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  موسوی

  ٢٠١٢ اگست ١۶

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴۴  

  :يادداشت

 به شکل عکاسی آورده شده که قسمت نوشته در اين "پوالد" نوشتۀ آقای از آن جائی که نقل قولھای طوالنی از

  :امکان تغيير فانت و يا رنگ نوشته ممکن نبود لذا

  .آنچه را از نوشته ھای خودم به مثابۀ سند آورده ام، ھمه با رنگ سرخ مشخص شده اند -١

  . به اشتباه گرفته نشوند"پوالد"قل قولھای آقای  متن و بستر نوشتۀ اين قلم آگاھانه از سفيد تغيير خورده، تا با ن-٢

  :به ادامۀ گذشته

  * تــاديب اين دبستانم، سرو کارم ، به طفالن اس

  ه ميگويمنبزرگی را چه نقصان ، گر سخن طفال

  

ياوه شيوۀ مبارزه اصولی را نمی شناسد و نه به چنين مبارزه ای باور دارد، او در جواب ھر انتقادی به افتراء،«

توھين و شانتاژ متوسل می شود، با طرح پيش فرضھای واھی مبتنی بر حدس و گمان و يا به ، ئی، ذھنی گراگوی

ادعا ھايش می پردازد، به منتقدين اش " اثبات"قرينه سازيھای غير واقعی و مطلق کردن قضايای مورد نظرش به 

ژه و اصطالح زشتی ابا ندارد، اتھامات گاھی کمترين توجھی به معيار ھای اخالقی نکرده و از بکار برد ھر وا

موسوی ذھنيگری  دروغين و حمالت خصمانه اشرا، قرينه سازی و ذھنيگری و مغشوش کردن روابط بين پديده ھا،

می نمايد، انھماک به چنين شيوه ھا منتھای بيچارگی و درماندگی سياسی افرادی مانند موسوی است، او خود را 

ود را، افراد سفله و لومپنھای کابل و لومپنھای واليات غربی و شمالی افغانستان است، مسخره می کند، او اراجيف خ
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مطابق به سويه و ادبيات اش حرف می زند، از او جای چنين اصطالحاتی را به کار نمی برند، ... مردم با فرھنگ

ت دروغين اشرا، حمالت انسانی برايش بی مفھوم است، اتھاما" وجدان"گله نيست، انسان پر روی و چيزی بنام 

اپورتونيستی او، با کمال بی شرمی، اپورتونيستھا و رويزيونيستھا، خدمت به دولت مزدور و سوسيال امپرياليسم، 

ه ھای تخيلی مھارت دارد، داستان سرائی، اگر منافع سياسی اش ايجاب يضرت پردازی، افسانه سرائی، طرح فرعبا

شعيه نمائی می کند، با اکت و ژستھای خاص، حمله پردازيھای پر طمطراق و کند بدون ھيچ ترديد مسلمان نمائی و 

ھياھو به پا کردن، شعبده بازيھای سياسی، از ھر مطلبی داستان واھی می سازد، تعبير و توجيه ذھنی، فريب ترفند 

را در ساما و مسئله ھا را نخوردند، اتھامات دروغين، پر روئی، با دشنام و توھين مورد حمله قرار دادن، نقش خود 

تسليم طلبی ناديده گرفته، برچسب زدن، خود را مفتضح کردن، جعلکاری و ماستمالی کردن واقعيتھا و کتمان 

حقايق، حالت جنون آميز، وحشت گرفته، افتراء و کذب گوئی، شنيع ترين و خاينانه ترين اتھامات، ادعا ھای پوچ، 

ستيزی، نظرات نادرست و " مائويسم"به پيش می برد، و ) م ل م (ليه اپورتونست، حمالت به اشکال ظريفانه ھای ع

  » دروغين و حمالت خصمانه،تمواضع تخريبکارانه، اتھامان

  

اگر فکر نموده ايد اينبار موسوی مطلب خويش را با رديف کردن يک دوجين دشنام آغاز نموده، با تأسف بايد به 

نچه در سطور فوق از نظرتان گذشت، بخشی از فحشنامۀ يک تن از عرضتان برسانم که اشتباه نموده ايد؛ زيرا آ

اخالق قلم است که ضمن يک طومار بی محتوا، اين قلم را با آنھا نوازش داده !!تجسم مناديان کرامت اخالقی و 

اين شخص که خود را منبع اخالق تصور می نمايد، در سره ساختن اخالق و غير اخالق کارش به جائی . است

  :که زبان خود را عين اخالق می داند آنھم بدين جرم که من در نوشتۀ قبلی خود خطاب به وی نوشته بودمکشيده 

در اخير اين را می دانم که استفراغ حسين شما را نمی گذارد، تا منتظر پاسخ مانده و به فحاشی ھايتان ادامه "

 تان را با زبان رکيکتر از آن پاسخ خواھم گفت، ندھيد، مگر اين را ھم بدانيد تا رسيدن نوبت تان، فقط  دشنامھای

  ."بحث روی مطالب را می گذارم، برای زمانی که نوبت تان برسد

 تذکر من را نخست طوری که در ذيل خواھد آمد تحريف و به دنبال آن از موضع يک معلم اخالق ،اين نمونۀ اخالق

  . می دھدکه گويا زبانش اصالً با دشنام آشنا نيست، درس اخالقی نيز

  

  !خوانندگان نھايت عزيز

در ھمان روال ادامه دھم، الزم می دانم نخست با و قبل از آن که نوشتۀ کنونی ما را از ھمانجائی که آغاز يافته 

  .يادآوری يک مطلب پوزشی نيز از شما بخواھم
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گاھی که خواسته ام قضيه را از نخستين روزی که اين سلسله مقاالت را در پاسخ به شبنامه نويس آغاز نمودم، ھر آن

برآورده سازم، کس و يا " شبنامه نويس" اندکی جمع نموده و سرانجام انتظارات ھمگانی را مبنی بر بردن اسم

کسانی عامدانه خود را به ميدان مباحثه انداخته و بحث ھا را به جاھائی کشانيده اند که در آغاز اين سلسله حتا فکر 

آن عده از .  تا چه رسد به توقف در ھمان جا و پرداختن به توضيح آنھاخطور نمی کرد تماس با آن مطالب در ذھنم

حسين " قسمت آن را خوانده اند، متوجه شده اند که در کنار ۴٣خوانندگان با حوصله ای که از آغاز اين مبحث تمام 

ه اند، سمت حرکت قلم را از  کسانی ديگری نيز بوده اند که با انگيزه ھای متفاوت کوشيد"صادق دنی" و "جاسوس

را منکر با آن خود جانب شبنامه نويس به جانب خود، آنھم اسامی مستعاری که فردا خود نيز می توانند ارتباط 

ھستيد که چگونه در جريان دعوا خود را وسط ميدان " پوالد"اينک شما خود شاھد خيز بلند آقای. ، برگردانندشوند

  . ھد برای شبنامه نويس و يارانش اندکی زمان کمائی نمايدانداخته و از اين طريق می خوا

می گذارم به " پوالد"مگر من ھمان طوری که قبالً نيز نوشته ام، بحث روی مسايل را با افرادی از قماش آقای 

 که امتناع زمانی که از کار شبنامه نويس فارغ بگردم، با آنھم تا آنزمان غرض خالی نماندن عريضه و به خاطر آن

  و از جانب ديگر به وعده نيز وفا - ھرچند مستحق آن می باشند-از پاسخ را برای خويش اھانتی به شمار نياورند

 صفحه ای اما بی محتوا و ١٣نموده باشم که دشنام ھای تان رابدون پاسخ نمی گذارم، صرف بخش ھائی از نوشتۀ 

 آن می پردازند که خواننده را به ياد انسان عوام ررنشخوار مک چنان به ،تکراری شان را که تقريباً در ھمه جای

را يافته و لباس آخندی بر تن " مجبوريت مشروعيت"در " پوالد"فريب و جبونی می اندازد که وی ھم به مانند آقای 

 *يَن َوبَّشِر الَصابِرِ  ... "نموده بود و به ھرجا که می رسيد حال می خواست عروسی باشد و يا فاتحه با خواندن آيت 

ِ وإنّا إليِه َراجُعونَ  ُمصيبَةٌ قَالُوا أَصابَتھُم الَّذيَن إذا می خواست حضور خويش را به ھمگان به نمايش گذاشته و  " إنَّا 

تا اين که در يکی از روز ھا فردی از افراد قريه که ھميشه آن آيت را از دھن وی . به اصطالح نان را حالل نمايد

  !مال صاحب: ب قرار داده از وی پرسيدشنيده بود، وی را مخاط

  آخر نفھميديم که اين آيت در فاتحه خوانده می شود و يا عروسی؟

 زانو زده بود، با ھمان پرروئی و ديده درائی که کمترين اثری از "پوالد"مال که در عوام فريبی چند روزی نزد 

تحه کدام فرقی است که تو چنين سؤاالتی از مگر بين عروسی و فا: وجدان انسانی در آن سراغ نمی شد، جواب داد

من می کنی؟؛ به بحث گرفته ادامۀ بحث را می گذارم به زمانی که از يک جانب اندکی دستم سبک گردد و از جانب 

ديگر مطمئن گردم که آدمی در قد و اندام اين کوتولۀ سياسی بتواند با پاسخدھی به سؤاالت قبلی ارزش پرداختن به 

  .نمايدبحث را پيدا 

در مواجھه با چنين فحاشی از امکان " رکيکتر"اما قبل از پرداختن به بحث بايد اعتراف نمايم که استفاده از کلمۀ 

  .را به مثابۀ استاد در فحاشی به رسميت بشناسمايشان بيرون بوده و حاضرم 

  :"پوالد"و اما بر گرديم به مکث کوتاھی روی برخی از جمالت آقای 

ام فريب رياکار و جبون که از اول تصميم دارد تا به شکلی از اشکال از طرح حقايق طفره رفته و  اين عو"پوالد"

حرکت خاينانه اش را در کميتۀ اتريش و يا ھم کميته ھای مشابه آن تخطئه نمايد، در ھمان نخستين گام مذبوحانه 

  :تالش می ورزد تا به خواننده تلقين نمايد که گويا موسوی
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مذبوحانه يک ھدف را تعقيب می نمايد تا خوانندۀ تازه وارد را در آغاز نسبت به موسوی و طرز ديد وی اين تالش 

اين روش بحث که در ذات خود از . دبينی ھای وی به نحوی واکسين نمايبد بين ساخته، او را در مقابل طرح و پيش

نقالبی، به عالوۀ آن که برای ھيچ کسی که ضعف بحث کننده مايه گرفته، شيوه ای است مذموم، عوافريبانه و ضد ا

را " اصوليت انقالبی"داد از مبارزه و انقالب بزند مجاز نيست، به خصوص آنھائی را که در ھر کلمه يک بار 

چه وقتی ما از اخالق بحث، صحبت می . نشخوار می نمايند، موظف می سازد تا به ھيچ صورت بدان تشبث نورزند

با چه کسانی بايد سروکله بزنم، يعنی آنھائی که تا ھنوز به عالوۀ آن که  از اخالق بحث و  من را ببين که –نمائيم

مباحثه کمترين اطالعی ندارند حتا در زندگی شخصی نيز ظرفيت اخالقی پذيرفتن خطاھايشان را نداشته، بار گناھان 

کس ديگری بايد چنين حقی را داد تا  نه  خود حق داريم و نه ھم به - می گذارندعضو اتاق خوابشانشان را بردوش 

رفته، از وی به غرض گذاشتن " مدعی"و مسأله را ھمه جانبه بررسی نمودن به سراغ " ادعا"قبل از پرداختن به 

آن ھرگفتار و کردار آن فرد را تحريف نموده، به تأسی  تأثير منفی بر ذھن خواننده نخست يک ھيوال ترسيم و بعد از

" die Manipulation"يرانگر نھاد ھای استخباراتی با تکيه بر ذھنيت سازی قبلی ومذموم و از يکی از شيوه ھای 

 با تمام تار "پوالد"اگر اينطور نبود و نيست و آقای . آگاھانه تالش بورزد تا حقايق را از ديد خواننده کتمان بدارد

 داشت که قبل از یرديده چه نيازوبود وجودش اينک در ماشين آدم سازی امپرياليستی و استخباراتی ذوب نگ

تصوير ذھنی بخواھد  ايدئولوژيک اين قلم، –پرداختن به بحث و به اصطالح اثبات نادرست بودن مواضع سياسی 

 به خورد خواننده بدھد؟ چه عاملی باعث چنين حرکت خاينانه و ضد انقالبی و دور نويسندۀ اين سطورخويش را از 

ت، آيا ترسی که از واقعيت ھا دارد و يا ترسی که از قلم افشاء گر اين قلم دارد؟ کدام از وجدان انسانی وی گرديده اس

يک از آنھا اين آدم حراف و جبون را واداشته است تا با چنين شيوه ای بحث خويش را آغاز نمايد؟ مگر اين دون 

حرکتی است ارتجاعی و غير  تا ھنوز ندانسته که تالش به خاطر تحريف افکار عامه ،کيشوت بحث ھای کنج اتاقی

  اخالقی؟ آيا نمی داند که وقتی خود ادعای اخالق می نمايد در گام اول موظف است، اخالق بحث را مراعات نمايد؟

، ، حد اقل به گوشش رسيده استمطمئن ھستم او اگر ھيچ چيزی را نداند، آنچه را راجع به اخالق بحث تذکر دادم

اين کوتولۀ . اخالق چيزی است و دارا بودن و به کار بستن آن چيزی ديگررد و شنيدن نکاتی در مومگر دانستن 

سياسی که خودش اعتراف می نمايد حوزۀ تأثيرش حتا عضو اتاق خوابش را نيز شامل نمی گردد، از آن جائی که 

 و در  چندسرھم بندی اراجيفیانسانی است جبون و خود خواه، جرأت و شھامت و وجدان اين را ندارد، تا به عوض 

را خواندن، شرافتمندانه پا پيش گذاشته با انتقاد از خود آنھم در عمل، نه تنھا بر .." اذا اصابتھم"مرگ و شادی 

  .بارگناھان خويش نيفزايد، بلکه وقت ديگران را نيز تلف ننمايد
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 نظرداشته باشيد که  قسمت گذشتۀ ھمين بحث را از نظر بگذرانيد، و اين را ھم در۴٣جھت اثبات ھمين حرف، تمام 

شبنانه نويس بی آزرم کدام دشنام و اتھام و افتراء نبود که براين قلم حواله ننمود، مگر من تا ھنوز که ھنوز است اسم 

وی را نبرده ام، بلکه نخست بطالن تمام ادعاھايش را به اثبات می رسانم بعد از آن به سراغ خودش رفته وی را 

 عوام فريب "پوالد"ن برای من ھم ممکن بود که تا در گام نخست بدون آن که چون معرفی خواھم نمود، در غير آ

قضاوت ذھنی خود را جای واقعيت ھا قرار دھم تمام عيوب، کمبودات و انحرافاتی را که از وی می دانستم در يکی 

نين می کردم آيا کسی ھرگاه چ. دو قسمت بيان داشته، بعداً به رد اراجيف و اتھامات وی خود را مشغول می نمودم

نبود تا از من بپرسد که وقتی چنان است، چرا نمی روی دنبال کارت و ھنوز ھم وقت خويش را باوی ضايع می 

  سازی؟

  !"پوالد"آقای 

نشخوار کلمات مطنطن يک چيز است، فھميدن و به کار بستن آن چيز ديگر، شما شايد در زندگی دريوزه گرانۀ تان 

 مگر اين - متوجه باشيد حکم نمی نمايم فقط شايد می نويسم- حتا اخالق مباحثه خوانده باشيدچيزی در مورد اخالق و

که از آن خواندن چه فھميده ايد و باالتر از آن چقدر آن را به منش و کرکتر تان مبدل نموده ايد، تا جائی که از ھمين 

دمی با ضريب ھوش شما نمی توان زياد از آنچه تالش مذبوحانۀ تان پيداست، قرنھا از آن فاصله داريد، البته از آ

  . از شما توقعی ھم داشت،ھستيد

اين که من در روياروئی با مخالفانم از کدام ادبياتی استفاده می نمايم و شما از کدام ادبياتی ، بيائيد قضاوت را به 

 و از نموده يکجا تقديم خوانندگان خوانندگان سپرده، مقالۀ اول تو انقياد طلب رسوا، پاسخ من و دشنامنامۀ اخيرت را

اين نوشته را به خاطری از . پرسيم که چه کسی به دشنام گوئی آغاز نموده و چه کسی آن را ادامه داده استبآنھا 

ھا نموده و می " انجو"نی که از جريان کارت در يقضاوت بيرون می نمايم، که تو ديگر برای من با اعترافات ننگ

ببخشی، ديگر " مشروعيت"برای چنان حرکت خاينانه ای " مجبوريت"گر گرفتن در پناه خواھی اينک ھم با سن

را نداری بلکه انقياد طلب بی آزرمی ھستی که وقتی شرايط رويت تنگ بياورد حاضری وجدانت را " مخالف"حکم 

که در آينده نيز کرده و ھيچ بعيد نيست را نيز به فروش برسانی، چنانچه در گذشته به اعتراف خودت ھمين کار 

  .دست نيازی بدان

  :به دنبال آن با زير پا کردن صداقت و امانت داری در نقل قول و غلط ساختن نوشتۀ اين قلم که چنين بوده است

الزاماً به نقش کميتۀ اتريش تماس گرفتم، اين را به ..." پاسخ به شبنامه نويس"وقتی در جريان بخش ھای متفاوت «

خوشه چينی " ای. آی. سی" تمام آنھائی که از طريق آن کميته از خوان نعمت انجوئيزم و نيکوئی می دانستم که

از " پوالد"کرده و يا باغی خريد نموده اند، سرانجام صدا بلند خواھند نمود، به خصوص اين احتمال در مورد آقای 

  :دو جھت می توانست بيشتر قرين به حقيقت باشد

 نعمت کميتۀ اتريش و در ثانی دنباله روی چاکر منشانه و حتا برده وار شان ازنخست خوشه چينی ايشان از خوان 

  » ....  در جايش علل چنين مناسباتی را از نزديک بررسی خواھم نمود–" صادق دنی"استفراغ حسين يعنی 

  : نموده و به زعم خودش پاسخ می دھدآن را چنين تحريف

***  
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***  

  

***  

  

***  

  !خوانندگان عزيز

 را با دقت بخوانيد، به عالوۀ آن -  از نوشتۀ من و نقلی که وی آورده است-ئن ھستم وقتی شما ھم نخست آن بندمطم

 می گرديد و از آن گذشته، "پوالد"که متوجه حقانيت ادعای من به ارتباط خوشه چينی از خوان نعمت انجوئيزم آقای 

ار در انجو ھا، مالحظه می نمائيد، ضمن يک تحريف، سقوط اخالقی اين انسان حقير را تا سرحد تئوريزه کردن ک

 .انھماک وی را به خدمت استخباراتی نيز متوجه خواھيد شد

 در ديده درائی، انکار و کتمان واقعيت ھا، روئی دارند درشت تر "پوالد"از آن جائی که تجربه نشان داده که آقای 

 در "پوالد" گزارشات موثقی را که اشتغال آقای تمامه از سنگ پای، جھت ادامۀ بحث و اثبات ادعا، برای يک لحظ

ھم داشت کنار گذاشته و چنين تصور می نمائيم که وقتی جنابشان حين صحبت حضوری را بيان می کميتۀ اتريش 

" سرخ" به ھيچ صورت نمی خواستند ارادی از کار شان در آنجا ياد آوری نمايند و صرف زبان ،در مورد آن کميته

 که غير ارادی چنان لکۀ سياھی را بردامان احرام بستۀ شان ، چسپانيده است و يا ھم در صورت ديگر ايشان بوده

  .گوشھای ما دو نفر چيزی ديگری شنيده و ايشان اصالً خود نگفته اند که در کميتۀ اتريش ايفای وظيفه می نمودند

خوشه "که جنابشان از خوان نعمت انجوئيزم حال اين که در کميتۀ اتريش کار کرده و يا نکرده، کجايش می رساند 

نخريده اند، مگر ھمين لحظه خودشان اعتراف نمی نمايند که ھيچ گاھی در کميتۀ " باغی"ننموده و يا ھم " چينی

" ناعادالنه"ی کوچک ديگر نيروی کار شان را آنھم با دستمزد "  انجو٣ "عوض درکار نکرده اند بلکه دراتريش 

  .دفروش رسانيده ان به

  !"پوالد"آقای 
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را اين که گفته اند، پای دروغ کوتاه است و ھمچنين بار کج به منزل نمی رسد، فکر نمی کنيد مصداق واقعی خود 

آخر مگر نه اين است که تمام بحث روی آن است که من می گويم شما از خوان . در کردار و عملکرد شما می يابد

 تالش داريد تا از طريق به ھم ريختن تمام پديده ھا و مفاھيم و با استفاده نعمت انجوئيزم خوشه چينی نموده ايد و شما

 من ؟از تبحر تان در باب چرند پراکنی، خواننده را چنان گيج نمائيد که سرانجام فراموش نمايد، بحث روی چيست

ن رگھای اينک با پنداندری مصروف بوديد که در کجا ادعا کرده ام که گويا شما در پاکستان به کدام کار آنچنانی ديگ

ادب از بی "چنان فحشنامه ای می نگاريد که تمام ادب جويان بر مبنای آموزش !! خالقاگردن از موضع يک معلم 

  .بايد نزد شما زانوی تلميذ زده، ادب بياموزند" ادبان

د، می توانيد ی ديگر کار کرده اي"  انجو٣"وقتی خودتان اقرار می داريد که شما به عوض کميتۀ اتريش، در 

ھا مگر نام نداشتند تا از آنھا ببريد و يا اين که می خواھيد چيزی را از خوانندگان اين " انجو"بنويسيد که اوالً آن 

مقال پنھان داريد، چيزی که چه بسا در مقايسه با آن کميتۀ اتريش با تمام طول و عرض و ساحۀ کار آن رنگ ببازد، 

چه نام داشته و از کجا تمويل می شدند و به عالوه آيا معاش آنھا "  انجو٣"يد، آن اگر اين طور نيست می شود بنويس

  و در آمدی که از کيسۀ آنھا پرداخته می شد، شامل خوشه چينی از خوان نعمت انجوئيزم می شد و يا خير؟ 

اک است از محاسبه باکی ثانياً می شود برای خوانندگان اين مقال بنويسيد شما که به گفتۀ خودتان کسی را که حساب پ

ی ديگر را به گردن بيندازيد، "  انجو٣"ندارد، در مورد کميتۀ اتريش چه می دانيد که حاضريد انداختن سه قالده از 

اگر چيزی نمی دانيد چرا با چنان عصبانيتی در مورد آن صحبت . مگر نمی خواھيد با آن کميته سروکار داشته باشيد

 به اصطالح تشکيالتی تان را از آن بيرون نکرديد بلکه ه تنھا چرا ھمان زمان رفقای نمی داريد و اگر می دانيد 

 سال در مورد آن سکوت کرده به زعم خودتان حين مبارزۀ ايدئولوژيک با اين و آن در آن ٣٠چرا تا حال ظرف 

يتۀ اتريش و نان آور و رئيس کم" نسيم جواد"باره چيزی ننوشته ايد، نکند از اين ترس داشته باشيد که به عالوۀ 

، بيرون انداخته، تصور ندبه يک باره آنچه از شما در آن باره می دانديگران ھم معروف، " جاويد"رفيق ارجمندتان 

چنان سالخی نمايند، که  ه نمايش بگذاريدبرا خود ساختۀ تان را از يک شخصيت فرضی که می خواھيد با آن خود 

در کنار سکوت مرگتان طی سه دھه در مورد خيانت رھبری نھادی موسوم به دنش ممکن نباشد؟ آيا ديگر جمع کر

ا آن را سازمان می  که شم"معجون مرکب" که به آب دادند، دفاع فعلی تان از آن ھای گلیسازمان پيکار و دسته 

   تان می دھيد؟"معجون مرکب"اجی نيست که از آن بابت به رفقای رھبری ناميد، در کل ب

ع تاريخی کدام دولت پرولتری و يا حد اقل نيروھای پرولتری و يا ھم غير پرولتری مستقلی وجود آيا در آن مقط

نھم به صورت ارزان، خود را خطا آپرداخته و شما از فروش نيروی کار تان "  انجو٣"داشت، که به تمويل آن 

  ناپذير به حساب می آوريد؟

 آن که وظايف مشخصی را به پيش می برد در واقع حيثيت مرکز آيا تا ھنوز ھم نمی دانيد که کميتۀ اتريش در کنار

را تعليمی انقياد طلبان و انجو بازان را نيز داشت و بر ھمان مبناء افراد مشخصی را در آنجا پرانچه نموده خود آنھا 

يد  تان و ساختن انجوئی جديد، خود مو"معجون مرکب"به ميدان می انداخت، مگر رفتن يکی از اعضای رھبری 

  ؟دفاع نمائی"  انجو٣"اين ادعا نيست، که امروز آمده می خواھی با تبختر از کارت در 

  !"پوالد"آقای 

شما چه بخواھيد و چه ھم نخواھيد، تاريخ حکم خويش را در مورد افرادی از قماش شما که آگاھانه وجدان شان را 

  .د کردھخوادر خدمت نھاد ھای استخباراتی قرار داده اند، کرده و بازھم 
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بی بديل يا احمق خود مرکز بين را می توان از جمع کسانی به شمار آورد که جھت " تئوريسن"از آن گذشته، اين 

د می گرفت، می خواھ" ناعادالنه"دد که گويا دستمزه می برند، به خصوص وقتی می نويسنجات از تب به مرگ پنا

  .است در نتيجه کار بد و خاينانه ای انجام نداده هی شدند که چون استثمار م بی خبر به نحوی بفھمابه خوانندۀ

  ! "پوالد"آقای 

خدمت به يک در قبال اگر در شما اندکی عرق ملی و شرافت مبارزاتی وجود می داشت، بايد اين را می دانستيد که 

ال می خواھد  خيانت به کشور، ھيچ قيمتی را نمی توان عادالنه دانست، حبه جزنھاد استخباراتی که چيزی نيست 

گاھی و در ھيچ  از چنين منظری ھرگاه نظر انداخته شود، ھيچ. ھزاران ميليارد دالريا يک تنگه و يک پيسه باشد و 

واسيس خويش مزدی را نپرداخته و در ، به ھيچ يک از جکجای دنيا، نھاد ھای استخباراتی و قدرت ھای استعماری

در نتيجه فکر . درازنای تاريخ نيز نخواھند پرداخت، که ارزش متاع آنھا يعنی وطن شان را داشته بوده و يا باشد

اری نمائيم، در دنيا ھيچ خاين و يا جاسوسی باقی نخواھد ماند و ذنمی کنيد اگر قرار باشد با سنجۀ مادی شما ارزش گ

  گرفته اند؟ " ناعادالنه" آن که دستمزدآنھم به دليل 

  ! "پوالد"آقای 

اين من نيستم که خود را مسخره می نمايم، بلکه اين شما ھستيد که ھرچه دھنتان بيشتر باز می شود به ھمان اندازه 

را خود را بيشتر در گنداب خيانت غرق نموده، به مانند يک دلقک ديگران  را به خنده می اندازيد، با تأسف شما 

خود خواھی و خود مرکزبينی آنقدر کور نموده و سالمت فکری تان را چنان به ھم زده که حتا متوجه اشاره ای که 

داده بودم، نشده و کار را به جائی رسانيديد که اينک آخرين ميخ " خستۀ بی مغز و دھان باز کردن"برايتان در مورد 

  . فرو ببرم بايدی چون تو خودمرا نيز بايد بر تابوت اپورتونيست فحاش و بی آزرم

  !"پوالد" آقای 

وقتی جبن ذاتی تان توان مبارزۀ روياروی را از شما ربوده است، با شارالتانی خاص خودتان، به نحوی می خواھيد 

برای اين قلم حريفان ديگری تدارک ديده و ادعا می داريد که گويا من در نوشته ھايم به تمام آنھائی به خصوص 

اند، اھانت نموده اتھام وارد نموده ه که در کميتۀ اتريش کار نمود" جريان دموکراتيک نوين" و مربوطين "شعله ئی"

مفتن کبير مفتخر لقب ام، اگر قرار باشد کسی در جائی از تفتين نام ببرد، بايد به شما نمرۀ اعلی داده و جنابتان را به 

  .ساخت

  !"پوالد"آقای 

 شما برخوردار اند نسبت به خوشبختانه بيشتر آنھا نه تنھا از ضريب ھوش بيشتریخوانندگان نوشته ھای اين قلم 

بلکه ھم در فھم زبان از شما برازنده تراند و ھم دقت شان در مطالبی که می خوانند در مقايسه با جنابعالی در سطح 

داده ام حبت داشته ام، چرا تذکر بھتری قرار دارد، بر ھمين مبنا آنھا می دانند که وقتی در مورد کار کميتۀ اتريش ص

يعی دادن به فعاليت ضد انقالبی اش می کوشيد تا تعدادی از افراد انقالبی را نيز در که آن کميته جھت پوشش طب

آنجا به کار بگمارد و به عالوه يادآوری نموده بودم آنھائی که از سنگر کميتۀ اتريش و در ارتباط با آن کميته بر 

 ريگی در کفش خويش داشته حد اقل نمی توانند از اين که نا آگاھانه در خدمت يک نھاد  می تاختند،"ساما"

  .باراتی قرار گرفته اند، خود را تبرئه نمايندخاست

مگر شما که با تأسف از يک جانب سطح و برداشت تان پائينتر از آن است که می بايست در چنين مسايلی مداخله 

کز بينی و خود خواھی، ھمان ديد ناقص تان را نيز کور نموده است، جھت  و از طرف ديگر خود مرمی نموديد

يد آن را در بين نوشته ھايم پيدا ه اتھمت می بنديد، تھمتی که حتا نتوانستمن ع از خودتان به عالوۀ آن که بر فاد
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د شايستۀ آن بوديد، حواله نمائيد و از ھمين جھت ھوا بندان گز نموده ايد، و به تمام کارکنان کميتۀ اتريش آنچه را خو

آن عذر . را نيز درج ادبيات سياسی افغانستان نموده ايد" ذر بد تر از گناهع"  مصداق کاملی از اصطالح؛نموده ايد

  .می باشد" مجبوريت مشروعيت می دھد"بدتر از گناه دفاع قاطع از تئوری

  !"پوالد"آقای 

که نگذاشت " سرخ"ن را آشکار سازيد، مگر لعنت بر آن زبان شايد خودتان نمی خواستيد چنين درون سياه و مکدرتا

 مربوط به جريان دموکراتيک نوين در ھيچ دشما وقتی می نويسيد، افرا. ه ھا کتمان نمائيدداه تان را از دييدرون س

به کار می کجائی امکان اشتغال و کاريابی را نداشتند و به ناگزير می بايست در کميتۀ اتريش و يا ھم کميته ھای مشا

و چه را  نشخوار می نمائيد؟ اگر نمی دانيد بايد بدانيد که ھمان تئوری " تئوری"نمودند، تا زنده بمانند می دانيد کدام 

 که از وی نقل "شاکر"تان و مورد اعتماد  و بعد ھا دوست جان جانی "سخی و پيکار"مجبوريت است که در زمانش 

نه و انقياد طلبانه ای است اتسليم طلب" ئوریت"ان اگر نمی دانيد پس بدانيد اين ھمقول می نمائيد، به آن چسپيده بودند، 

 تان را به خيانت تاريخی کشانيده نه تنھا در راديو و تلويزيون به تاريخ جنبش "معجون مرکب"که رفقای رھبری 

دھه  ٣کتابی را که شتن نوانقالبی کشور بنای شاشيدن را گذاشتند، بلکه با امضای پروتوکول و از آنھم گذشته 

 يکی از داليل خصومت افسار گسيختۀ تان عليه اين قلم افشاء اکنونموجوديت آن را از جنبش چپ کتمان نموده و 

  . تان را درج صفحات خارائين تاريخ نمودند"معجون مرکب"گری در ھمان مورد می باشد، خيانت 

  !"پوالد"آقای 

، به آن مذلت تن می دشانارۀ ديگری نداشتند و بايد برای زنده ماندن خووقتی شما ادعا می داريد که چون آنھا چ

 تئوريک برای ۀمی دانيد با چنين حکمی پشتوانھاد استخباراتی می فروختند، يعنی نيروی کار شان را به يک ندادند، 

 نموده، ءما اقتداش!! تمام خاينان به کشور و مردم آن فراھم نموده، خاينان تمام دنيا می توانند به شخص شخيص

 استعماری و سالخ خانه ھای انسانی بنويسند؛ -ارشادات خردمندانۀ تان را بردرب و ديوار تمام نھاد ھای استخباراتی

وقتی دم چنين تئورئی گرفته شود سرانجام کار شما و امثال تان به کجا خواھد کشيد به غير ازجايگاه اصلی  می دانيد

  !تان يعنی زباله دان تاريخ

مجبور نبودند و سينه ھای بريدۀ ھواداران سازمان را به چشم نديده بودند که به وسيلۀ اخوان "سخی و پيکار"گر م

 تان، ازحکيم توانا گرفته تا جوره و پتره، ھمه در جلو چشم "معجون مرکب" رھبری !!بريده شده بود، مگر رفقای

، تا زبان باز نموده بر پدر ھرچه مبارز و مبارزه شان دسته ھای چوب، شالق و آالت برقی شکنجه را نمی ديدند

است لعن و نفرين حواله دارند؟ مگر به استناد نوشتۀ ھميشه جاويدان رفيق ارجمند ما آقای توخی، يک تن از 

و زنده " شمع واری سوختند"رھبران آن معجون مرکب به صراحت، شھادت ديگران را نقد ننموده و نگفته بود

  عنای ادامۀ مبارزه قلمداد ننموده بود؟ماندن شان را به م

 شاھد آن صحنه ھای دلخراش و تکاندھنده "سخی و پيکار" واضح است که در تمام موارد پاسخ مثبت است، ھم 

 شما، از دور قوده ھای چوب و پاھای ورم کردۀ ساير زندانيان و از آن "معجون مرکب" رھبری !!بودند، ھم رفقای

م از مجيد ھا، بھمن ھا و متباقی گردان عرصۀ نبرد را ديده و يا شنيده عخلق اسرداران   بر دار رفتۀیگذشته سرھا

بودند، پس آنھا ھم جان داشتند و اگر قرار باشد با منطق و سنجۀ شما به قضايا برخورد صورت گيرد و اصل مبارزۀ 

د به خاطر باريک بينی و دقت شان در انقالبی و فداکارانه  زير پا شود، ھيچ يک کار بدی مرتکب نشده اند، بلکه باي

 چه کسانی داشت؟ حتماً مغز بيمارتان بازھم شما را به "ساما"امور جايزه ھم بگيرند، می دانيد چنين ادعائی را در 

 ھدايت نموده است، اما اين حدس تان درست نيست ، آنھا پذيرفتند که اشتباه نموده بودند و "سخی و پيکار"طرف 
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بگويند، آنھائی که خود را در پناه " ريسمان سازمان و گردن ما" جديد تربيت به گفتۀ خودشانحاضر شدند جھت ت

اين آنھا بود .  بود"شاکر، سردار و زکريا"تئوری مجبوريت پنھان نموده و حاضر نشدند، انتقاد سازمان را بپذيرند، 

 دردی و بی خبری متھم ساخته، ادعا می نمودنکه افرادی از سنخ اين قلم را که عليه آنھا مبارزه می نموديم به بی د

  .که گويا ما از دل گرم خود گپ زده، مجبوريت آنھا را درک نمی نمائيم

در ھمين جا بايد بيفزايم تفاوت ھائی که بين شما و آنھا می توانند، خود را متبارز نمايند با تمام اھميت شان زياد از 

آن افراد به چنان حکمی در بدترين شرايط و در مقابل ھستی و مرگ ھم دور نيست، چه نخستين تفاوت آن بود که 

 که ھيچ خطر "پای متمدنوار" از بخوانيد خاينانه ایيانه اھچنين حکم دبه خود و رفقای شان رسيده بودند، مگر شما 

 که برخی از عاجل و بالفعلی شما را تھديد نمی کند، رسيده ايد، از اين ھم مھمتر، اساسی ترين تفاوت در آن است

پنھان " اشتباه اجتناب ناپذير" می دانستند، مگر می خواستند خويش را در عقب سنگر تباهشاآنھا چنان حرکتی را 

 شجاعت و شھامت ھستيد، حال می خواھيد در اساس اشتباه ، تجسم شما که ماشاءهللا در تشبث به خيانتامابدارند، 

  .ی نموده مشروعيت کامل برايش ببخشيدبودن قضيه را نيز در عقب سنگر مجبوريت، نف

  !"پوالد"آقای 

با اين سنجۀ شما، شاه شجاع خاين نبود، زيرا مجبور بود خود را تابع ارادۀ انگليس بسازد و رنه درب حرم سرای 

به انقياد و تسليم را شاھی را بر رويش بسته بودند، ببرک خاين نبود، زيرا به عالوۀ حيات و ممات رفقای حزبی اش 

 نموده بود و نمی توانست حرفی خالف ارادۀ تغذيهخودش سالھا از خوان نعمت روس که  موجه می دانست یخاطر

و روسھا قرار  آنھا بيان بدارد، احمد شاه مسعود خاين نبود، زيرا طبق ادعای خودش زيرفشار دو جانبۀ گلبدين

 بلکه ھيچ تسليم طلب ديگری به سمت خيانت "سخی و پيکار"، نه تنھا می نمودداشت و می بايست يکی را انتخاب 

 تان که کار شان از "معجون مرکب" رھبری !! ھم مشکل خويش را داشتند، رفقایاحرکت ننموده اند، زيرا آنھ

نيز لجن پراکنی نمودند، کدام خيانتی مرتکب نشده اند، زيرا شکنجه گران " مائو"انحالل آن معجون گذشته بر اعالم 

ه رفقای جنبش انقالبی را با  و روس را باالی سر خود می ديدند، تمام آن تير خالص زن ھائی کقھار و بيرحم خاد

 مرمی به جاودانگی فرستادند، جنايتکار، قاتل و خيانتکار نبودند، زيرا اگر چنان نمی کردند و برروی فير آخرين

د، خود کشته می شدند، ارتجاع مذھبی انقالبيون و ميھن پرستان آتش نمی کشودند و آنھا را به خون نمی کشانيدن

مزدور، کرزی و باندش و ده ھا ھزار خاين ديگری که چه آن روز ھا در نھاد ھای امنيتی به شکار انسانھا 

ش در خدمت امپرياليزم جنايت گستر و شرکاء قرار دارند ھيچ يکی نه کمصروف و چه امروز، به مانند سگھای بوي

نھا فاميل داشته و بايد برای فامليش خوراک، پوشاک و سر پناه تھيه آزيرا ھريک از خاين بوده و نه ھم جنايتکار، 

  .بدارد

  !"والدپ"آقای 

وقتی اين سطور را می نوشتم و به تئوری انقياد طلبانۀ تو می انديشيدم، خيلی دلم می خواست ھر دو نفر در يک 

ئی که در نھاسان، به نمايندگی از تمام انساان می بوديم و در محضر آنھمه انھجمعی به بزرگی جمعيت تمام ج

مجبوريت را ھمان جنايتکاران  حين حسابگيریدرازنای تاريخ از طرف خاينان خون شان بر روی زمين ريخته اما 

زيرا فردی چون تو، که آگاھانه می . که بيانگر خشم و نفرت تمام آنھا باشد بر رويت بيندازم" تفی"ورده اند، آبھانه 

  .ی گريز از انتقاد، در مجبوريت مشروعيت ببيند، چيزی کمتر از آن سزاوار نيستخواھد برا

  !"والدپ"آقای 
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باز ھم می آئيم و از تئوری خاينانه ات به اميد آن که خوانندگان انتباه الزم از آن گرفته باشند، چيزی ياد نمی نمائيم 

  ه و يا خير؟در عوض می بينيم که آيا در ھمان ادعا ھم صداقتی در ميان بود

دريافت می " ناعادالنه" زحمت کشيده و گويا دستمزد"  انجو٣"از قلمت تراوش نموده، که بر مبنای مجبوريت در 

  .داشتی

در که به ارتباط چنين ادعائی اصل مجبوريت در مورد تو صدق نمی کند، زيرا با در نطرداشت شغل و مسلکی 

 و "انجو"تی، روی پای خودت ايستاده شده بدون تکيه به کدام افغانستان فراگرفته بودی در ھمه جا می توانس

  .وجدانت را بدانھا عرضه داشتن، به حياتت ادامه دھی

که نشر پاسخ ايشان را به خاطر توصيۀ " پغمانی" در ھمين جا ضمن ابراز پوزش خدمت دوست ارجمندم آقای - 

 افزايش يابد، منتشر ننموديم و "پوالد"ن پورتال، و يکی از رفقای گرانقدر که نمی خواست در چنين فضائی تشنج بي

بدون آکه به خود حق بدھم تا بحثی را که وی آغاز نموده، به طرف ديگری بکشانم فقط به مثابۀ مکمل بحث وی بايد 

، ل افراد نيز باشدضمن فرار از گذشته، مخفی نمودن شغبيفزايم که يکی از داليل استفاده از اسم مستعار می تواند، 

 به يقين بيشتر از ھمه صدق می نمايد، زيرا ھرگاه ايشان شغل شان را بنويسند، "پوالد"مسأله ای که در مورد آقای 

در آن صورت نقش شان در جبھه آشکار شده و به اين قلم امکان آن مساعد می گردد تا به عوض مخفی کاری و از 

نوشته تمام رشته ھای آنھا را به ارتباط جبھۀ .." چلی " اننام بردن، بر مبنای شغل ش" چلی نظامی"ايشان به مثابۀ 

  -.مستقل، پنبه بسازم

معروف دروغ گفته و تا مدتھا پولی را که از فروش " جاويد "از آن گذشته فرض را بر آن قرار می دھيم که

 -کار داشته باشيد يعنی ھمان کميتۀ اتريش که شما نمی خواھيد با آن سرو-وجدانش به امپرياليزم به دست می آورد

به شما به حيث مسؤول مالی تحويل نمی داده و شما واقعاً مجبوريت آن را داشته ايد، تا با فروش نيروی کارتان آنھم 

آن مشکل زندگانی تان را سپری نمائيد، می توانيد برای خوانندگان اين مقال و برای تمام جنبش " ناعادالنۀ"به شکل 

، ھزينۀ مسافرت تان را به اروپا آنھم از طريق "ناعادالنه" که با آن معاش کم و پرداخت انقالبی افغانستان، بنويسيد

   نفر چگونه پرداخت نموديد؟۵قاچاق، نه يک نفر بلکه 

  !"پوالد"آقای 

را به زبان بياوريد، صرف نظر از اين که امروز من در چه " ساما"وقتی تو و افرادی از قماش تو می خواھيد نام 

رار دارم، به گفتۀ مردم شريف کابل، که يک بار از طرف خودت به آنھا اھانت صورت گرفته و در موقعيتی ق

. با آب و گالب شسته بعداً نام آن را بگيريدصد بارجايش به آن اشاره خواھم کرد، آيا بھتر نيست دھن کثيفتان را 

 افغان انقياد ناپذير و يک کارگر شجاع،  که پيرمرد ھفتاد ساله اش با غرور تمام يک انسان آزاده و يک"سامائی"

وقتی زندگانی را در پاکستان دشوار می يابد و می بيند که فرزندانش روی مالحظات امنيتی تحرک کافی برای پول 

زحمت کشی يک بار ديگر می خواھد به کمک خانواده اش بشتابد پيدا کردن ندارند، پا پيش گذاشته بعد از عمری  

 قرص نان به خانه اش برساند، سامائی که ۴گری و کفش رھگذران را رنگ نمودن، می خواھد از طريق موچی لذا 

، به تمام  بودند کلدار که از سازمان دريافت نموده٣٠٠و ده ھا تن ديگر، با سرمايۀ صرف " توکل"افرادی چون 

 به طرفی دراز ان تا دستشندکرد ساعت کار می ١۶دنيای پر از زرق و برق تسليم طلبانه، لگد زده روزانه بيش از 

نگردد، سامائی که افراد و اعضای خانوادۀ کادرھا و رھبرانش، از چپس فروشی و تبنگ فروشی گرفته، تا خياطی، 

  .کردند اما دست شان را برای کسی دراز ننمودند... آشبری، قالين بافی و 

  !"پوالد"آقای 
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به نيز  شود که يا برای کار کردن مجبوريت نداشتيد تا خود وقتی از چنين منظری به تاريخ نگريسته شود، ديده می

مانند ديگران در پناه چنين تئوری خاينانه ای سنگر بگيريد و آن قدر پول داشتيد تا با آن پول خود را به اروپا 

ھمسوئی در ..." دھقانان" ديگرتان که بعد از رھائی از زندان و ساختن حزب !!که به مانند رفقایين برسانيد، يا ا

 را به فروش رسانيده خود را به غرب رسانيده اند، شما نيز از "داکتر نجيب" سالح ھای خيراتی ،"نماد"کامل با 

زندگانی می نمائيد و يا اين که در اساس ادعای " و ان يکاد"برکت  فروش چند ميل تفنگ، اينک در زير سايۀ 

چينی از خوان نعمت انجوئيزم، آن قدر پول به دست آورده ايد دروغ بوده، بلکه گذشته از خوشه " دالنهاناع"دستمزد 

يد در غير آن ھريک از اين  ديگری به نظرتان می رسد، لطفاً بنويساگر حالت. ر را بتوانيد بپردازيدکه پول قاچاقب

  .ا را که بپذيريد، مقصود من حاصل خواھد شدتحليل ھ

 و با دی که تبليغ می نمائي" مجبوريت و مشروعيت"اشت تئوریبنويسم، بادر نظردبودبه ھمين مناسبت بيجا نخواھد 

 برای خودم نگاشته ای و ميزان يرتطی نوشتۀ اخو " پغمانی"در نظرداشت داليلی که به پاسخ دوست عزيزم آقای 

  تو شانس آوردی که به زندان نيفتادی و خاينان جھان بد ترينشھامت و تعھدت به انقالب و مبارزه از آن پيداست،

به زندان  می افتادی، با ظرفيت چرندگوئی و " توانا و نديب"و يا "  جوره و پتره"زيرا اگر تو به جای . بد شانسی

آن قدر قلم زده و در داخل " مجبوريت مشروعيت می بخشد" وجود دارد، در مدح تئوریتوچرند نويسيی که در

ری وجود دارد کسی را در آن زمينه يارای رقابت با زندان به چنان نمادی از خيانت مبدل می شدی، که تا تاريخ بش

  .ی ماندتو باقی نم

 خواسته ام ،برحذر داشته و يا به زعم خودت" دھقانپور"در ھمين قسمت نقل شده، تو نوشته ای که گويا من تو را از 

  .در مورد تفتينی انجام دھم

، تمام خوانندگان می توانند قضاوت نمايند، نه نيزمن آگاھانه ھمان قسمت نوشتۀ خود را ھم آوردم و نوشتۀ تو را 

به ھمان ميزان نيز در پی داشته باشد، بسا  قسمت آن گذشته و چه ۴٣تنھا در آن قسمت بلکه در تمام اين سلسله که 

نه تنھا در اين مطلب حتا . را يافت، می تواند اين قلم را سنگ بار نمايد" دھقانپور"ھرگاه کسی برای يک بارکلمۀ 

  . منتشر شده است، باز ھم عين قضيه صدق می نمايدو از قلم من " موسوی" ساير مطالبی که با امضایدر 

ھوشدار می دھم تا مبادا در دام ق دنی باشد ادکه ھمان ص" استفراغ حسين"من تو را در نوشته ھايم از کسی به نام 

اسم می " دھقانپور" ر تو می آئی از کسی به نامم نمايند، مگآن که متوجه شوی، تورا قورت  و ھضآنھا افتاده، بدون 

چه کسی است، اگر منظورت " دھقانپور"ت از دنمايم که مقصوو جناب مخفی کار سؤال بری؛ آيا می توانم از ت

را " دھقانپور"نخست بايد نوشت اين تو ھستی که است " صادق دنی"ھمان استفراغ حسين يعنی" دھقانپور"از

نمی شناسم، نخست آن که خوشبختانه آنقدر از " دھقانپور"من او را به چند دليل  در ثانی استفراغ حسين گفته ای و

زندگی خانوادگی اش اطالع دارم که بدانم او دھقان زاده نيست، بلکه در مقياس مقدار زمين در جاغوری، بر خاسته 

استثمار دھقانان می خواھد بر از يک خاستگاه طبقاتی خرده مالکی است که ھميشه چشم به باال داشته از طريق 

زير تأثير تربيت استخباراتی نه تنھا ثروت خويش بيفزايد و دومين دليل آن است که خوشبختانه من خالف خودت، 

ننموده و بعد از افشاء تاحال از روی انتقام کشی ھم که باشد اسم مستعار کسی را بلکه نرفته ام، " حسين جاسوس"

تا زمانی که خودش و يا خودت، اين نامھای پرطمطراق را از باالی تان برنداريد،  در نتيجه اين نخواھم کرد،

  .گاھی از قلم من اسم اصلی تان بروز پيدا نخواھد کرد مطمئن باشيد ھيچ

واما اين که تو چرا به چنين کاری دست يازديدی، مسأله ای است که بايد با دقت بيشتر به آن برخورد نمود و آنھم 

  :اين که
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ه مانند  بلعيده شدن يک خرگوش به وسيلۀ يک افعی و يا خورده شدن يک انسان به وسيلۀ يک حيوان ديگری بخالف

 و ديگر چيزی به نام آن جسم با بميرد بلعيده شده در ھمان اولين لحظات ممکن است ، که جسد"ھای"تمساح و يا 

 مثابۀ بخشی از غذای حيوان بزرگتر داخل معده  نمی تواند وجود داشته باشد، بلکه بهخود آنھا اتخواص و يا ادراک

 در دام نھاد ھای استخباراتی و ؛اش شده، در حد الزم به بخشی از عضويت بزرگتر تبديل و بقيه اطراح می گردد

 افتادن، مشکلی را که به وجود می آورد آن است که وقتی آنھا " دنیصادق" و "حسين جاسوس"شيادانی از قماش 

 ضمن بلعيدن و قورت کردنش، احساس کاذبی را نيز در ذرات طرح شدۀ وجودش به وجود می کسی را بلعيدند،

آورند که گويا قورت نشده و حيات مستقل دارد، بر ھمين مبنا، فرد بلعيده شده گاھی بدون آن که خودش بخواھد و يا 

  .نده می باشدبداند دست به کارھائی می زند که در واقع برخاسته از کرکتر و منش طرف قورت کن

قورت شده و بعد از استفادۀ الزم بخش ھای " افعی حسين" که از طرف "پوالد"چنين وضعی را ما در مورد بيچاره 

 که در ظاھر امر می خواھد به ھمه کس "پوالد".  نموده به وضاحت می بينيمطرحبدون استفاده برای خودش را 

 نه ھم با صادق، بدون آن که بداند به مثابۀ استفراغ آنھا عمل  انجو باز سروکار دارد و"حسين"نشان دھد که نه با

 ايدئولوژيک، فعاليت استخباراتی می نمايد، در غير آن کدام منطقی - به مانند آنھا ، به جای مبارزۀ سياسی،نموده

احمد "رر حکم می نمود که با وجود تذکرات آن رفيق آگاه که از ھر دو نفر ما شناخت دارد و با وجود تذکرات مک

" برومند"معلومات اين قلم و سطح  نيست و با وجود عدم تشابه بين نگارش و "موسوی"که ھر کسی باشد، " برومند

به . يک نفر معرفی بداردرا  يک لنگ داشته، می خواھد ھر دو نفر "پوالد"، باز ھم مرغ آقای "حسين جاسوس"از 

" صادق دنیاستفراغ حسين يعنی  و به جای شانداده خود را ن"پوالد"دوام ھمين کار است که منش استخباراتی آقای 

يعنی درست به کاری دست می زند که برای انجامش تربيت شده است و ديگر . را به کار می برد" دھقانپور"اسم 

  .می داردبرايش فرق نمی کند چه کسی را معرفی 

ی متأسفم، چه به عالوۀ آن که خود خواھی ھا و وقتی اين سطور را می نويسم از صميم قلب به حال اين کوتولۀ سياس

خود مرکز بينی ھا وی را تا سطح  تئوريسن انقياد و تسليم در درازنای تاريخ سقوط داد، از وی به مثابۀ يک عامل 

وقتی در . است، نيز از پرده بيرون انداخت" دھقانپور" را که گويا "صادق دنی"راتی نيز سود جسته، اسم ااستخب

ن وضعيتی را مشاھده می نمائيم، ديده شود اين بحث در نھايت خود ديگر چه کماالتی را از وجوه غاز چنيآ

  . نمايان خواھد ساخت"پوالد"شخصيتی آقای 
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