما را " احمد برومند"نشخوار می کنند و باز می گويند چرا  

   طالب  نخنديد؟-"مائوئيست"حماقت اين  
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می خواست گريه ام بگيرد که ما وملت مظلوم " افغانستانی"ھای طالب " مائوئيست"خواندن اين شعار جوجه اما با 

 که دم زند بدترين، عقب مانده ترين و ظالم ترين نوع آن را ه ایما چه سرنوشت بدی داريم که ھرکس از ھر انديش

با .  اديان وحتی از ھمه جاھای ديگرھمين ديندين کشورما عقب مانده و استبدادی تر از تمام. برای ما می خواھد

می شود و لجن و تعفنش " ثوری"وقتی چيزی به کشور ما می آيد کودتای منحوس " انقالب و سوسياليسم"ادعای

جمھوری اسالمی ناب جھادی برای ما  ويرانگر ملک و تاراج گر سر و مال ملت . دنيائی را نفرت انگيز می سازد

دموکراسی . مدی طالب سياه ترين عقب ماندگی و استبداد را برمردم ما تحميل می کندامارت ناب مح. می شود

  و  زير چکمۀ صدھا ھزار سرباز مسلح به ما خون، دود، B52 اروپائی با اشغال کشور ما به زور –امريکائی 

ھم " سم افغانستانیمائوئي"و اينک . آتش، ويرانی، موادمخدر، فساد، شکنجه، تروريسم وغيره به ارمغان می آورد

 و طرح مائوتسه دونکليه دروازه ھای تکامل را بر روی ما می بندد و اجازه نمی دھد که متناسب با حکم ديالکتيک 

تحليل مشخص از اوضاع "می گويد .  برا ی تضادھای ويژۀ جامعۀ خود راه حل ويژه ای را جست وجو کنيم

ديگران، که آن راھم خيلی بد فھميده است، خود را بگنجانيد، الزم نيست و شما بايد در ھمان قالب ھای " مشخص

يعنی شما حق نداريد کفشی به اندازۀ پای تان جست و جو کنيد، بلکه بايد پای . می خواھد بشود ومی خواھد نشود

آيد؟ چه مصيبتی است که بر سر ما می ! ای وای. خود را به اندازۀ کفش ساخته شده اره کنيد و خورد و کالن بسازيد

برای اظھار وجود خود به محل تغذيۀ بزرگی حمله کردند و به تخريب بنياد و " مائوئيست"اين بار پارازيت ھای 

از ديگران به ھر حال، ولی .   پرداخته اند،اساس انديشۀ دوران ساز عصر که ھمانا ديناميسم پويا و تکاملی آن است

 که ماترياليسم  راچنين حکمی کردن وآن انديشۀ پويا"  م- ل-م"زير نام متحول ترين و انقالبی ترين انديشه يعنی 

ديالکتيک و تاريخی بنياد آن را می سازد وھيچ چيز جز حرکت و تکامل را مطلق نمی داند، تا سرحد دين واحکام 

تازه آخر شما چه کاره که به جنبشی به وسعت جھان چنين حکم . جذمی و تحول ناپذير نزول دادن جنايت است

 حتی زن و بچه ھای تان پشيزی ارزش قايل نيستند، چگونه ،ذلی صادر می کنيد؟ به حرف شما عناصر حقيرمبت

چنين ديوانه وار به دنيا حکم صادر می کنيد و حق تکامل انديشه را از بشريت مترقی سلب می سازيد؟ ھم اکنون 

ی است که ھنوز به نتيجۀ نھائی در بزرگترين احزاب کمونيست و جنبش جھانی موضوع جدلي" مائوئيسم"بحث 

ما آن را پايان جھان اعالن می کنند واز ھمه سلب صالحيت " افغانستانی"نرسيده است، اما بيا و ببين که ديوانگان 

  !ادامۀ بحث را می نمايند؟

م تنھا مارکسيس"شما خوانندۀ عزيز تصور کنيد اگر مارکسيست ھا در حيات مارکس و يا پس از مرگ آن می گفتند 

ما " مائوئيست ھای افغانستانی"مورين امر به معروف أو اشخاصی مثل م" نه چيزی کمتر ونه چيزی بيشتر ازآن

ھرعنصر طرفدارتکامل مارکسيسم را تکفير می کردند، چه روزگاری بر سر لنين و ھمراھانش می آوردند و سر 

ستيم فصل نوين تکاملی مارکسيسم يعنی نوشت انقالب اکتوبر به کجا می انجاميد؟ درآن صورت آيا ما می توان

مائوئيست ھای " مثل جوجه یرا داشته باشيم؟ چه خوب که دنيا در آن روزگار احمق ھای وز وزي" لنينيسم"

شد و ھمۀ دنيا بايد  نداشت ورنه فصل نوين و اضافه شده بر مارکسيسم به نام لنينيسم از تاريخ حذف می" افغانستانی

جھانی که مارکس با در نظر داشت ويژگی ھای سرمايه داری قبل از امپرياليسم گفته بود می منتظر انقالب ھم زمان 

آنھا با در نظر داشت تکامل . باور نداشتند....." اليوم اکملت " ولی مارکسيست ھای دنيا طالب نبودند و به . نشستند

يعنی (ب ھم زمان درجھان کنار گذاشتندجامعه متناسب با شرايط عينی، چيزھائی را از گفته ھای مارکس مثل انقال

و با پيدايش امپرياليسم چيزھائی مثل انقالب درحلقۀ ضعيف امپرياليسم، دريک کشور، به آن ) کم کردند

مرحلۀ متکامل تری "  مارکسيسم"به اين ترتيب با چيزی کمتر و بيشترکردن به .... و) يعنی بيشتر کردند(افزودند
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اضاف کردن بود که به انجام انقالب کبير اکتوبر دست يافتند  با اين کم و. را آفريدند" سم لنيني- مارکسيسم"ازآن يعنی 

 لنينيسم نه چيزی کمتر ونه -تنھا مارکسيسم"به اين ھم اکتفاء نکردند وکسی نگفت . و چھرۀ جھان را عوض کردند

. ی پياز ريزه نمی کردبه حرفش کس" مائوئيست ھای افغانستانی"واگرھم می گفت مثل ". چيزی بيشترازآن

به جھانيان اعالن کردند که   لنينيست ھای چينائی شرايط ديگری داشتند و بازھم در عمل و نظر-مارکسيست

توان آن را نيز کمتر و  می.  لنينيسم ايستا نيست ولنينيسم وانقالب اکتوبر ھم حرف و عمل آخر نيست-مارکسيسم

آن ھا ستراتيژی اوليه، تاکتيک و شيوۀ عمل . مکان تطبيقش تکاملش داد بيشتر کرد و متناسب با شرايط ويژۀ زمان و

برای انقالب کردن درکشورشان . انقالب اکتوبر را در کشور خود قابل تطبيق ندانستند و آن را کنار گذاشتند

الکتيسين آن ھا به عنوان دي. ستراتيژی، تاکتيک وشيوۀ عمل خاص خود شان را آفريدند که به نام خودشان مسما شد

 لنينيسم ھم - لنينيسم آن را تا به انديشۀ مائوتسه دون ارتقاء دادند وبه مارکسيسم- ومعتقد به تکاملی بودن مارکسيسم

کند و لذا متناسب با  آنھا باور داشتند که جھان تکامل کرده و می). يعنی بيشتر کردند(انديشۀ مائوتسه دون را افزودند

اين جاست که .  ابزار کار تکامل و ترقی اجتماعی، بايد تکامل کنندۀ ھا ھم به مثابآن انديشه ھای انقالبی و ايسم

ولی ديالکتيک به عنوان گوھر .  به  لنينيسم وبه انديشۀ مائوتسه دون تکامل کردکمتر و بيشتر کردنمارکسيسم با 

رگ مائوتسه دون ديگر دروازۀ تسه دون نمی تواند بپذيرد که با م انديشۀ مائو– لنينيسم -ارکسيسم تکامل و جان م

ھمچنان که مارکسيسم به لنينيسم  و به  . در آن اجازه نداد" چيزی کمتر ويا بيشتر"تکامل انديشه را بايد بست وبه 

تکامل داده شد، انسان ھای بعدی ھم حق دارند، می توانند و بايد آن را ) به قول شما مائوئيسم(انديشۀ مائوتسه دون 

جامعه تکامل دھند و حق دارند با تحليل مشخص از اوضاع مشخص، آنچنان که لنين کرد، مائوتسه متناسب با تکامل 

دين نيست ومتفکرين و ) ويا مائوئيسم ( انديشۀ مائوتسه دون -  لنينيسم–مارکسيسم . دون کرد، آيندگان ھم بکنند

  . تکميل کرده باشندبنيادگذاران ـ آن ھم خدا و پيغمبر نبودند که ھمه چيز را تا قيامت در آن 

با اينحال چگونه . اگر ديالکتيک خود را ھم پای تکامل، رشد ندھد ديگر ديالکتيک نيست: گويد فريدريش انگلس می

 مائوئيست يعنی پيرو ماترياليسم و ديالکتيک بداند و بگويد به اين - لنينيست- ممکن است کسی خود را مارکسيست

اين تفکرفوق دگماتيسم است، ايدآليستی ". ھمين بس، نه بيشتر ونه کمتر"، انديشه کسی حق ندارد اضافه و کم کند

ندارد وحکم "  م ا ويا - ل-م"است، طالبانی وخمينيستی است وھيچ قرابتی به انديشۀ پويا، تحول طلب وتکامل پذير 

يک حکم ضد "  م نه چيزی کمتر ونه بيشترازآن- ل- تنھا م"گويند  که می" ی افغانستانیمائوئيستھا"جوجه 

  .مائوئيستی و دشمنی آشکار با اين تفکراست  لنينستی و–مارکسيستی 

کسی حرف شان را . چون خودشان مولد و کارآ نيستند. خصلت پارازيت را دارند" مائوئيست"چوچه سگان طالب 

حۀ عمل ھم به ، از سا)اگرکرده اند يک مورد آن را نشان بدھند(به پشيزی نمی خرد، عمل سالم که اصالً نمی کنند

قومی به زفرسنگ ھا دورھستند، لذا برای اظھار وجود شان وز وز کرده بر موجودات ديگر حمله می کنند تا از آن 

اين در خصلت و ذات پارازيت ھا است که از ارگانيسم ديگران استفاده می . دست آورنده حيات پر از ادبار خود ب

مائوئيست ھای . "ان می چسبند و دزدانه خون ديگران را می مکنديعنی اينکه به قسمت ھائی از بدن ديگر. کنند

  دقيقاً ھمان شيوۀ زندگی پارازيتی را برگزيده و از جويدن و زخمی ساختن قسمت -  استاد و شاگرد-"افغانستانی

ين در غيرآن چه بگويند؟ حس. ھائی از جنبش چپ و مکيدن خون آن  وجود ذلتبار شان را بر جامعه تحميل می کنند

خاين به جنبش چپ افغانستان غير دشمنی چه نسبتی داشته و دارد؟ تاريخ نحس زندگی اش تا ھمين اکنون جز به 

االت من و ديگران پاسخ درست نمی دھد و با کش کردن ؤجاسوسی و خيانت در چه امری گذشته است؟ چرا به س

يک دم . می ديگر بر جنبش چپ می زنندو وفادارش ھر روز زوزۀ نو سر می کنند و زخ" صادق"زنجير شاگردان 
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. تا بدين نحو وجود شان را تبارز دھند...  را می گيرند و زمانی" رھائی"جف می زنند، گاھی پاچۀ " ساما"به 

درغيرآن با گذشتۀ ننگين و حال ننگين تر شان چه بگويند و چگونه می توانند موجوديت خود را، آن ھم در جنبش 

اواخر گامی فراتر رفته  و به قله ھای شامخ مبارزه و انقالب کشورما که تمام ھستی شان را در اين . چپ، ثابت کنند

مجيد، رھبر، داکتر فيض احمد، بھمن، . نثار و ھديۀ مبارزه و انقالب کرده اند، با ھاری زايد الوصفی پارس نمودند

شيانه مورد حملۀ توله سگان سرمد و بزرگان ديگری، شھيد وشاھد، قله ھای شامخی اند که بيشرمانه و وح

قرار گرفته و نام ھای نامی شان وسيلۀ تشھير اين وحشيان مزدور و دور از ھمه ارزش ھای انسانی " مائوئيست"

اينک به . شنيده بودم که آدم خود خواھی برای تشھير نام خود به محراب مسجد کار بد کرده بود. ساخته شده است

برای توله سگان .  بر محراب جنبش انقالبی تاخته اند تا مردم از آن ھا نام ببرندتقليد از او، بد نامان تشنۀ نام

مطرح نيست که از آن ھا چه نوع نام برده شود، فقط می خواھند که نام شان مطرح شود به ھر قيمتی " مائوئيست"

چپ  ندارند که کسی ل بی حيا که خود و حزب شان حتی يک مورد عملی در جنبش ذاين ارا. وبه ھر شکلی که باشد

، به ) را کی ديده و يا شنيده است؟ درکجای افغانستان، چه کرده اند؟ يک مورد آن(آنرا مثبت ويا منفی ارزيابی کند

و " رھائی"و " ساما. "را آلوده کنند کارنامۀ پربار و تاريخ ساز انقالبيون کبير کشور ما  دھن می اندازند تا آن

شعارھائی که خود به آن باور داشتند چنان قھرمانانه عمل کردند که دوست و   ورھبران جانباز شان به طرح ھا

ھر روز از شھر تا روستا به آن  ھا شعار جنگ مسلحانه دادند و آن. دشمن نمی تواند آن را از تاريخ کشور ما بزدايد

ت مسلحانه و غير زدند و روزانه جرايد و نشرات خبر عمليا عمل می کردند و صفحاتی از تاريخ را رقم می

پُسته و کندک و غند و لوا بود که به دست توانا و تدبير مدبرانۀ آنھا خلع سالح . مسلحانۀ شان را منتشر می کرد

. اينک بعد از حدود سه دھه شما با جف زدن به آن پراتيک تاريخ ساز شان می خواھيد خود را مطرح کنيد. ميشد

داده ايد، آخر از يک مورد !!" شعار" "سلحانه شکل عمدۀ مبارزهجنگ م"ده سال است که شما ! شرم تان باد

کوچک عملی آن مثال بدھيد تا ديگران ھم ببينند که شما حرافان پرگوی پارازيتی نيستيد که فقط با تخريب ديگران 

بش که برای تخريب جن توان کرد که شما چنين ھستيد، به عالوۀ اين ولی چه می. می خواھيد خود را مطرح کنيد

  .  چپ از مراجع متعدد وظيفه گرفته ايد و ھر روز کار تان تخريب قسمت ھائی از گذشته و حال آنست

 !آری خوانندۀ عزيز

که در فوق تذکر رفت، عناصر زالوصفت عقده ای، مفلوج و مفلوک، دچار بيماری روانی و در مواردی  چنانی

 و جبران ضعف شخصيتی خود؛ با نفی عبث و شيوۀ )حتی شھره شدن در بدنامی( آلوده دامان در پی کسب شھرت

مطلقگرايانه و ضد ديالکتيکی به نفی و تکذيب جريان ھا و شخصيت ھای تاريخی و سائر پديده ھای اجتماعی 

خويشتن خويش را ــ خوب يا ) شخصيت زدائی( پرداخته و در صدد آنند تا با ايستاده شدن بر اجساد قربانيان خويش

  ).شخصيت نمائی( ـدبد ــ مطــرح کنن

يکی دو تا از اينگونه آدم ھای فرومايه که از عقدۀ مزمن روانی، ضعف شخصيتی، انحراف نژاد باوری و جنون 

برند؛ و به منظور مطرح شدن و خبرساز شدن و در حاشيۀ قدرت و در سايۀ فيل قرارگرفتن، به  قدرت رنج می

گان بی پروا و بی محابا سخيف ترين جعليات  به زندگان و رفتذالت تن داده وھرپستی و دنائت و ھر فرومايگی و ر

که از جنايات و جرائم سنگين و کارنامه و گذشتۀ ننگين خويش خمی  و اکاذيب را بيشرمانه نسبت داده و بدون اين

بی اين دو مردک نامرد و دو فرومايۀ طرد شده از جنبش انقال. به ابرو بياورند، چه دروغ ھای شاخداری می بافند

خيانت ملی و جاسوسی در درگاه استخبارات امپرياليستی در حق منسوبان جنبش » شريف« افغانستان که شغل 

سر دستۀ باند کمپرادور سرخ " حسين مشھور خائن"انقالبی کشور و از پشت خنجر زدن را دارند، عبارت اند از 
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و فعالً مدافع عملی و دو آتشۀ اشغال " انیافغانست) مائوئيست(کمونيست "حزب بد نام انجی او باز به اصطالح 

آن فرومايه و دون ھمت دومی عبارت است از . امپرياليستی کشور ما و خادم کمر بستۀ امپرياليست ھای اشغالگر

توله سگ ولگرد و شاگرد صادق حسين شياد، آدم ھرزۀ ھزارچھرۀ سايت باز، فارغ التحصيل از » صادق ظفر«

، شريک جرم و خيانت "تنظيم نسل نو ھزاره" آی، چنگيز باز نژادپرست و عضو دبستان جاسوس پرور آی اس 

ملی و تاريخی حسين خائن و فعالً باشندۀ کشور پادشاھی ھالند و شاغل در يکی از پست ھای پر درآمد و مھم دولت 

  ".صادق ظفر"امپرياليستی ھالند به اسم ثبت شدۀ 

ليستی دولت پادشاھی ھالند در آن دولت کار و درآمد عالی دارد؛ صادق جان ظفر که از عنايات و مراحم امپريا

ادعائی اش را، که در واقع جنگ ضد خلق است، در جھان ذھنی اش ــ نه در سرزمين واقعيت " جنگ خلق"

، "شفق.د" ، "شورش" ، "مائوئيست ھای افغانستانی"افغانستان ــ  از ھمان ھالند به اسامی مختلف مستعار از جمله 

به پيش برده و با ھمين اسامی غير حقيقی از ھمان لجنزار بر سيمای شخصيت ... ، و"دھقانپور. ح" ، " والدگرپ" 

 سازد و دروغ می ھای حقيقی انقالبی تثبيت شده در جنبش انقالبی افغانستان بی محابا لجن می پراکند، دسيسه می

خائن مسؤوليت و موقعيت تشکيالتی ذوات منسوب يکجا با استاد شيادش حسين " مائوئيست"صادق جان ظفر . بافد

به آحاد جنبش انقالبی کشور را با ذکر نام شناخته شدۀ آنھا و تشکيالت مربوطۀ شان از روی وظيفه تحويل ميديا و 

باراتی استاد شياد و شاگرد استخ" شريف" اينست و ظيفۀ . دھند استخبارات امپرياليست ھای اشغالگر کشور ما می

  !شصادق

 از گستاخ بر آحاد جنبش انقالبی ون آدم ھـزار چـھـره با اسامی مستعار بيشمار کيست؟ و چرا گستاخانه تر اي

  شخصيھت ھای شخيص آن ميتازد؟؟

شود که با ھمين اسم اصلی  است او حدود يک ربع قرن می" صادق ظـفــر" اسم اصلی اين آدم کثيف و آلوده دامان 

رکت عنايات امپرياليستی دولت آنکشور، در آن مملکت سکونت داشته و در يکی از اش به کشور پادشاھی ھالند از ب

 Part(در پھلوی اين، صادق جان ظفر نيمه وقت. بخش ھای مھم دولت امپرياليستی ھالند شغل پرمسؤوليتی دارد

Time (ش از ھمان صادق جان در اوقات فراغت خود، در جھان ذھنی ا. وظيفِۀ استخباراتی با عوايد عالی دارد

که کوچک  به پيش می برد، بدون اين!) ؟"(جنگ خلق را درافغانستان"جا ماندۀ ه انقالب و امر ب! ھالند کار سترگ

  "!دست مريزاد. اينه ھميطورش خوبست". ترين ارتباط و پيوندی با جامعه و مردم افغانستان داشته باشد

 بنا به اعتراف خودش، در سن چھارده سالگی گناه که در دوران کبارت عضو ساما شود، صادق ظفر قبل از اين

که می خواست وی نيز عضويت " معلم خادم"که برادرش  زمانی. دوران صغارتش را مرتکب و آلوده دامان شد

. در ساما مطلع شد" صادق جان ظفر"ساما را حاصل کند، طی جلسه ای با يک تن از کادر ھای ساما، از عضويت 

ولی . خواھان جدی اخراج صادق از ساما شد" گناه نا بخشودنی برادرش صادق ظفر"ن به خاطر آ" معلم خادم"

 دوران گناه به مرا مي کنم خواھش " :صادق ظفر خطاب به برادرش معلم خادم با اين جمله از خود دفاع کرد

 و تربيت سالم را به اميد اصالح صادق ظفر صغارت دوران ساما گناه آن زمان ".نکنيد مجازات ام سالگی چھارده

 طرد ساما از بخش غرجستان وسيلۀ به خاين حسين از قبل کبارتش دوران با خيانت اما .اخراجش نکرد و بخشيد او

را در دوران کبارتش به گناھان  اش بسنده نکرده و در ادامه آن" گناه صغيره"  بازھم صادق جان ظفر به آن .شد

  .و تکامل بخشيدکبيره و خيانت ھای دوران کبارتش پيوند زده 

شامل » ليسۀ تخنيک ثانوی کابل« صادق جان ظفر پس از تکميل دورۀ متوسطه در زادگاھش، در صنف دھم مکتب 

صادق جان . شده و از آنجا که زادگاھش در فاصلۀ بيشتر شش کروھی از مکتب قرار داشت، در ليليه پذيرفته شد
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 بسياری از فنون و  رموز ديگری، از جمله جاسوسی، که ظفر در آن مکتب طی سه سال زبان انگليسی آموخت و به

شھيد اکرم ياری با درک دقيق اين نکته به ھمه، به ويژه به رفقای جاغوری . بعداً به دردش خورد، آشنا گشت

پوھنتون کابل " پوھنځی انجنيری"صادق سپس وارد . دوری کنيد که جاسوس است" صادق"داد که از  ھوشدارمی

تحصيل دراين فاکولتۀ امريکائی انجنيری، صادق جان با کوتاه درمدت . يسی خود را سره ساختشد و زبان انگل

  .مسائل تازه تری آشنا شد که در روزگار بعدی برای او حيثيت آب حيات را داشت

صادق ظفر با اين کوله باری از تجارب، معلومات و آالم، در آواخر دھۀ پنجاه شمسی با عالمی از خاطرات تلخ و 

راھی ديار کويته ــ بلوچستان شده و در آن ديار رحل " فرھنگ فئودالی" شيرين از کشورافغانستان مرد ساالر با 

قدوم نا ميمون صادق ظفر به کويته ھمزمان بود به تحرک آی اس آی و جنرال موسی خان پس از . اقامت افکند

 در کويته با  ISI جنرال موسی خان. شورویاشغال نظامی افغانستان توسط سپاه اشغالگر سوسيال امپرياليسم 

" تنظيم نسل نو ھزاره"برافراشتن تمثال چنگيز خان و درفش ايدئولوژيک مغول تباری ھزاره ھای افغانستان، تازه 

جمعه خان قره باغی ، (و حسين خائن مشھور" صادق ظفر. "کرد را ايجاد کرده بود و برای آن عضو گيری می

در دام " حاجی برکت"ين و سياه، مزدورمنشی، ضعف شخصيتی و جنون قدرت؛ از طريق با آن سابقۀ ننگ) ضياء

پس از مدتی .  گير کرده و مرتکب خيانت ملی و تاريخی شدندISIعنکبوتی جنرال موسی خان ھزارۀ کويته وال 

متعلق به " تۀاسيستانت کمي"صادق ظفر به دستور ارباب جديدش از حاشيه به متن آمده و در پيشاور پاکستان در 

با گذشت مدت زمانی . دسترسی حاصل کند" ساما"اسکان يافت تا به اطالعات بيشتری در مورد کار و بار " ساما"

 نکرده و ضمن وقوف از افشاء شدن نقشه ھای جنرال موسی خان در ميان ءکوتاه صادق ظفر به اين ھم اکتفا

 ساخت آی اس آی، صادق ظفر خود را در جای ديگری "تنظيم نسل نو ھزارۀ"مھاجران ھزاره و بی پر وپا شدن 

  .در پيشاور ضم کرد

درآنزمان بازار نھاد ھای مغز شوئی و استخباراتی امپرياليست ھای غربی رقيب شوروی در پاکستان گرم بود و 

ين کسانی اول. کردند برای مھاجران افغان فعاليت تخريبی می" مؤسسات خيريه"و" امدادی"اکثراً زير نام نھاد ھای 

  :را که اين چنين نھادھا تطميع و پرانچه کردند، عبارت بودند از

و فعالً عضو بوروی سياسی حزب حسين و رئيس ان جی او ..." سازمان پيکار" ــ انجنير سيد جاويد ھلمندی از ١

  .ھای مليونر آن

  مور دولت ھالند و أسی، وفعالً م، با سابقۀ به قول شھيد اکرم ياری جاسو"ساما" ــ صادق ظـفـــر نفوذ کرده در٢

  . تخريبگر جنبش چپ افغانستان" مائوئيست"

کاذب کنونی ما دريکی از اين کميته ھا صاحب پست " شفق" گر و " شورش"بدين ترتيب، صادق ظفراصلی و 

. رفتگ ومقام شده و بر سر خوان يغمای امپرياليستی نشسته و معاش ماھانۀ دالری معادل چندين ھزار کلداری می

گفتنی است که صادق ظفر در جريان تمھيد مقرر شدن و پس از غسل تعميد مخفيانه در اين کميته، بنای نق نق و 

را توجيه کند و اين " ساما"را گذاشت تا با اين بھانه جوئی ھا وداع خود از سياست ھا و مواضع " ساما"انتقاد از 

بازتاب " ساما" چنگيز بازی اش، در سطح واحد غرجستان و جنجال ھای او و" مسائل"ھمزمان . کار را نيز کرد

ا  " نيرھنوز رفقای غرجستان مثل انجداد که نداد و االت زيادی بود که صادق ظفر بايد پاسخ میؤوسيع يافته بود و س

فھمد که ازآنھا چه خواھد  می" سگ داند وکفش دوز که در انبان چيست"که صادق به مصداق " به نام مستعار  ز

درغير آن من به سراغ شان خواھم رفت و سر . د، درپی حساب گيری از آنند که خدا کند روزی به گير شان بيفتددي

  .گری شان را باز خواھم کردءخريطۀ افشا
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، سر انجام صادق جان ظفر "کميتۀ امپرياليستی" از برکت ھمان معاش ھای دالری چندين ھزار کلداری و مساعدت 

به امپرياليسم، در ھمان اوائل راھی اروپا شده و در کشور پادشاھی ھالند مسکن " دقانهصا"پس از انجام خدمات 

بی عملی آن " چپ"صادق ظفر ھزار چھره در کشور ھالند نيز آرام ننشسته وبا لجن پراکنی ازمرداب ھای . گزيد

صادق و سائر قافيه بافان . دديار به صورت سامائی ھا و سائر انقالبيون کشورما، خيانات پارينه اش را تداوم بخشي

سامائی ھا و سائر انقالبيون کشور ما را به سنگ مالمت " زير سقف ھای مه آلود غرب"بی عمل لميده در " چپ"

جدا از متن جنگ مقاومت مردم و به دور از آالم و مشقات طبقات » حزب کمونيست« که  مادامی: "می بستند که

ی ساخته نشده و بر گردۀ مردم در داخل تحميل نشده است؛ چرا سامائی فرو دست جامعه و در برج عاج روشنفکر

کنند؟ چرا برای نجات کشور و مردم   ضد اشغالگران شوروی و ايادی شان شرکت میهھا در جنگ مسلحانۀ مردم ب

را در وجود  شان" پرچمی ــ خلقی"اتحاد سياسی طبقات و اقشار اجتماعی مخالف متجاوزان روسی و غالمان 

  ..."فرامی خوانند و بدان عمل می کنند و الطائالتی ديگر از اين قبيل» بھۀ متحد ملیج«

خيانت کرد و به ساحت و " ساما" به ISI  شمسی به دستور جنرال موسی خان ١٣۶٣که حسين دنی در سال  زمانی

تنظيم نسل " پروژۀ پس از شکست و بدنامی . را کمائی کرد" حسين خائن"داشته ھای آن سازمان دستبرد زد، لقب 

و " ھستۀ خبيثه"، "تنظيم " از ترکيب اعضای آن " آی اس آی"، حسين خائن به فرمان سازمان جاسوسی "نو ھزاره

جمله دالل و دزد غارتگر  با عده ای تسليم طلب طردشده از سازمان ھای ديگر و عده ای دالل و بقال متلون، من

حزب "و سپس " حزب کمونيست افغانستانی"پروژۀ جديد آی اس آی، ان جی او باز؛ " انجنير سيد جاويد"مشھور 

را روی دست گرفته و ايجاد نمود و آن را در موقعيت اشغالی جاری کشور ما با " افغانستانی) مائوئيست(کمونيست

  و سائر نھاد ھای اسارت آور امپرياليست ھای اشغالگر پيوند زد و اين پيوند NED و CIAاھداف اسارت آور 

  .لی رغم انکار آنان تا ھم اکنون ادامه داردع

گر کاذب نيز که در چنگيز بازی، در سجده مقابل تمثال چنگيز خان، در بر افراشتن " شورش"صادق ظفر اين 

برای آی اس آی، " تنظيم نسل نو ھزاره"در" صادقانه"درفش ايدئولوژی مغول تباری نژاد پرستانه و در فعاليت 

و " ساما"قت عمل کرده بود و با حسين ھم کيش، ھم خون و ھم کيسه بود و ھر دو خائن به مثل حسين خائن با صدا

به ادامۀ خيانت ھای پارينۀ . دشمن آن بودند؛ دعوت حسين خائن را لبيک گفته و عضو حزب حسين خائن شد

 م،  کار حزب ٢٠٠١مشترک شان، پس از اشغال افغانستان توسط امپرياليست ھای امريکا و ناتو در اکتوبر سال 

بناًء به شھادت قسمی . تسليم طلب حرفه ئی حسين خائن در نقش کمپرادور سرخ از طريق انجی اوئيسم باال گرفت

، حسين خائن و سيد جاويد صد ھا مليون دالر از امپرياليست ھای )مائوئيست ھای افغانستانی(ھمين صادق ظفر

"    شورشی"دورھای بزرگ دوران، احرازمقام کردند، ھمين اشغالگر کشورما گرفته و درموقف بورژوا ــ کمپرا

 م با حسين از يک آخور خورده و در حالی ٢٠٠٧ و ٢٠٠۵ م تا سال ھای ٢٠٠١منافق يعنی صادق ظفر، از سال 

به اعتراف خود . دانست، ھيچ مشکلی نداشت و سکوت اختيار کرد و شريک خيانت شان بود که ھمه چيز را می

) مائوئيست( حــزب کــمــونــيست  :" م توجه کنيد، صادق مينويسد که ٢٠٠٧ مورد در سال صادق ظفر در اين

 را از NEDطور متشکل و سازمان يافته پروژه ھای ه افغانستان يکی از بزرگترين سازمان ھائی ھست که ب

  NED  تمام زد و بند باسطح باالی اين حزب از. سازد قرارداد بسته و عملی می] امريکا[ طريق اروپا و کانادا و 

ال ؤينی حتی فرصت سئاطالع داشته وبه سطح پا...] و CIA،  MI6مثـل [ و دستگاه ھای اطالعاتی امپرياليستھا 

رھبران يک حزب ] حسين خائن ــ سيد جاويد[ له که آنھا أھد که چطور امپرياليستھا ازين مسکردن را نمی د

) مائوئيست (حزب کـمــونيست ". "يون دالر ــ بی خبر باقی ميمانند؟ کمونيست اند ــ به ھنگام اعطای ده ھا مل
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در فرونشاندن آتش انقالب خواھی ]  و ديگرانCIA ، NEDاز [ با پروژه ھای مليون دالری اش " افغانستان

 ھای ngoاين حزب تشکيالتی است در خدمت "."باشد  توده ھا شريک اعمال ويرانگرانۀ امپرياليستھا می

  "...يست ھاامپريال

مشکل صادق ظفر با ارباب حسين . او خودش نيز عضو ھمين حزب بود. اينھا حرف ھای صادق ظفربودند! خوانديد

صادق در تقسيم و ترکۀ پول . بورژوا ــ کمپرادور سرخ فقط آنگاه به ميان آمد که صادق جان ظفر فزون خواه شد

آنگاه صادق . خواست که ارباب حسين برايش نداد  میرا" سھم گرگ" ، "سھم روباه"ھای پاداش خيانت به جای 

جان ناصادق بنای جنگ و دعوا را گذاشته و به منازعه ميان خود و ارباب حسين رنگ و لعاب ايدئولوژيک ــ 

صادق ظفر پس از سالھا سکوت و ھمراھی و ھمکاری دراين خيانت ملی رھبران آن حزب و ھمراه . سياسی زد

 و CIAاز ! حزبی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد! "ای وایکدم داد و فغان بر آورد که دزد دھن جوال گرفتن، ي

NEDمشی انجی اوئيسم بر حزب مسلط است و اعضای حزب را در اين پروژه ھا !  مليون ھا دالر پول ميگيرند

!  تبديل شده استصدر حزب رفيق ضياء از سراب غزنی تا کويته به بزرگترين فئودال منطقه! گروگان گرفته اند

  ..."و

و رھبرش "  مائوئيست افغانستانی- حزب کمونيست"گری قسمی خيانت وجنايت ءعلی رغم اين قيل و قال  و افشا

حسين خاين توسط صادق ظفر، باز ھم او به خاطر ويران نکردن پل بازگشت نزد ارباب حسين خائن واستفاده از 

خيانت ملی و تاريخی رھبران و کادر ھای حزب رسوای گنج پولی اش کماکان اسرار زيادی را در مورد 

در سينه دارد و آنھا را خاينانه از توجه مردم و انقالبيون افغانستان پنھان نگه " کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"

انت حاال که به تازگی دوباره نزد بادار برگشته است اسرار ديگری بر آن افزود خواھد شد و پشتارۀ خي. داشته است

  .و جنايت صادق خان نيز سنگين تر خواھد گشت

اين آدمک فرومايه يعنی صادق ظفر عالوه از داشتن صفات پليد بی شمار ديگر، سخت اپورتونيست است و منافع 

صادق ظفر تا زمانيکه از توبرۀ ارباب . کثيف شخصی اش برايش اولی تر از ھر اصول و پرنسيپ مطرح است

 م، از نظر او نه کشور اشغال شده بود و نه حزب حسين خائن مصروف خدمت ٢٠٠٧ال خورد يعنی تا س حسين می

به امپرياليستھای اشغالگر امريکائی و ناتوئی بود، نه با مشی مسلط آن يعنی انجی اوئيسم  کدام مشکلی داشت و نه با 

 رسوا و تسليم طلب مخالف زر اندوزی باند رھبری کمپرادور آن به بھای خيانت ملی رھبران و کادر ھای آن حزب

که آن حزب رسوا و تسليم طلب و  گری و رسوائی مختصرحسين وحزبش، در حالیءپس از قھر و ناز وافشا. بود

رھبران  خيانت پيشه اش کمافی السابق در ھمان خط مسلط تسليم طلبی ملی، خيانت و انجی اوئيسم و خدمت به 

دوباره به بارگاه بادار برگشته و " روزگار وصل"ق جان ظفر باز در امپرياليستھای اشغالگر کشور ما روانند؛ صاد

کسی که ديروز زن و فرزند صادق ظفر را ) حسين خائن"( صدر حزب رفيق ضياء"در مقابل استخوان چرب به 

اينست صفت مميزۀ صادق جان ظفر يعنی بی غيرتی، دون صفتی، اپورتونيسم، . کند داد، بيعت می دشنام رکيک می

  !رنسيپی و آگاھانه در خدمت امپرياليسم و خيانت به کشور قرار گرفتنبی پ

 چرب و ه ایاين سفله پس از رانده شدن از بارگاه بادار و ولگردی برای سه چھار سال، اخيراً به منظور دريافت لقم

 ديگران دھن انداخته و ، به پاسبانی درگاه بادار گماشته شده و گاه و بيگاه به پاچۀ"سھم روباه"قانع شدن دوباره به 

  :به صادق ظفر ھزار چھره نگاه کنيد. زند حتی به راست قامتان پاکباز و جاودانۀ جنبش انقالبی کشور پارس می
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است و او » صادق ظـفــر« مھم و پردرآمدی دارد، اسمش " شريف"ــ وقتی او در دولت امپرياليستی ھالند  شغل ١

در موقعيت کارمند عالی آن دولت امپرياليستی آدميست غير سياسی، مطيع، سر به زير و خادم آن دولت 

  "!فخيمه"شاھی

بيت شده و با مسمای حقوقی مبارز ميتازد و از مرداب  ــ وقتی به قله ھا و شخصيت ھای حقيقی و جريان ھای تث٢

 است و يکدم سياسی می.. و " فوالدگر" ، "شفق"مسيرت انقالب به صورت انقالبيون لجن می پاشد؛ " چپ"ھای 

  ".چپ"شود و قافيه باف 

نه در سرزمين بيند ــ  کند و توفان را در پياله می که با خودش ھست و در جھان ذھنی اش انقالب می  ــ زمانی٣

" شورش"؛ آنگاه نقاب تذوير "جنگ خلق"شود و آغازگر  می" مائوئيست افغانستانی"و " کمونيست"واقعيت ــ، 

  .گيرد را بر سيمای پليدش به کار می" مائوئيست ھای افغانستانی"گری کاذب و 

خو گرفته در " مائوئيست"ن اي" صادق ظفر"با اين اوصاف زشت و با اين پلشتی و پيشينۀ سياه و ننگينش، اخيراً 

ی را نسبت به ساما، شخصيت ھای آن و و اکاذيب واھی و چرنديات اليعنيھالند، طومار جعليات " چپ"مرداب ھای 

ھر يکی " انقالب چيست و انقالبی کيست؟" سائر نھاد ھا و شخصيت ھای مبارز و انقالبی در دو نوبت تحت عنوان 

در دکان ھای " مائوئيست ھای افغانستانی" و " شفق.د"وقت با دو امضای را از فرط جبن و وارخطائی در عين 

به گردانندگی خودش، به دست امواج سپرده و وظيفۀ " سوم عقرب " و " شورش"انترنتی مستھجن و لجن پراکن 

  .جاسوسی اش را به سر رسانده است

ار نسبت به تاريخ ساما و رھبران جانباختۀ نقابد" مائوئيست افغانستانی"سراسر اين طومار جعل اکاذيب کين توزانۀ 

و مبين برخورد ضد مارکسيستی و ضد " مائوئيست"که بيانگر بالھت اين طالبچۀ ابجد خوان  آن در عين اين

تاريخی او به قضايای اجتماعی و سياسی است؛ ھمزمان اين شيوۀ نگرش مطلق گرايانه و نفی عبث وی حکايتگر 

اين جعلنامه در عين حال بيانگر عقدۀ حقارتی . بت به ساما و انقالبيون کشورما استعمق کينه و عناد ورزی وی نس

عجين شده و در پندار و کردار زشتش پيوسته ) صادق ظفر(است که از چھارده سالگی در شخصيت فرد جاعل

  .بازتاب می يابد

انقالب چيست و " حالی کنم که خيره سر و نقابدار " مائوئيست"دراين نوشته سر آن ندارم تا به صادق ظفر اين 

در عين حال نه نياز آن را می بينم ". پيش کلۀ خر ياسين خواندن سودی ندارد"زيرا به گفتۀ مردم، ". انقالبی کيست؟

و درک سراپا غلط، " ساما"که به ھمه چرنديات و اتھامات سخيف صادق ظفر اين آدم مفلوک و خم چشم نسبت به 

ی از مسائل بغرنج انقالب افغانستان، از گردان ھای انقالبی و از شخصيت ھای آن مغرضانه، مرضی و عاميانۀ و

او اھل . صادق ظفر اين حراف بی عمل به مراتب حقير تر از آنست که به گشاده دھانی وی توجھی شود. بپردازم

نوشته ھای قبلی که در  از طرفی ھم، چنانی. مرداب است و اين مرداب نشينی  ولجن باد کردن زادۀ طبيعت اوست

ام گفتم، من نيز مثل سامائی ھا و ديگر انقالبيون راستين، اين آدمک ھا يعنی حسين خائن بورژوا ــ کمپرادور و 

حواريون و طلبۀ کرام سکتاريست و چنگيز باز شرکای خيانت حسين مثل صادق ظفر و غيره را به سبب رسوائی و 

گونه  ياسی، طرف بحث و جدل خود نمی دانم و با آنھا پای ھيچسقوط معنوی و اخالقی شان، به عنوان عناصر س

که من  اين امتناع خالف تصور و ادعای غلط صادق چشم پاره، نه به خاطر آن. جدل عادی و متعارف نمی نشينم

من طرفدار جدی  . اھميت بحث و جدل منطقی را در جنبش دست کم می گيرم و يا از عھدۀ پيشبرد آن بر نمی آيم

الم ايدئولوژيک ــ سياسی در جنبش ما با افراد سالم، اصولی و انتقاد پذير از موضع انتقاد پذيری و آموزش بحث س

  . متقابل ھستم و به آن ارج ميگذارم و بر ضرورت آن واقف ھستم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ش را به  تا ارتکاب آن گناه دوران صغارتصادق ظفر در سرآغاز طومارطويل جعل اکاذيبش در صدد آن برآمد

فحاش، خطاب به " مائوئيست"اين طالب . اش از واقعۀ ديگری توجيه و حتی تئوريزه کند" ُحسن استفاده "ھمراه

کمونيست ــ مائوئيست "حواريون مجذوب و مغضوب امام شان حسين خائن در داخل و حواشی جرگۀ بدنام 

عناصر  غيره،...و"موسنا"، "شجاعت"،"غيرت"واژه ھائی مانند" :آنھا را ارشاد ميفرمايد که" افغانستانی

بناًء صادق جان ظفر با ! ھستند، بايد از آن دور بوده و آن را به سامائی ھا واگذار کنيد" فرھنگ و سنت فئودالی

بی ناموسی و دون " ناموس"دنبزدلی و با وا گذار کر" شجاعت"بی غيرتی،  با دور کردن " غيرت"دور انداختن 

کند؛  ه پيشه کرده است و آن افيون اعجازگر را به ديگران نيز توصيه میی را که خودش آگاھانه و رضاکارانھمتي

، خود فروشی و وطن فروشی خود و جرگۀ ھمگنان "بی وطنی"در پی آنست تا گناھان دوران کبارت خود  يعنی 

!! !لعنت بر اين بی غيرتی و بی ناموسی. خود را در گام بعدی توجيه کند" کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"

بی غيرت و بی ناموس برای توده ھای مردم "  مائوئيست- طالب"بدينوسيله اين عنصر مفلوک و ھرزه در مقام يک 

ھمه اجزای کھنه و منسوخ فرھنگ فرتوت ... دھد که مفاھيم غيرت، شجاعت، ناموس، ھمت و افغانستان ھشدار می

ناصر فرھنگی کھنه و منسوخ، ديگر در بين نيرو فئوداليسم بوده و به دشمنان طبقاتی شما تعلق دارد و به حيث ع

شما بايد از اين ارزش ھای عتيقه به دور بوده و با اين مفاھيم و ارزش ھا شخصيت . ھای مترقی کاربردی ندارد

اين چه ! ای وای. باشيد... و" بزدل"و " بی ناموس"، "بی غيرت"يعنی مثل او و اربابش ! خود ھا را آراسته نسازيد

ت؟ لعنت تمام کمونيست ھای جھان که بی شک غيرتمند ترين، شجاع ترين و با ناموس ترين فرزندان فرھنگی اس

سر زمين ھای شان ھستند و بايد باشند، بر شما کثافت ھا باد که اين چنين نام با عظمت کمونيسم و اند يشه ھای 

  .  مائوتسه دون را بد نام  و آلوده می سازيد

مرد آھنين "عقده مند، با اين چشم پارگی و ھرزگی از اوراق بازجوئی " مائوئيست"صادق ظفر اين چرند نويس 

 خادی اش مستنطقدر پاسخ » نادرعلی پويا« منافقانه و غير امانت دارانه نقل قول می آورد که" ساما نادر علی پويا

". سی برای شما نيستيمما مشکل اسا! خود بيائيده ب". "که نه او مائوئيست است و نه سازمان ساما:" گويد می

آدم مفلوک و بی وجدانی مثل صادق ظفر آنچنانی که به شھادت کارنامه ھای ننگينش ذره ای از شرم و حيا و 

شرافت انسانی در خود ندارد، اين چنين بی پروا، ديده درای و گستاخ براين مرد آھنين ساما، زنده ياد نادر علی پويا 

 خلقی ھا مشکل اساسی داشته است و او  و يارانش -  از کودتای ثور با پرچمیپويائی که حتی قبل. بندد تھمت می

گفت  پويا در کجای آن تحقيق چنين حرفی زده است؟ اگر چنين چيزی می. ھميشه مشکل اساسی برای آنھا بوده اند

مام ارزشھا  به ولی شما بد تر از ھمۀ دشمنان، با زير پاکردن ت. تا حاال دشمنان صد بار آن را منتشر می کردند

  . زنيد دروغ به او اتھام می

در مورد خود و سازمانش آنچه " مرد آھنين ساما"ند که شھيد گرامی نادرعلی پويا، اين  خوانندۀ عزيز دقت ميک

 با قيداين مالحظه که آن اوراق اصوالً - .حقيقت بود گفته است و از خود و سازمانش دفاع و رفع اتھام کرده است

و شھدای " اکرم ياری"ونه ھم شھيد " ساما"بود، نه مجيد و نه " مائوئيست" زيرا نه  نادرعلی پويا -تقلبی نباشند

اما فارغ از کذب محض صادق . من در نوشته ھای قبلی ام اين بحث را کرده ام. بودند" مائوئيست"ديگر جنبش چپ 

رای پرچمی ھا  و روس ھای رھزن مشکل جمله شھيد نادرعلی پويا ب که سامائی ھا من ظفر ناصادق، در مورد اين

بوده اند يا نه، سامائی ھا به شمول  مجيد، نادر علی پويا  و صد ھا گل سرسبد ديگر سامائی با عمليات مرگبار شان 

 پرچمی شان و درجريان مرگ و اعدام شان توسط جالدان پرچمی ــ -بر ارتش اشغالگر شوروی و مزدوران خلقی

مقاومت، استواری و حماسۀ سامائی ھا بخشی از تاريخ معاصر حماسی مکتوب و . سانيدندخلقی آن را به اثبات ر
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نادرعلی پويا با مقاومت استوار درمقابل . درخشد نامکتوب مردم اين کشوراست و چون نگينی برتارک آن می

 ھرزه و بی شکنجه گران و جالدان خادی و روسی اش و با حماسه اش آن قدر بزرگ، استوار و پاياست که آدم

وجدانی مثل صادق ظفر ھرزه درای با دھن ناپاکش  و با پارس زدنش در پای او، نمی تواند لکه ای در شخصيت 

  .شخيص او و سامايش ايجاد کند

صادق ظفر، اين آدمی که حتی به خودش نيز خيانت کرده ، در نقش توله سگ درگاه فرعون زمان، ارباب حسين 

ی ــ نيز ه ئانقالب افغانستان  ــ مجيد افسان پويا بسنده نکرده و بر ابرمرد حماسه ساز خائن، به حمله به نادر علی

در " اعالميۀ جبھۀ متحد ملی افغانستان"که مجيد به عنوان نويسندۀ  اين سفله سگ ولگرد به دليل آن. پارس زد

رده بود؛ مجيد را به را به کار ب" برحق"و " مقدس"، "جھاد"  ش کلمات ١٣۵٨اعالميۀ آن جبھه درسرطان 

متصف " ريختن آگاھانۀ آب در آسياب ارتجاع فئودال ــ اسالمی"و " چاپلوسی به نيرو ھای ارتجاعی ــ اسالمی"

  . ساخت

ارتجاع "ضد تجاوز چيزی به " جبھۀ متحد ملی"ی بزرگ انقالب؟ مجيد که برای ايجاد چه برخورد عاميانه به قضايا

زمين ھای تصرف شده را از دھقانان گرفته " جبھۀ متحد ملی"وتسه دون برای ايجاد نداد، ولی مائ"  اسالمی-فئودال

ارتش سرخ انقالبی را ضميمۀ ارتش ملی چانکايچک ساخت که دستش به خون . داد"  بوديستی- ارتجاع فئودال"و به 

باال تر از " تھای افغانستانیمائوئيس"با اين مقايسه مائوتسه دون  بايد در نظر .... ھزاران کمونيست چينی آلوده بود و

" مائوئيستھای افغانستانی"ببينيد اين !!!!. کرده باشد؟؟؟؟"  بوديستی-چاپلوسی و ريختن آب به آسياب ارتجاع فئودال"

را نمی " مائوئيسم"اينھا انديشۀ مائوتسه دون ويا . بی حيا حتی انديشه و عملکرد مائوتسه دون را ھم قبول ندارند

آنھا ھم ھيچ نسبتی به مائو تسه " مائوئيسم"خيلی سفيد و دريده است و" مائوئيست افغانستانی"سان چشم جاسو. دانند

  .    دون ندارد فقط با گرفتن نام ھا آن نام ھا رابد نام می سازند

اين ھم يکی از صد ھا مشکل جنبش انقالبی افغانستان و يکی از !!! مجيد و پويا کجا و صادق ظفرھرزۀ مفلوک کجا

ايب روزگار ماست که آدم نمايانی سگ صفت مثل حسين خاين و صادق ظفر آنچنانی به مسند قضاوت خوب و عج

بد قضايای تاريخی جنبش انقالبی نشسته و دھن پر از گند و ناپاکشان را در مذمت و ھجو علوھمتی مثل مجيد 

  .ی  عو عو کنندبگشايند و بر او پيرايه بندند وبه دستور اربابان شان در پای تنديس آزاد

صادق ھمينکه لِنگ : "صادق ظفر ناصادق که از قديم به دروغگوئی شھره است و به قول استاد شيادش حسين خائن

دھد  يعنی صادق ھمينکه پايش را دور می!" (را دور موته يک دروغ ُمپرانه و دروغی موگه که آدم شاخ موکشه

ی در دنبالۀ طومار نويسی ئاين دروغگوی حرفه ! آری). کشدگويد که آدم شاخ مي يک دروغ می پراند و دروغی می

اش که تراوش ذھن بيمار و غرض آلود اوست، با لنگ دور دادن ھايش دروغ ھای زيادی گفته و چرنديات بسياری 

از دھان کثيف او جاری شده که من  مشت نمونۀ خروار فقط به چند تا از دروغ ھای شاخدارش تماس گرفته و کذب 

 :ی نمايانمآن را م

ناصادق پيرامون وحدت ايدئولوژيک ــ سياسی و " مائوئيست"در مورد ادعای پوچ و اليعنی صادق ظفر اين 

زيرا اين موضوع به رويت برنامه، تاريخ مبارزاتی، کارنامه ھا و سائر اسناد . عناصر متشکلۀ ساما نمی پردازم

يره اسناد ساما به قدر کافی وضاحت دارد و اين که چه ساما مثل قطعنامه ھا، اعالميه ھا، ندای آزادی سابق وغ

کسانی ساما را ساختند و در پای آن پاکبازانه جان باختند؛ و چه کسانی مثل حسين خائن و صادق ظفر  و تنی چند 

 ديگرناصادقانه به آن پشت و خيانت کردند، در پيشگاه مردم و انقالبيون افغانستان ھويدا  و در حافظۀ سامائی ھای
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کتمان اين حقيقت از عھدۀ شعبده بازانی ولو ماھر مثل حسين شياد و به ويژه شاگرد ابله و خيره . راستين ثبت است

  .سرش صادق جان ظفر ساخته نيست

در يکی از عمليات ھای شورای : "صادق چشم سفيد در ادامۀ دروغ بافی ھايش نسبت به ساما کاذبانه ادعا دارد که 

 تن ديگر از مجاھدين سامائی و ٢٠ قوماندان نيروھای مسلح ساما با تعدادی بيشتر از "سخی"نظار ھلی کوپتر 

  ."سقوط کرد" خادی"

اين جاعل فراموشکار از ياد . است" مائوئيست" اين ديگر نمونۀ تپيک سقوط ھمه جانبۀ فرد جاعل يعنی صادق ظفر 

عمليات، بلکه درحين مسافرت درحادثۀ سقوط نه دريک حادثۀ سقوط ھلی کوپترو نه در کدام " سخی"برده است که 

 سرنشين، به شمول خبر نگار ١۵٠يک طيارۀ مسافربری  در زمان حکومت اخوان که از کابل روانۀ مزار بود و با 

نه عملياتی . درج اخبار بی بی سی نيز شد، جان باختکه بی بی سی و تعدادی افراد ساما، در تنگی تاشقرغان 

 سر نشين طياره جان ١۵٠در نتيجۀ آن حادثه ھمه . اديستی و نه ھليکوپترعملياتيی بودمطرح بود و نه گروپ خ

مطابق تحقيقات اوليه، آن طياره  درجريان يک پرواز ملکی از کابل به مزار به اثر توطئۀ پنھانی مسعود و . باختند

لت مشکالت و موانع عديده کامل که من شنيده ام تحقيقات ساما دراين زمينه به ع تا جائی. شورای نظار سقوط کرد

دھد که پای چھارتن از مسؤوالن آنزمان ساما درسازماندھی اعزام تعداد  تحقيقات ابتدائی ساما نشان می. نشده است

ساما ــ ( اميد وارم  مسؤوالن اين سازمان . زياد سامائی دريک طياره و در اين سفر درميان است که ھمه زنده اند

صورت ھمه جانبه، به شمول ھويت عامالن آن ه موضوع  را پس ازکامل شدن تحقيق روی آن باين ) ادامه دھندگان

  .که زنده اند، از طريق ميديا به اطالع عموم برسانند

ناصادق و بی حيا به دستور استاد شيادش حسين خائن دروغی را جعل کرده است که " مائوئيست"صادق ظفر اين 

ه از ھمان ايام نوجوانی پيوسته توسط ھر کس و نا کس استعمال شده است و صادق جان ک. بکلی بکر و تازه است

استعداد استعمال شدن را دارد، حسين خائن نيز از جملۀ ھمان ناکسان است که صادق ظفر را استعمال کرده و اين 

ش نسبت به ا" مائوئيستی"منافق ھزار چھره بازھم  در طومار جعليات " مائوئيست"اين . شود االغ را سوار می

ول اين بخش را که ھمچنان ؤساما خانۀ مس. بخش غرجستان ساما ازآن جدا شد١٣۶۵درسال   :"سديوی نساما م

مسئول کميتۀ تحقيق تسليم طلبی ساما نيز بود، مورد حملۀ نظامی قرارداده و اسناد کميتۀ تحقيق را از خانۀ او 

ده باقی مانده که درآينده نزديک از طريق وب از اين اسناد فقط چند ورق پراگن.(ربوده و نابود ساخت

  )".به نشرسپرده خواھد شد" شورش"سايت

آنقدر از سواد نوشتن و رعايت اصول نوشتاری بی بھره " مائوئيست ھای افغانستانی"صادق ظفر اين رھبر غبی 

ين که در طول زندگی اين ابله از ا. است که من ھر بار از قلم او نقلی می آورم، مجبورم آن را ويراستاری کنم

نکبت بارش آن قدر امانت را خيانت کرده است که به عادت زشتش بدل شده که حتی نوشته ھای ديگران و اسامی 

به اين خبط ابلھانه و اين جعل کين . نھاد ھا را يا از روی خيره سری و يا از سر عناد ورزی، غلط درج می کند

کميسيون تحقيق تسليم "در حالی که صورت درست آن ".  طلبی ساماکميته تحقيق تسليم "توزانه اش توجه کنيد 

اين دو ترکيب جداگانه از نگاه . و نوشته ھای قبلی من نيز است" ساما"است که درج اسناد رسمی " طلبی درساما

 .مضمون از ھم فرق دارند

بخش غرجستان نبوده ول ؤگاه مس ش ھيچ١٣۶٢اوالً که حسين بعد از قوس . گويند دروغگوی حافظه ندارد می

 بود به دستور جنرال "کميسيون تحقيق تسليم طلبی درساما " ش که مسؤول ١٣۶٣ حسين در سال دوم. است

او به جرم اين خيانت آشکار در ھمان سال بال وقفه از . موسی خان آی اس آی در پاکستان به ساما خيانت ورزيد
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 از ارتکاب اين خيانت، حسين خائن مخفی شده و به اسم پس. را کمائی کرد" حسين خائن"ساما طرد شده و لقب 

 را به آی اس آی "کميسيون تحقيق تسليم طلبی درساما"حسين خائن اسناد . ضياء فعاليت مخفی خائنانه می کرد

سپرده و بخشی از آن را علنی در پاکستان چاپ و تکثير کرده و در اختيار اخوان و رسانه ھا قرار داد و بعداً چند 

نشر مجدد . گر منافق ما به نشر آن بپردازد" شورش"از آن اسناد چيزی نا گفته نمانده است که .  آن را نشر کردبار

شريک خيانت " مائوئيست"مکرر و سوء نيات حسين خائن و حواريون خيانت که بيانگر  آن اسناد در عين آن

سامائی . ۀ منحوس تسليم طلبی نيز حکايت دارداوست، ھر بار از برخورد جدی، اصولی و انقالبی ساما در قبال پديد

ھا علی رغم توانائی شان، ھيچ گاھی خانۀ حسين خائن و ھيچ خانۀ ديگر را مورد حملۀ نظامی قرار نداده و اسناد 

 سال خود حسين خائن نيز چنين ادعائی را نکرده ٢٧حتی طی ھمين مدت . مذکور را نربوده و نابود نساخته اند

اينست نمونۀ عالی استعمال شدن و کاسۀ داغ ! گويند چشم سفيدی و ِگل خشک را به ديوار چسپاندن به اين می. است

  !تر از آش شدن

دست به خيانت آلود، ھم جلسۀ مشترک رھبری و کادر ھا و ھم " ساما"که حسين در   شمسی زمانی١٣۶٣در سال 

اريخی حسين خائن را طی اعالميه ھای رسمی اين خيانت ملی و ت" واحد تشکيالتی غرجستان ساما"جلسۀ جداگانۀ 

حسين خائن قبل از  زمان ارتکاب خيانتش . جداگانه محکوم کرده و داغ ابدی خيانت را بر جبين سياه او حک کردند

عضو واحد غرجستان ساما ھم نبود چه رسد به  يعنی از کنفرانس سرتاسری به بعد ١٣۶٢به ساما،  از سال

  به بعد ھيچ١٣۶٣ف ادعای بيشرمانه و عاری از حقيقت صادق ظفرمنافق، از سال خال. آن واحد بودن مسؤول

گاھی علی رغم تالش ھای مکرر مذبوحانۀ حسين خائن، اعضای واحد غرجستان ساما با حسين خائن تماس 

 حسين است که توسط ارشد الشياطين" کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"اين دروغ جانانه جعل زرادخانۀ . نگرفتند

  .خائن به خورد اصغر الشياطين صادق ظفر داده شده است

ھالند که به   يکی از رھبران ساما در:"صادق ظفر در نقش سفله سگ درگاه حسين شياد در ادامه جعل ديگری دارد

 مجيد بود، در مورد" مشاور"دست بوسی ظاھرشاه شتافته بود و مدتی را در وزارت معارف رژيم پوشالی کابل 

وقتی آغا صاحب اعالميه جبھه متحد ملی را به مياگل جان آغا داد، مياگل جان آغا بعد از خواندن ":گويد می شھيد

آغا صاحب . نوشته نيست]الرحيم[که در پيشانی آن بسم هللا الرحمن رحيم آن گفت فقط يک انتقاد دارم وآن اين

قلم آوردند و آغا صاحب يک بسم ! ؟ قلم بياوربسم هللا الرحمن الرحيم ميخواھی"بسوی مياگل جان آغا ديده گفت

  ".هللا الرحمن الرحيم کالنی را در پيشانی اعالميه جبھه متحد ملی نوشت

نخست از ھمه، در اين دروغ، صادق جبون و دون ھمت از فرط جبن، بی غيرتی و بزدلی نمی گويد و مشخص نمی 

 شاه به روم شتافته و در وزارت معارف رژيم پوشالی در ھالند که برای دست بوسی ظاھر" رھبرساما"سازد که آن 

است؟؟؟ آيا چنين فردی حقيقی با " رھبرساما"بود، کيست و چه اسم و مشخصاتی دارد و آيا او واقعاً » مشاور«کابل 

ھويت شخصی و سازمانی وجود خارجی دارد؟ اگر چنين شخصی بنا بر ادعای ثبوت نشدۀ صادق وجود ھم داشته 

بالً سامائی بوده و يا در ھنگام به روم شتافتن و مشاور شدن با مجوز سازمانی رفته است؟  اين ھا باشد، آيا ق

اگر صادق ظفر ناصادق و جبون نيست، پاسخ . االتی اند که به مستند سازی توسط صادق ظفر نياز دارندؤس

گی ن ادعای صادق ناصادق تازاي. انداالت را روشن ساخته و من و خوانندگان را از سرگردانی برھؤمشخص اين س

علی رغم دوبار اصرار من در گذشته مبنی بر افشای ھويت . ندارد و قبالً ھم به شکل غير مستند مطرح شده است

شخصی و سازمانی چنين فرد مورد ادعايش، بازھم صادق جان خم چشم از افشای نام و ھويت سياسی آن فرد مورد 

نکند که صادق ظفر نزد ھمچو شخص . اع صادق جان حتماً رازی نھفته استدر اين امتن. ورزد ادعايش امتناع می
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يا اشخاصی کدام شرمندگی، سرافکندگی و خم چشمی از نوع بی عقلی ھا و گناھان دوران صغارتش را نداشته 

 !!!ورنه دليلی ندارد که انحراف را افشاء، ولی منحرفان را افشاء نکند! باشد

در " رھبرساما"غبی و دروغ پرداز اين دروغ را جعل کرده باشد، يا آن " ائوئيستم"در ثانی اگرصادق ظفر اين 

ھالند که صادق ادعا دارد، ھمچو چيزی را در خلوت به صادق جان ظفر گفته است؛ ھردو دروغ گفته اند و ادعای 

  :زيرا. فوق کذب محضی بيش نيست

" خلقی ــ پرچمی"ر مخالفت با رژيم مزدور  ش در اث١٣۵٧جدی سال ششم تگاب در متنفذ مياگل جان روحانی 

زادگاه خود را به مقصد و به دنبال خيزش مسلحانۀ مردم تگاب  ش، ١٣۵٧محصول کودتای روسی ھفت ثور 

در آن زمان خبر مھاجرت وی به پاکستان از بی . پاکستان ترک کرده و تا زمان مرگش ديگر به کشورعودت نکرد

ش توسط ١٣۵٨در  سرطان " جبھۀ متحد ملی افغانستان"اما اعالميۀ . يز رسيدبی سی و ديگر رسانه ھا به نشر ن

گاھی تا دم مرگ به پاکستان نرفت و مياگل  زنده نام مجيد کلکانی مؤسس و رھبر آن جبھه نگاشته شد و مجيد ھيچ

 را در با اين توضيح و روشنگری مختصر خواننده به سھولت جعل اکاذيب صادق ظفر شارالتان. جان را نديد

  .يابد پيرامون مالقات مجيد و مياگل جان و بسم هللا نوشتن، در می

و ولگردی، با دريافت استخوانی چرب از طرف حسين " چغ شدن"سفله سگ درگاه حسين خائن که پس از مدتی 

د و به که آن استخوان را حالل کرده باش شياد تازه به ُدم جنباندن نزد حسين فرومايه آغاز کرده است؛ برای آن

  :منظور دريافت طعمه ای چرب تر اينطور پارس ميزند

گزارش دادن نام وشھرت کمونيست ھا را به دستگاه اطالعات امپرياليست ھا، به خلوت رفتن با علی احمد  "

  ..."جاللی، به دست بوسی ظاھرشاه در روم شتافتن، پيش احزاب پارلمانی ھالند و کانادا دمبک زدن، و

ھا را به کدام دستگاه " کمونيست"گويد که چه کسانی در کجا نام کدام  دق دو روی اوالً نمیناصا" مائوئيست"

به خلوت با علی احمد "اطالعات امپرياليست ھای کدام کشور و در چه تاريخی داده اند؟ ثانياً آن فرد يا افرادی که 

ارلمانی ھالند و کانادا دمبک زدند پيش احزاب پ"و " به دست بوسی ظاھرشاه در روم شتافتند" ، "جاللی رفتند

کدام نسبتی داشتند؟ آيا آن افراد " ساما"، کيھا بودند و چه اسم و ھويت شخصی و سازمانی داشتند و آيا آنھا با ..."و

" حين دست بوسی ظاھرشاه" و " خلوت کردن با جاللی"مورد ادعای صادق منافق قبالً سامائی بودند، يا در ھنگام 

شارالتان به جای خاکباد به راه انداختن و اين ھرزه درائی، آن افراد را با اسم " مائوئيست"ر بود اين در روم؟؟؟ بھت

ھزار چھره از معرفی افراد مورد " مائوئيست"امتناع صادق ظفر ! دانستند و رسم شان معرفی ميکرد تا ھمه می

ند زندگی ميکنند وجود داشته باشند و او قادر ادعايش ــ اگر ھمچو افرادی که صادق ظفر جبون ادعا دارد که در ھال

درست ھمان کاريست که " خلوت کردن ھا ودم جنباندن ھا"تواند باشد که اوالً اين  به بردن اسم آنان نيست ــ اين می

دانند که اين صادق ظفر  ثانياً آن افراد می. لذا اين وجه مشترک صادق خان با آنھا است. کند صادق ھم ھميشه می

پر درآمدی دارد که نمی ! ؟"شريف"دو آتشۀ حراف بی عمل در مرکز دولت امپرياليستی ھالند شغل " وئيستمائ"

 ھزار چھره نمی خواھند که "مائوئيست"زيرا باداران امپرياليست ھالندی صادق ظفر . را از دست بدھد خواھد آن

  .درند وی دريده شود واحتماالً آنھا  آنرا می" مائوئيستی"ويرزنقاب ت

 )١( نفرۀدوجرگۀ خودش  يعنی " کمونيست ھا" اگر منظور صادق ظفر اين مائوئيست لفظی و دروغين از 

کمونيست ــ مائوئيست "و حزب بد نام تسليم طلب حرفه ئی " مائوئيست ھای افغانستانی" و چنگيز باز سکتاريست

باشد، نه ) اب حسين خائن ــ سيد جاويدارب( بادارش و مخصوصاً باند رھبری کمپرادور سرخ آن يعنی" افغانستانی

. شناسند را در چرمگری می" کمونيست ھا" اين چرمتنھا سامائی ھا، بلکه انقالبيون و مردم ستمديدۀ اين کشور 
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من و . اند" مائوئيست"و " کمونيست"وير زل کنندگان کمونيسم در زير نقاب تاينان ضد کمونيست، دشمنان و مبتذ

جاسوسی را به شما مبارک گفته و از آن به فرسنگ " شريف"سائر انقالبيون کشور اين شغل سامائی ھای راستين و 

اين شغل پر درآمد ارزانی تو و استاد شيادت .  غفلت نمی کنيمه ایھا به دور و گريزانيم؛ ولی از افشای تان لحظ

  !حسين خائن باد

چنگيز بازی نژاد پرستانه و آن منبر روی و گذشتۀ اگر ديروز حسين شياد علی رغم آن سابقۀ سياه و ننگينش، با آن 

حجت االسالم "اش در نقش يک مقلد کور و افراطی خمينی فاشيست؛ به حيث " شعله ای"ضد کمونيستی و ضد 

بودن به افراد داده و در » شعله ای« اليسنس " داروغۀ جرگۀ مارکسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست ھا"و " کمونيست

کشيد؛ امروز صادق ظفر مفلوک اين شاگرد ابله و نادان  و ناکام میاعالم متحان فاقد اھليت ضمن عده ای را در ا

استاد شيادش و شريک خيانت و جنايت ملی و تاريخی حسين شياد، از استادش يک گام جلو تر رفته اھليت و ھويت 

حمد شھيد، زنده يادان داکتر مبارزاتی قله ھای شامخ جنبش انقالبی افغانستان ھمچون مجيد شھيد، داکتر فيض ا

را به سخريه گرفته و دھن گشاد خود را چنين می ... صادق ياری، بشير بھمن، داوود سرمد، قاضی ضياء و ديگران

  :آاليد

ونيزم در  " ا کم د شھيد يک کمونيست نيست وسياست ھايش ب ه مجي به اينصورت از ديد مارکسيستی می بينيم ک

ی اگر". "تقابل و تضاد قرارداشت ود، يعن و حرف از نوع انقالبی بودن باشد که داکترفيض احمد ب   رفرميست-اکون

ھيد ميخواست،  د ش ه مجي د ک ی باش ستقل مل ت م درت سياسی وتاسيس يک دول صرف ق ا حرف از ت ورژواوي   -ب

ون ساخ.  آری، اينھا ھمه و ھمه انقالبی اندناسيوناليست، ام ولی اگر حرف از تغيير بنيادی جامعه يعنی واژگ تن نظ

ا  ستان و ساختمان سوسياليزم باشد در آنصورت پاسخ م حاکم و تاسيس جمھوری دموکراتيک توده ای خلق افغان

ی است ه منف ازھم سه مرتب دون داشتن. ب ودن ب ی ب ين انقالب را چن الب"زي ه انق ن گون اممکن است"خط اي خط . ن

  ."اين ھا به آن نرسيده اند مائوئيزم است که ھيچ يک از - لنينيزم-اينگونه انقالب مارکسيزم

انقالبی " مائوئيسم" خوانندۀ گرامی توجه کرديد اين احمق ھيچ کسی را در افغانستان و درسطح جھان،  قبل از وجود

آخر احمق بی مقدار مگر رھبران جنبش کمونيستی قبل از مائوتسه دون . نمی شناسد واين صفت را از آنھا می گيرد

 انقالبی و کمونيست نبودند؟؟؟ نرسيده بودند" مائوئيسم"تالين وده ھا رھبرجھان که به مثل مارکس، انگلس، لنين، س

  ! ای خاک بر سر شما لوده ھا با اين برخورد ھا واحکام مسخرۀ تان

ده ھا حزب وسازمان درسطح جھان با تاريخ طوالنی مبارزات انقالبی شان !  خوانندگان عزيز، آخر شما فکر کنيد

ندارند، اين ھرزۀ بی مقدار تمام تاريخ مبارزات " مائوئيستی"شوند وپسوند  لنينيست يادمی-رکسيستبه نام احزاب ما

 لنينيست ترکيه، حزب -لمان، حزب کمونيست مارکسيستا لنينيست -حزب مارکسيست. کند را نفی می انقالبی شان

انقالبی " مائوئيست افغانستانی "ده ھا حزب اين چنين به فتوای چلی گک...  لنينيست ھند و- کمونيست مارکسيست

  !  به گفتۀ لنين پروردگارا ما را از شر اينھا نجات بده!!!!. ؟؟؟نرسيده اند" مائوئيسم"نيستند چون به 

منافق و استاد شيادش " مائوئيست"من تا اين لحظه آدم ھای بی آزرم، ديده پاره و چشم سفيدی مثل صادق ظفر 

 وشاھدان راست قامت تاريخ، آن قله ھای شامخ جاودانه به استواری پامير و بابا ءآن شھدا! حسين خائن نديده بودم

را می آاليند، کجا و اين  که اينان با دھن ناپاک شان آن" انقالب پرولتری! "و مفلوک کجا... کجا و صادق ظفر 

نيسم، به انديشه ھای مائو درک عاميانه و طرز برخورد ضد انقالبی و توطئه گرانه به کمو! بيگانگان با انقالب کجا

ببين تفاوت ره از !  علمی و حل مسائل انقالب کجا،تسه دون، به قضايای بغرنج انقالب کجا و برخورد اصولی

  !!!کجاست تا به کجا
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که زنده يادان مجيد و فيض احمد،  رياکار، بی آزرم ، سکتاريست و نژاد پرست از اين" مائوئيست"صادق ظفر اين 

بودن را از " انقالبی"و" کمونيست"نبودن اليسنس " مائوئيست"نبودند، به جرم " مليت خودی "بھمن و سرمد از

  .کرد بودن می" مائوئيست"اينان را نيز متھم به " اکرم ياری"کند، ورنه مثل زندۀ جاويد  آنان دريغ می

از نوع استاد ) خوان ارتجاعب"(خط اينگونه انقالب"صادق ظفر و ارباب حسين خائن و " چنين انقالبی بودن"ما اين 

 در وجود حزب بدنام و از لحاظ CIA  و  ISI، NED " مائوئيستی" را در پروژه ھای " صادق" شياد و شاگرد 

حسين خائن " کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی" سياسی شکست خورده و از نگاه معنوی و اخالقی ضربت خوردۀ 

فرجام کار يک . صادق ظفر مفلوک ديديم" مائوئيست ھای افغانستانی"ت  نفرۀ نژاد پرسدوــ سيد جاويد  و جرگۀ 

چنين پروژه ای خائنانه و به ابتکار بيگانه ھای مغرض و آزمند، عبارت بود از خيانت آشکار ملی و تاريخی، نگون 

  !ريز و درشت آن" افغانستانی"بختی و سيه روزی مادام العمر برای مجريان 

 به اطالع آنان برسانم، تا آنجا و آنگاه که اين وی" صادق" اطر حسين خائن و شاگرد  در اخير جھت اطمينان خ

خائن و فتنه گرتان " مائوئيستی"خيانت آشکار ملی و تاريخی تان و توطئه گری و فتنه انگيزی فردی و جمعی جرگۀ 

 ام و از افشای خيانات و دسيسه ادامه يابد، من به حکم وظيفۀ ميھنی و انقالبی ام در ميدان در مقابل تان ايستاده

سازی تان و از ماھيت پليد تان،  و ھمچنان در دفاع از پاکيزگی ساحت و تاريخ و شخصيت ھای تاريخی  جنبش 

و در ھمين جا ! اين وعدۀ من با استاد شياد و شاگرد منافق  وی است. انقالبی افغانستان، لحظه ای دريغ نخواھم کرد

دھم که  م من موردحملۀ اين نابکاران قرار می گيرند معذرت ميخواھم و به آنھا اطمينان میاز تمام کسانی که زير نا

  .مورد حملۀ اين قماش آدمک ھا قرار گرفتن امر خوبيست نه بد

، انجنير سيد )جمعه خان قره باغی،ضياء( نوشته ھای قبلی من در مورد پيشينۀ سياه و ننگين ارباب حسين خائن

سايت باز و تفکر نژاد باورانه و " صادق ظفر"رياکار" مائوئيست"گر کاذب و "شورش" دالل، جاويد ان جی او باز

" کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی" انحرافی و عملکرد سراپا خائنانۀ حزب تسليم طلب حرفه ئی تکه و پاره شدۀ 

صادق مفلوک، در پورتال فخيم " یمائوئيست ھای افغانستان" نفرۀ نژاد پرست دوحسين خائن ــ سيد جاويد  و جرگۀ 

" بـــرومـنــد احـمـد " تحت اسم من » آرشيف نويسندگان و موضوعات«در بخش " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

توانند به سھولت به آن  خوانندگان جست و جو گر و مشتاق دراين موضوع، می. در دسترس خوانندگان است

    .دسترسی داشته باشند

       !مرگ بر اسارت!  آزادیزنده باد

  ...تــا نــــو بــتــی ديــگـــــر

  

  احـــمـــد بـــرومــنـــد                     کابـل ــ افـغـا نـسـتــان

  ميالدی٢٠١٢ فـبــروری ١۵ شمسی برابر با ١٣٩٠ دلو ٢۶

شای اسنادی که در دست دارد از باند چون فرد دوم اين باند وعده نموده که عن قريب ضمن انتقاد از خود با اف) ١(

نتقاد از خود را از اولويت احق م  اينجا از وی نام نبرده نمی خواھصادق جدائی خويش را اعالم خواھد داشت، در

  .م، در صورتی که الی نوشتۀ بعدی به تعھد خود وفادار نماند، وی را نيز افشاء خواھم نمودوی دريغ بدار

 ب .                                                                                              ا                        

 

 


