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  کابل- صمد

٢٠١٢ اپريل ١۴  

 

زی حکيم توانای خائنو تسليمی، جورۀ ديرۀدگروال جور  

  و جورۀ امروزی حسين خائن

  

ت أبا او و تحت رھبری او يکجا با ھيکه  کسی. ن را ت حکيم توانای خائچه کدی جورۀ قديم! رال جوره جاندگ

عليه خط فکری و سياسی سازمانت و ) ديگرانشامل حکيم توانا، دگروال جوره و ("سازمان پيکار "رھبری زندانی

عليه کليه پيروان انديشۀ مائوتسه دون و خود آن انديشه و انحرافی خواندن آن، در زمان تجاوز و اشغال نظامی 

. پرياليسم شوروی به کشور با خاد و کی جی بی سند پروتوکول تسليمی، ھمکاری و خيانت امضاء کرديدسوسيال ام

ت را بدون نام به نشر غ ابالۀگر کاذب شده ای و پارچ" شورش"حال که حسين خائن زير دمت خار مانده وھمدست 

ی جی بی نيز در کنار آن، در سايت رسانيده ای، بھتر نبود که سند پروتوکول تسليمی و خيانتت  را با خاد و ک

  رسانيدی؟؟؟ به نشر می" شورش" مستھجن 

آخر تو با !  اينروز ھا که حسين خائن را جوره گرفته ای، اينقدر بيوفائی در حق يار و جورۀ قديمت حکيم توانا نکن

 دو يک سند را حکيم توانا يکجا در دسترخوان کی جی بی روس ھا و خاد پرچمی ھا نان و نمک خورده ای و ھر

 اساس هحسين خائن که پيوسته ب! قدر آن نان و نمک و ھمسفره شدن  و ھم سرنوشت شدن را بدان. امضاء کرده ايد

سرشت و سرنوشت، از ميان تسليمی ھا و تسليم طلب ھای سازمان ھای ديگر يار گيری و سرباز گيری کرده است، 

وش است که آدم رسوا و خائن معلوم الحالی چون خودش را به با وجود آگاھی از سابقۀ ننگين و چھرۀ رسوايت، خ

مبرھن است که اين انتخاب حسين خائن حجله نشين از سر ناچاری و بی . ميدان برای زدن حريفانش فرستاده است

 ميدان نيست، مجبور دگروال جورۀ تسليمی جورۀ حکيم توانای خائن را فردخودش که . کسی صورت گرفته است

  !ا به حال زار حسين خائنبد. بفرستد

که  گاليه و شکايه دارد، بدون اين" اتھام بستن به مبارزين راه آزادی" دگروال جوره در عنوان چرند نامه اش از

کيانند و در کجا، در کدام نوشته و يا سايت ، توسط کی ھا مورد چه " مبارزين راه آزادی" مشخص سازد اين 

" مبارزين راه آزادی"منظور او از . ور نا نوشتۀ او بر ھمگان معلوم استاتھامی قرار گرفته اند؟؟؟ ولی منظ
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و سر " افغانستانی) مائوئيست( کمونيست" رھبران خيانت پيشه و بورژوا ــ کمپرادور حزب تسليم طلب حرفه ئی 

کمر بستۀ ان جی او باز و خادم " انجنير سيد جواد جاويد"و ديگر رھبران آن مثل ) ءضيا( باند خائن آن حسين

دگروال جوره به پاس نمک و نواله خوری ارباب حسين . اشغالگران کشور و سائر حواريون ارباب جمعه خان است

 مخصوصاً سه تن از آنان مثل خود حسين، انجنير ه ماھيت خائنانۀ  و خيانت ھای آشکار پارينه و جاريیخائن، افشا

سط گروه ھا و افراد منسوب به جنبش دموکراتيک نوين کاذب را تو" مائوئيست"سيد جواد جاويد و صادق ظفر 

برای دگروال جوره در نقش يک نواله خور، پيرو و مقلد کور . داند می" اتھام بستن به مبارزين راه آزادی" کشور 

خمينی بودن، به دستور خمينی و از طريق باند آدم کش نواب صفوی پيشتاز قتل مارکسيست ــ لنينيست ھای 

، به دستور خمينی جالد از سر منبر فتوای قتل اکرم ياری را صادر کردن، خلقی شدن و به زندان فلسطينی شدن

 به دستورقندھار افتيدن و در کودتای ھفت ثور رھا شدن و زندان بان قبلی را به زندان انداختن، نفوذ در ساما 

 در و مخصوصاً در داخل و خارج و کی جی بی و بعداً به ساما خيانت کردن و اسامی اعضای آن را " کشتمند"

جبھات به آی اس آی و تنظيم ھای اسالمی و خاد دادن، زير دھل جنرال موسی خان آی اس آی رقصيدن، سجده در 

ساخت آی اس آی کردن، به دستور آی اس آی چپ " تنظيم نسل نو ھزارۀ"پای تمثال چنگيز خان و چنگيز بازی در 

کردن به دستور باداران " چپ" ساما و تضعيف جنبش انقالبی با قافيه بافی نمائی کاذب کردن، دشمنی دوامدار با

شان، استقبال از اشغالگران کشور و خادم آنان شدن؛ مسلط، حاکم و رسمی ساختن مشی انجی اوئيسم به سراپای 

دادن قرار  "و بنا به اعتراف صادق ظفر مائوئيست کاذب" افغانستانی) مائوئيست( کمونيست"حزب نام نھاد 

؛ تشکيل چندين ان جی اوی دزد و غارتگر و شريک "تشکيالت حزب در خدمت مشی انجی اوئيسم و زر اندوزی

ليون يی به ھم زدن و بنا ھا و قصر ھای مجلل صد ھا مه ئای کشور ما شدن و ثروت ھای افسانغارتگران داشته ھ

 امپرياليست ھای اشغالگر در سطح دالری و زندگی فرعونی برپا کردن، اشتراک کردن در جلسات غارتگری

اعضای کميته مرکزی و دفتر سياسی مثل سفر انجنير سيد جواد جاويد در طيارۀ حامل کرزی در برلين، توکيو، 

لندن، مونشن و نوبت بعدی در شيکاگوی امريکا؛ ضمن خدمت از دل و جان به استمرار اشغال امپرياليستی 

 کردن اسامی انقالبيون کشور و روابط تشکيالتی ءامپرياليسم در کشور،  افشاافغانستان و جا افتيدن سلطۀ استعمار 

شان به امپرياليستھا، دشمنی با انقالب و مردم در بند کشور در شمائل مختلف حين چپ نمائی کاذب و شعار دروغين 

 خيانت حسين عليه باداران شان را سر دادن و ده ھا مورد ديگر از سياھکاری و" آغاز جنگ خلق"و مصلحتی 

تواند ببيند که اين  او نمی. شود کاذب، خيانت محسوب نمی" مائوئيست"خائن، انجنير سيد جواد جاويد و صادق ظفر 

اين ھا مواردی اند که از ساليان متمادی .نه، بلکه خائنان و رھزنان راه آزادی اند" مبارزين راه آزادی"ه دار و دست

بدان مصروف بوده اند و از طرف منسوبين جنبش چپ کشور به اين بدينسو حسين خائن، حزب و حواريونش 

کنند که ملوث به اين آلودگی  اگر حسين، يا رھبران و کادر ھا و حزب شان فکر می.  و جنايات متھم شده اندتھاخيان

 خود را به که  شده اند، بفرمايند به جای آنء شده است و قربانی اين جفاءھا و پلشتی ھا نيستند و در حق شان جفا

کوچۀ حسن چپ بزنند، در مورد باطل بودن ھر يکی از ادعا ھای اقامه شده عليه خود و حزب شان  و گذشته و 

کارنامۀ تا کنونی شان و ھويت فردی و حزبی شان دليل و اثبات بياورند و به جای ھتاکی و دشنام ديگران و طفره 

ليمی وفعالً عضو حزب شان، استمداد جستن، در پيشگاه رفتن از بحث و از عنصر مفلوکی مثل دگروال جورۀ تس

وليت پذيری، درب بحث مستدل و منطقی و انتقاد ؤشجاعانه و صادقانه و با مسخلق ستمديده و انقالبيون افغانستان 

  .پذيری از خود را باز کنند
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ضد آن، چنين انتظاری ه  بکه اين حزب و رھبران آن ھم با امپرياليسم اند و ھم در ظاھر از روی مصلحت  در حالی

رساند که اينان سر  ھمين خيره سری  و لجن پراکنی دگروال جوره  و جورۀ حسين شدن وی می. رود از اينان نمی

کشور در " منافع خويش را در ادامۀ اشغال" و تۀ يک کرباس اند و باز بنا به اعتراف چند سال قبل صادق نا صادق 

جمع رھزنان "دھند در  اينان ترجيع می. در صف مردم ستمديده و در بند کشوربينند، نه  صف امپرياليست ھا می

  "!!!مبارزين راه آزادی"ان خميان به گفتۀ جوره باشند تا در " راه آزادی

اگراينطور فکر کنيم که شخصييت آدم از مالقات با "  دگروال جوره در ابتدای نوشته اش با آوردن اين جمله که 

 امضای سند پروتوکول تسليمی، کوشد تا انه میحدر واقع مذبو" ار نادرست فکر ميکنيميبسد شو افراد بد خرد می

ھمکاری و خيانت  خود و حکيم توانا را با خاد و کی جی بی ؛ رقصيدن حسين خائن زير دھل جنرال موسی خان 

 اک رھبران حزبآی اس آی؛ انجی اوئيسم و تماس حزب حسين خائن با سيا و ند و خيانت به کشور؛ و اشتر

مثل انجنير سيد جواد جاويد در جلسات غارتگری امپرياليست ھا و تسليمی دوم " افغانستانی) مائوئيست( کمونيست"

مدعی ھرگاه فردی .  زمان ارباب حسين  و تسليم و سجود ديگران را توجيه کندقاروندگروال جوره به بارگاه 

د آن قاتل ھزاران انسان اين سرزمين، قاتل مجيد و صد ھا انقالبی   به مالقات و دستبوسی نجيب جالمبارزۀ انقالبی

کند و از نظر جوره چيزی از شخصيت آن فرد  انقالبی  اين ديار برود؛ برای دگروال تسليمی جوره فرقی نمی

  .شود کاسته نمی

ئن، سيد جواد جاويد و که عمل خائنانِۀ  و تسليمی و تسليم طلبی خود، حکيم توانا، حسين خا دگروال جوره برای آن

د خان و مالقات با حفيظ هللا امين فقط چند و و توجيه کرده باشد، از مالقات مجيد با داوئهسائر ھمگنان خود را تبر

مجيد وقتی . ، را مثال می آورد١٣۵٧کنم چند روز پس از کودتای ثور  کيد میأروز بعد از کودتای منحوس ثور، ت

د خان از جمله مناصب عالی دولتی و رد پيشنھاد واو با رد کردن تمام پيشکش ھای داو. د خان ديد، مخفی بودوبا داو

د مبنی برازدواج با يکی از دختران خانوادۀ سلطنتی، برای سھولت در کار و فعاليت مبارزاتی اش برای چھار وداو

د با حفيظ هللا امين ديد، در فردای کودتای ھفت ثور که مجي. صبا به زندگی علنی روی آورد ولی دوباره مخفی شد

مقصدش از آن ديدن که به درخواست امين صورت گرفته بود، بدر شدن از حالت مخفی برای کوتاه مدت به منظور 

ضد ه داشتن تحرک مبارزاتی بيشتر در پروسۀ وحدت جنبش انقالبی کشور و تدارک ھمه جانبۀ مبارزۀ مسلحانه ب

مجيد در مالقات با امين تمام پيشنھادات امين مبنی ! اليست آن بود و بسرژيم کودتای ثوری و بادار سوسيال امپري

 بر دريافت پُست دولتی را رد کرده و برايش گفت که اگر شما واقعاً رژيم دموکراتيک خلق ھستيد، من صرف می

. رک کردخواھم که در مکتب ابتدائيۀ کلکان به صفت معلم پذيرفته شوم و پس از اين حرف بدون درنگ امين را ت

مجيد در ھمه حال در جريان يک ربع قرن زندگی مبارزاتی اش چه در زندگی مخفی و يا در زندگی علنی به 

  ." با ھيچ  قدرتی دست به معامله نزد"اعتراف تو دگروال جوره 

وز د خان و حفيظ هللا امين در روکند که شکل و مضمون، انگيزه و شرايط مالقات مجيد با داو خواننده توجه می

 با تسليمی دگروال جوره و حکيم توانا به خاد و کی جی بی در زندان در اوايل ١٣۵٧ھای اول کودتای ھفت ثور 

سالھای شصت، رفتن افراد ادعاگر به دستبوسی نجيب جالد خاد در اواخر دھۀ شصت، رقصيدن حسين خائن و 

 آن، و خدمت حسين و حزبش به حواريون زير دھل آی اس آی در اوائل دھۀ شصت شمسی و ادامۀ تاکنونی

امپرياليست ھای تجاوز گر و زد و بند و جاسوسی به سازمانھای استخباراتی امپرياليست ھای اشغالگر امريکائی و 

مجيد پس از کودتای ھفت ثور روسی خلقی ــ .  و ديگران از زمين تا آسمان فاصله دارد MI6ناتوئی مثل سيا، ند و 

 خطاب به مادر ميھن را بنياد گذاشته و رھبری کرد و) ساما ( بخش مردم افغانستان سازمان آزادی " پرچمی ھا 
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مادر، به دامان پاک قھرمان پرور تو، به سينه ھای گلکون فرزندان شھيد تو، به سنگرھای سرخ :" چنين گفت

امان ميھن گرامی ما را  تو و به فرياد خشم انتقامجوی تو سوگند ياد می کنيم که تا دۀشھرھا و روستا ھای پامال شد

سازمان آزاديبخش مردم . از لوث استعمار و نجاست رژيم مزدور آن پاک نسازيم، سالح رزم خود را بر زمين ننھيم

سوگند ياد می کند که تا نابودی نھائی استعمار و ستم و بھره کشی سالح رزم خود را بر زمين ) ساما(افغانستان

  .و چنين عمل کرد." ننھد

اد  ده ي شت بزن ی برگ ان و ب ی ام ارزۀ ب ن مب ان اي د  در جري يال همجي ادار سوس ور و ب ت ث ای ھف م کودت  ضد رژي

و  ه ت د ک ان حماسه ای را آفري امپرياليست آن به چنگ دشمن افتيده و در اسارت نيز با رد رنگ و نيرنگ دشمن چن

ان م:"دگروال جوره امروز سالوسانه اعتراف ميکنی که  ارزات  مجيد برای من يک قھرم تن مب د تھم ی است، مجي ل

ه ... مانند مجيد کمتر کسی از مادر زاده ميشود. ملی است  دام طبق وی ک ه او در پھل شان داد ک عملکرد مجيد کلکانی ن

مجيد درکنار مردم فقير و تحت ستم خود ايستاده بود و بر عليه . ايستاد است و برای کدام طبقه جانش را از دست داد 

م .  کردطبقه حاکمه مبارزه د ھ ارزه مجي با ھيچ  قدرتی دست به معامله نزد و لب لباب مطلب اين ميباشد و اھميت مب

ا در ." در اين است ردی، ام ه درستی توصيف ک وق ب د را در سطور ف دگروال جوره تو عملگرد و سر نوشت مجي

روزی و پرتو آن عملکرد، از عملکرد و سرنوشت خود و  سليم طلب دي سليمی و ت ائر جوره ھای ت ا و س يم توان حک

 ؟؟؟امروزی ات چيزی نگفتی

ی که در زندان و در اسارت دشمن اين حماسۀ بی بديل مقاومت را آفريد که  ادگروال جوره، مجيد اسطوره ! آری

 تو و حکيم توانا و امثال کنی؛ چرا تو امروز از روی ريا و سالوسی  به قھرمان ملی و تھمتن بودن او اعتراف می

ديگرت در زندان در اسارت پرچمی ھا، به جای تسليمی به دشمن ملی و طبقاتی و امضای سند پروتوکول تسليمی و 

و الگوی مجيد در زندان را سرمشق خويش " قھرمانی" خيانت به مام ميھن و مردم، به سازمان و آرمان تان، اين 

د و حکيم توانا و تنی چند ديگر و خيانت ھا و دشمن نشينی ھای حسين خائن و قرار نداديد؟؟؟ تو بايد تسليمی خو

رھبران حزبش، و به دستبوسی نجيب جالد رفتن چند ادعاگر کاذب را با مقاومت مجيد در زندان و گذشتن 

  !!!د خان و امينوسرفرازانۀ او از دھليز تاريخ مقايسه کن، نه با مالقات او با داو

سليمی خاد و جورۀ ديروزی حکيم توانا و جورۀ امروزی حسين خائن بدون ارائۀ مدرک کسانی تو دگروال جورۀ ت

 مردم افغانستان آنھا را از دير باز به اينسو می شناسند و از ذره ذره پراتيک ۀکنی که ھم را جاسوس خطاب می

ھای مشکوکی "ھا و شکنجه شدهبه زندان افتاده "درعوض، جوره جان به دفاع از آن . مبارزاتی آنان اطالع دارند

به خدمت شورای " می پردازی که در مالقات با نجيب جالد دستان خون آلود وی را بوسيده و سپس به گفتۀ تو 

بيچاره زندان ديده ھای شکنجه شده که استغاثـۀ خويش را از طريق حکيم توانای خائن از زبان ..." نظار رفتند

گروال تسليمی و خائن دوای به حال زار آن زندان ديده ھا که ! دھند سر میھمتای خائن او دگروال جورۀ تسليمی 

  !!!جورۀ ديروزی حکيم توانا و جورۀ امروزی حسين خائن مدافع شان باشد

  :ما و رھبران آن نوشته استول حکيم توانا دو بار در مورد سادگروال جورۀ تسليمی رفيق پروتوک

بی يکجا با حکيم توانا از موضع راست رويزيونيستی محصوالت تبليغاتی بار اول پس از تسليمی به خاد و کی جی 

جمله ساما  زرادخانۀ کی جی بی را در مورد انديشۀ مائوتسه دون و سازمان ھای پيرو اين انديشه در افغانستان  من

يک سازمان ساما را " انديشۀ مائوتسه دون"بار اول او و حکيم توانا با رد و انحرافی خواندن . نشخوار کرد

دتروريستی و رھبر آن مجيد را تروريست خواند   .ن
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 االسالم ةحج " و در نقش عاريتی" چپ" متقاعد يکجا با جورۀ جديدش حسين خائن در ردای ۀاين بار دگروال جور

اين بار او با توصيف سالوسانه از مجيد و قھرمان و . بر منبر قضاوت بر ساما  و رھبران آن رفت" کمونيست

خواندن او، نه تنھا مجيد بلکه تمامی جانبختگان سامائی را سرآمد روزگار خود خواند و برای تک تک آن تھمتن 

  .جانباختگان سر تعظيم فرود آورد، ولی ادامه دھندگان راه آنان را مذمت کرد

 آن در شود، نه قضاوت اول تو و حکيم توانا در مورد ساما و رھبران چنانچه به عيان ديده می! دگروال جوره

در ھر دو مورد تو و .  بود و نه قضاوت دوم و کنونی ات از مسند داوری حسين خائنانقالبیبيدادگاه خاد درست و 

 ۀجوره ھای قديم و جديدت اميال و انگيزه ھای پليد و خاينانه را در مورد ساما و رھبران آن دنبال کرده ايد که ھم

نتوانستی به عنوان ھمکار خوب حکيم  تو ، چنانچه ديروز! دانند را می مردم و منسوبين جنبش انقالبی افغانستان آن

مسيرت " چپ"با اين لجن پراکنی ات از لجنزار توانی  نمیتوانا خادم اليق روس ھای اشغالگر شوی؛ امروز نيز 

ملی و طبقاتی انقالب به رخ انقالبيون سامائی و نثار بد و بيراه در حق آنان، کوھوارۀ جنايات و خيانت ھای آشکار 

" افغانستانی) مائوئيست( کمونيست" کمپرادور سرخ ارباب حسين خائن سر باند حزب تسليم طلب و ان جی او باز 

  !توانی ، نمیهن. را الپوشانی کنی

مداری جوره " آنقدر عظيم و گسترده است که شعبده بازی مثل ) ارباب جمعه خان(  خيانت ھای آشکار حسين خائن

برای به ميدان ) ءضيا( انۀ ارباب حجله نشين حسين خائنحتالش مذبو!  مستور بداردررا از انظا د آنتوان نمی" بيگ

حسين . مثل تو جورۀ تسليمی و صادق ظفر مائوئيست کاذب، تالشی احمقانه ای بيش نيست" بگيل "فرستادن دو

ی اشغالگر ھم خوش اند که با انداختن خائن و جورۀ او سيد جواد جاويد کمپرادور ان جی او باز خادم امپرياليست ھا

پاره استخوانی و پيش کش نوالۀ چربی به دگروال جوره و صادق ظفر مائوئيست کاذب، اين االغ ھای بی دم را 

  !شما از گذشته تا حال نشان داده ايد که بيشتر از اين به درد چيزی نمی خوريد. سوار شده و استعمال کنند

، نه در مورد سامائی ھا، موسوی و "بگيرش که نگيردت" گروال جوره مثال می آورد ضرب المثل مردم ما را که د

شير آھنگر؛ بلکه در مورد خود دگروال تسليمی و بگيل جوره و جوره ھای خائن و تسليم طلب ديروزی و امروزی 

 خاد و کی جی بی میدگر وال متقاعد جوره بای که ديروز ھمراه حکيم توانا از آخور . مصداق دارد... جوره بای و 

نقدر ديده پاره است که ضرب المثل را در جھت عکس آن استعمال آوَرد، خخورد و امروز از توبرۀ حسين خائن مي

  .رود از جورۀ آنچنانی حکيم توانا و حسين خائن غير از اين انتظار ديگری نمی. کند می

ه و بی ربط، مسألۀ چنگيز بازی، نژاد پرستی الی احمقانؤجوره بای بگيل و نواله خور دست حسين خائن با طرح س

 و ھم کيش او را گامو بلند کردن َعلَم ايدئولوژی مغول تباری حسين چنگيز باز و نژاد پرست و حواری صادق ھم 

که اظھر من الشمس است؛ به تعلق مليتی و قومی آنھا ربط داده و به غلط ادعا دارد که گويا حسين خائن و صادق 

؟؟ جوره جان خيره سر و مغرض !!پاچه گير به جرم ھزاره بودن شان به چنگيز بازی متھم شده اندظفر مائوئيست 

نه خير، اين دو تن ! مسأله از اين قرار نيست که تو ادعا داری و از نظر تو اين ربطی به مبارزۀ طبقاتی ندارد

ه خاطر زير پا نھادن اصل ساختار حسين و صادق از ديد مبارزۀ طبقاتی و ب" افغانستانی) مائوئيست( کمونيست"

طبقاتی ھر جامعه و مليتی و توسل به ديد راسيستی در مورد مليت ھزاره، به خاطر بلند کردن درفش چنگيز خان 

حسين خائن چنگيز باز و صادق ظفر . خون آشام به چنگيز بازی متھم شده اند ، نه به دليل تعلق قومی و مليتی شان

اين کامالً آشکار و ھويداست که اين . ۀ دست جنرال موسی خان آی اس آی در کويته اندمائوئيست شارالتان پرورد

که تو  در کويته در اوائل سالھای شصت، آنزمانی" تنظيم نسل نو ھزاره"نام ه دو تن نامبرده در دبستان آی اس آی ب

انديشۀ "ديد و عليه پيروان  کرءجوره بای و حکيم توانای خائن با خاد و کی جی بی پروتوکول تسليمی را امضا
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کرديد؛ زير نظر جنرال موصوف و سائر جنراالن آی اس آی  درس جاسوسی، خود فروشی  لجن پراکنی می" مائو

حسين خائن، صادق ظفر مائوئيست و سيد جواد جاويد کمپرادور ان جی او باز خادم . و وطن فروشی را فرا گرفتند

ب تسليم طلب حسين خائن، ھمگی از گذشته ھای دور تا حال دچار اشغالگران کشور ما، عضو باند رھبری حز

اين سه تن مثل تو و حکيم توانا در جريان زندگی ننگين و سياه شان نشان دادند که . جنون و حرص قدرت بوده اند

ن حسين خائ. برای رسيدن به قدرت، جاه و مکان و سرير فرعونی حاضر به پذيرفتن ھر پستی، دنائت و خيانت اند

اساس آن حرص و جنون قدرت و با قبول ھر پستی و خيانت از يک مقلد کور  و متعصب خمينی تا به مقام ه ب

 قدمگاه استعمار، به ه بهاز طريق خيانت ملی و بوس" بورژوا کمپرادور سرخ"اربابی و از آن باالتر در نقش يک 

 ھای بارگاه و قصر ھای مجلل و زمين و باغی به ھم زده و صاحب آرگاه وه ئسرير فرعونی رسيد و ثروتی افسان

اگر حسين خائن، سيد جواد جاويد و رھبری حزب او اينھمه ثروت ھای . ليون دالر سرمايه شديزياد و صد ھا م

 و ديگران  NED،CIAی، قصر ھای مجلل بزنسی، ان جی او ھا و بزنس ھا و زد و بند با مقامات باالی ه ئافسان

 کنند و به مردم ثبوت نمی طور مستند رد نمیه ، چرا سکوت کرده و ادعای ديگران را برا فراچنگ نياورده  اند

کمی از مطلب دور رفتيم و مدارک خود فروشی و . گويند سکوت عالمت رضا است می. کنند که در کجا ايستاده اند

  .او را آورديم" تانیافغانس"  او باز یيون و جوره ھای چنگيز باز و ان ججنون قدرت طلبی حسين خائن و حوار

ھمين حرص و جنون قدرت بود که پای حسين خائن و صادق ظفر نا صادق را در دبستان جاسوس پروری آی اس 

ن آی اس آی را پذيرفته و عضويت در آن سالھا ھم حسين و ھم صادق ظفر دعوت جنرال موسی خا. آی کشاند

ثال چنگيز خان کشور گشای  در شھر کويتۀ پاکستان تمدر مرکز آن تنظيم. را حاصل کردند" تنظيم نسل نو ھزاره"

 ديرينه؛ را به عنوان پدر یليون ھا انسان در کشور و منطقۀ ما و عامل ويرانی بالد و تمدن ھايول و قاتل مغبيرحم م

معنوی شان آويخته و ھر دو به دستور جنرال موسی خان با سجده در پای آن تمثال، حلف وفاداری به پدر معنوی 

ھمين ھا بودند که اصالت . گرفتند ن ياد کردند و ھمه ساله روزی را به عنوان روز تولد چنگيز خان جشن میشا

نژاد پرستانه در ميان پناھندگان بی روزگار ) اينجا به مفھوم آگاھی کاذب(ول تباری را تا سر حد ايدئولوژیمغ

اينست واقعيت آشکار و انکار ناپذير . کردند میمربوط به مليت شريف  و تحت ستم ھزارۀ کشور علم کرده و تبليغ 

  .اميد است سر جوره بای از موضوع خالص شده باشد. چنگيز بازی حسين خائن و صادق نا صادق

تو دو بار، يک بار با جورۀ قديمی ات از موضع خاد و کی جی بی در مورد ساما و کليه پيروان ! دگروال جوره

ی يدن از يک موضع خيانت آشکار به خيانتتگر پس از غلبار دي. دامت کردی نيشۀ مائوتسه دون تاخته و ابرازاند

  ،    MI6،CIA ترکيه،   MITگی حزب تسليم طلب حسين خائن از موضــع   ديگر، اينبار در صف خيانت پيش

NEDی من در مورد تبصره ھا و اتھامات واھی و نا روای ديروزی و امروز. عليه ساما و رھبران آن می نويسی

دانم که تو دگروال جورۀ تسليمی و خائن  زيرا می. ات پيرامون مجيد، ساما و رھبران آن باب سخن را نمی گشايم

ولی ھمينقدر می نويسم که نام . ملی ديروزی و تسليم طلب امروزی حقير تر از آنی که با تو به بحث نورمال بنشينم

انقالبی پيرو انديشۀ مائوتسه دون، به حيث ابزار انقالبی تا ساما به عنوان يک سازمان . مجيد و ساما توأميت دارد

مثل آفتاب ظھر روشن است و حسين . آنگاه که ستم طبقاتی و ستم امپرياليستی باقيست، در راه مجيد ره خواھد سپرد

بودند؛ ، نه موسوی و شير اھنگر "به لجن کشيدند"و راست " چپ"که ساما را از  داند که آنانی خائن نيز اينرا می

زندان "ساحل نشين و چند تن به گفتۀ تو بلکه افرادی مثل حسين خائن و صادق ظفر فعالً مائوئيست لفاظ بی عمل 

و باند مرکزيت منحرف و مطرود " کودن ھای ذاتی"و برخی آدم ھای سازشکار ھمراه با " رفته و شکنجه شده
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حساب اين عده، از سامائی ھای راستين، اين . کلی ندارندتسليم طلب ساما بودند، که جوره و امثالش با آنان کدام مش

  .راھيان راه مجيد جداست و منحرفين، سازشکاران و باند تسليم طلب مرکزيت مسؤول نظر و عمل خويش اند

 روندگان طريقت ۀو ھم" سامائی"، "پيکاری"بدان که انقالبيون راستين ! پرودگروال جورۀ تسليمی استعمال شو و گ

وکراتيک نوين افغانستان اين کثافت کاری و خيانت ھای ديروزی و امروزی تو و جوره ھای قديم و انقالب دم

سامائی ھای رھرو صديق راه مجيد انتقام اين کثافت کاری و خيانت ھای تو و ! جديدت را بی پاسخ نخواھند ماند

در ميدان ھای مبارزه فرق بين . رفتھمگنانت را يکجا با انقالبيون کشور با پايمردی در مسيرت انقالب خواھند گ

، تجارت پيشه و منحرف با انقالبيون اصولی "چپ"افراد حراف بی عمل جاعل، ساحل نشين، شارالتان قافيه باف 

آن . کوبد  فکر و عمل و ھمه کس میۀشود و پراتيک مھر خود را بر ھم پاکباز و عملی، به وضاحت آشکار می

تاريخ معاصر و جنبش راستين چپ انقالبی افغانستان نام .  سيه روی خواھد شديکی که به دستۀ اولی تعلق دارد،

را در زمرۀ سيه ...  و، صادق ظفرننگين تو دگروال جوره جان، حکيم توانا، ارباب حسين خائن، سيد جواد جاويد

  !اين سرنوشت محتوم شماست و از آن گريزی نداريد. رويان تاريخ خواھد نوشت

  

  !در خيانت دو جوره داری! ه جانجوره جان، ای جور

  

  تا بحثی تفصيلی ديگر

  صمد

  کابل- شمسی١٣٩١حمل ٢۵

 

 


