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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٣٠

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۴٧  

  :به ادامۀ گذشته
  ":آھن زنگ زده"خانۀ  نشر فحشنامۀ جديد از فحش-١

و فحشنامه اش تقديم خوانندگان نمودم، با آن که می خواستم " آھن زنگ زده"به دنبال قسمت اول نقدی که به ارتباط 

ھمان سلسله را ادامه داده آخرين ميخ را بر تابوت اين انسان خودخواه، بددھن، حراف اما بی عمل، ياوه گوی و 

 بکوبم، باز ھم به مشورۀ رفقای ارجمندی که نمی خواستند، بيشتر از آن وی را *جبون، نوکر سه انجو و فرومايه،

  .رسوای خاص و عام بسازم، ادامۀ بحث را به عکس العمل وی منوط نمودم

ھمان طوری که قبالً ھم تذکار دادم، اين انسان خيره سر و فرومايه که به معنای بار رکيک دشنامھای خودش واقف 

 عفت قلم می زند، در مدتی که اين قلم مشکل صحی و تخنيکی داشتم، ماھيت و ذات اصالح نيست و ھميشه دم از

بيش " پغمانی" صفحه، به گفتۀ دوست ارجمندم آقای ٨ناپذيرش را بيشتر از پيش نمايان ساخته با سياه کردن حدود 

 ٣٠٠ ،ارش به اين جنگ وارد شدهکه به پاسخ ندای وجدان بيد" جاويد" دشنام و به گفتۀ ھمکار جديد ما آقای ٢٠٠از 

  .دشنام حوالۀ اين قلم و دوست عزيزم نموده، در اخير ھم خود را نمونۀ اخالق و عفت قلم معرفی داشته است

  "!آھن زنگ زده"و يا ھمان " پوالد"آقای 

 گوئيم، می" ديده درائی"نمی دانم در فرھنگ خودساختۀ شما به چنين عملی چه می گويند، مگر ما به چنين عملی 

آخر . بدان معروف بود و اينک شما از در رقابت باوی ميدان داری می نمائيد" ببرک"ھمان ديده درائی که زمانی 

 از خود نيز، حد اقل و از دوستان  اگر از خوانندگان خجالت نمی کشيد و چنين کلمه ای در قاموس تان وجود ندارد

 دشنام ٣٠٠ و يا ٢٠٠ صفحه به کسی بيش از ٨ايه باشد، که طی خجالت بکشيد، چقدر انسان بايد ديده درا و فروم

حواله دارد، مگر باز ھم ادعا نمايد که گويا دشنامی نداده و اين طرف مقابل است که با زبان دشنام به استقبال وی 

  .شتافته است

است، از آن جائی که تبديل شده " آھن زنگ زده"گذشته از ديده درائی و فرومايگی که به کردار افرادی از قماش 

آنھا خود را عناصر سياسی دانسته و به چيزی کمتر از ايدئولوگ جنبش ھم قناعت ندارند، بايد ديد که علت و انگيزۀ 
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چنين ديده درائی ھا و فحاشی ھا چيست؟ و چرا اشخاصی با چنين ادعا ھای بلند باالئی به چنين کار سخيفی دست 

  .می يازند

ن قلم ارتباط می گيرد، بايد نوشت در ھمان قسمت اول برخورد به فحاشی ھای اين انسان خود تا جائی که به نوشتۀ اي

فروخته که تا ھنوز بوی گند پول انجو از دھان کثيفش استشمام می شود، به صورت مختصر بر چند نکته انگشت 

  :گذاشته و از وی خواستار جواب شده بودم

، انتقاد صريح از بينش و "آب مقدسی غسل تطھير نموده اند"ان در کدام معرفی آن سه انجو تا مردم بدانند جناب ش

چگونگی رسانيدن يک فاميل بزرگ به " ، "مجبوريت مشروعيت می بخشد"طرز قضاوتش در قبال تبليغ تئوری

 تمويل  قرار داد با دولت ھالند و يا- "وجود مشکالت مالی که ادعای آن رادر ھمان مقطع تاريخی می نمايد،  باھالند 

  ...آن، و

انسانی تر بودن سوسيال امپراليزم نسبت " اينک ايدئولوگ انقياد طلبی جديد که می خواھد از داکتر صديق و تئوری 

 پيشی بگيرد و نه تنھا در افغانستان بلکه در تمام جھان، با تبليغ تئوری انقياد طلبانۀ نامبرده" به امپرياليزم و ارتجاع

خود را مطرح سازد، وقتی کفگيرش به ته ديگ منطق دانی اش رسيده و نمی " شدمجبوريت مشروعيت می بخ"

تواند جوابی در اين زمينه ارائه بدارد و اين شھامت و گربزۀ کمونيستی را ھم ندارد تا از خود انتقاد نمايد، به مانند 

 می خواھد بدين ،ک دانستهچاره را در فحاشی و کار برد کلمات رکيراه تمام عناصر جبون و خود فروخته، يگانه 

 جلوگيری نمايد تا مگر کسانی را که تا ھنوز به ماھيت پليد و مزدور منش وی . وسيله از ادامۀ بحث جلو گيری نمايد

  .نبرده اند، بتواند باز ھم بفريبدپی 

ست که نتوانسته در محاسبات خود درست ارزيابی نمايد، اين ا" آھن زنگ زده"نکته ای را که در اين ميان، 

 بحث را گذاشته به دنبال ده، يکد من را به دنبال نخود سياه دوانخوشبختانه من در سن و سالی نيستم که کسی بتوان

از ھمين رو با آن که قسمت ھای ديگر آن نوشته را نيز به بررسی گرفته ام که منتظر نشر . بحث ديگری راه بيفتم

سؤاالت قبلی پاسخی ارائه نداشته است، و برای اولين بار در مقابل به " آھن زنگ زده"می باشند، مگر تا زمانی که 

مردم افغانستان شجاعت و شھامت آن را نيافته تا از ھمکاری ھايش با انجو ھا که چيزی به غير از مدرسه ھای 

يت و مجبور"استخباراتی کشور ھای خارجی نيستند، از خود انتقاد نمايد و ھمچنان بر تئوری انقياد طلبانه اش 

انتقاد ننموده فاصله اش را با آن به صورت آشکار بيان نداشته است، و راز مسافرت جمعی خود و " مشروعيت

زيرا از ديد من کسانی که . خانواده اش را بيان ننموده است، نبايد انتظار آن را داشته باشد، تا با وی پای بحث بنشينم

مجبوريت و " آن اشتغال دارند و جھت فريب مردم به تئوریآگاھانه و با درک عواقب فعاليت ھای انجوئی، به

يم جواسيس بی مقداری از قماش حسين جاسوس و صادق دنی اند، به تمسک می جويند، اگر نگو" مشروعيت

آنھا عناصر فرومايه، جبون و ترسوئی اند که حتا شھامت پذيرش مسؤوليت کردار خويش : صراحت می توان گفت

  .گی ادامۀ بحث را ندارند شايست،را نيز نداشته

با آنھم از آنجائی که زوزه ھا و عربده کشی ھای  اين انسان ھرزه و فحاش در فحشنامۀ دوم اکتوبر وی با کمال 

بعد از در بند کشيده شدن زنده ياد " ساما"تأسف محدود به من نمانده و با خط بطالن کشيدن بر پراتيک درخشان 

 روس دانستن به خون بيش از حد اقل دو صد تن از بھترين فرزندان اين ميھن که را عوامل" ساما"کلکانی، و تمام 

بخشی به وسيلۀ اشغالگران روسی و برخی ديگر به وسيلۀ ارتجاع سياه به جاودانگی پيوسته اند، توھين و اھانت 

  :رواداشته است، بايد بيفزايم
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در کل تاخته و ھمه را جاسوس دشمن معرفی " دمجي"بعد از " سامای"کسی که به خود اين جرأت را بدھد تا به 

بدارد، زير ھر نقابی که خود را پنھان نموده باشد، چنان شخصی يک جاسوس و يک انسان فرومايه و پستی است 

کسی که عمليات . بريزد" ساما"که می خواھد بدين وسيله آب تطھير بر دستان ناپاک و خون آلود قاتالن جانبازان 

بوده و عمليات ھائی را که در نوع خود با اھميت تر و موفق تر از عمليات سيرامائيسترا " وتحسين ک"خلع سالح 

، نفی نموده آن را محصول کار دشمن قلمداد گردندد قابل مقايسه با آن نبا تمام عظمت آن نمی توان" کلسياھ"از نوع 

 خواب ١٣۵٩پيسا را که در تمام سال کا–معرفی بدارد، کسی که جانبازی بيش از صد ھا کادر کوھدامن و پروان 

آرام را از چشمان سربازان اشغالگر روسی ربوده بودند و سرانجام در زير آتش متقاطع سوسيال امپراليزم ، 

امپرياليزم و نوکران آنھا به ترک منطقه مجبور شده در واليت بلخ به وسيلۀ يک تن از عمال خانه زاد روس، معلم 

و ساير رفقای " بھرنگی"و رفيق " اسد"يادزنده يادان رفيق سربريده شدند، " ندان ذبيح هللاقوم"عبدالقادر موسوم به 

را ناديده گرفته نابودی دسته " نبی"کس و يا کسانی که جانبازی رفقای ميمنه و قومندان دليرآنھا !شان گرامی باد

الگر به نحوی بخواھد، به تقديس شمشير جمعی آنھا را به وسيلۀ اخوان به ھيچ دانسته با انتساب آنھا به دشمن اشغ

پويا رھبر ھا، "خونچکان اخوان بپردازد، کس و يا کسانی که کشته شدن بھترين فرزندان خلق افغانستان در وجود 

که با را و سايرگردان عرصۀ حماسه و نبرد آزاديبخش " ھا، ميرويس ھا، انيس ھا، واگمن ھا، گالب ھا، شفيع ھا

مگر در برابر دشمنان مردم و بان پرخنده در زندان و خارج از آن، مرگ را پذيرا گرديدند، گردنھای افراشته و ل

لجن " سامای بعد از مجيد"ناديده گرفته و به خون و ياد آنھا زير عنوان ، کشور سرتعظيم و کرنش فرود نياوردند 

 نظر محمد ھا، فريد ھا، شاه محمود ھا، الله کوه ھا،"د، کس و يا کسانی که جانبازان کوه صافی اعم از نپراکنی نماي

د، کس و يا کسانی که خون سرداران بی ھمتا و نبا بی وجدانی تمام عامل دشمن معرفی بدار.." و  روستائی ھا

فرزانه و فرزند ھا ارجمندی چون، ماما غالم محمد ھا، عطا جان ھا، حقانی ھا، گل محمد ھا، سرور ھا و ده 

" م. ل. م"د، چنين فرد و يا افرادی اگر خود را دوصد بار در پوش نيادی دشمن نسبت دھراستين ديگر مردم را به ا

  .بپوشانند، افرادی اند جاسوس، خود فروخته و نوکر اخوان و امپرياليزم غرب

زيرا چنين اشخاصی چه بخواھند و چه ھم نخواھند، از يک جانب افتخارات جنگ آزاديبخش  و يگانه تفاوت آن با 

ھا را نفی نموده، در نتيجه به حساب يک ديد دراز مدت با نفی خيزش آزاديخواھانه و مترقی "سمه چیبا"حرکت 

کشور، اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا را صحه می گذارند، يعنی به اصطالح از موضع چپ، به نفی جنبش چپ 

به حق خلق ما را حرکت ارتجاعی و پرداخته  و از آن طريق به ادامۀ سياست ھای تبليغاتی روسھا که تمام خيزش 

 سال بعد از واقعه ماھيت مزدوری و تعلق شان را به روسھا از پرده بيرون می ٣٠واپسگرايانه معرفی می داشتند، 

با روس " ماھيت"اندازند و از جانب ديگر، به تمام ادعا ھای سخيف نيروھای اخوانی که عناصر چپ را از لحاظ 

آن ، اخوانبا ريختن آب تطھير بر دستان نا پاک تل آنھا صادر می کردند، صحه گذاشته يکسان دانسته و فتوا به ق

  .جانبازان بی ھمتای مردم را مستحق ھمان مجازاتی قلمداد می نمايند، که اخوان در مورد آنھا عملی نموده است

وت ھايش جاسوس دشمنان را با اين قضا" آھن زنگ زده"اميدورام خوانندگان اين مقال متوجه شوند که وقتی من 

مردم معرفی می دارم، در صدور حکم پای حب و بغضی وجود ندارد بلکه حکم را بر مبنای عملکرد خاينانۀ اين 

  . انسان فرومايه و پليد صادر می نمايم

 "ساما"چنين قضاوتی در مورد جانبازان " آھن زنگ زده"در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بيفزايم، تا زمانی که از 

 ، اميدوار بودم تا ضمن ادامۀ جر و بحث سالمی،نخوانده بودم، با وجود تشخيص کوھوارۀ اشتباھات فکری وی

چيزی از آن کوھواره بکاھم، مگر اينک که خودش با چنين قضاوتی ماھيت وابسته و مزدور منش خويش را نمايان 
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که رفتن پای بحث ايدئولوژيک با وی را ساخت، او را نيز در قطار حسين جاسوس و صادق دنی دانسته، ضمن آن 

کسر شأن خود می دانم، پاسخ به دشنامھايش را حق مسلم خود دانسته، بايد بفھمد که در بدل ھردشنامش ده دشنام 

  .حواله خواھم نمود

، اين آدمک حقير که در خواب و تخيل خود را در نقش تئوريسن انقالب تصور می نمايد، در "آھن زنگ زده"

وشته اش که به عالوۀ من متصديان پورتال را نيز تھديد نموده است، از يک جانب چنان ديده درا و فرومايه آخرين ن

وی را به ھمين مناسبت است که حرف يک سطر قبل خود را در سطر بعدی انکار می نمايد که جادارد 

بر آنھا انگشت انتقاد " جاويد" دشنامی که خوانندگان بی طرفی چون ٣٠٠ناميد، ضمن آن که از " عبداالنکار"

گذاشته است، و يا افشای يکی از اسامی مستعار صادق دنی و با پر روئی ببرک گونه آن را به اين قلم و دوستم 

که نمی دانم روی کدام غرض و انگيزۀ " جوره"قای نسبت دادن، حتا به چشم رفيق ديروزی خود آ" پغمانی"آقای

 بخوانيد –پوالد « توطئه گرانه و فاسدی وی راسپر بالی خويش ساخته اند، در آمده خالف گفتۀ وی که ادعا دارد 

با ھمان پرروئی که خاص »  در جريان کنفرانس سازمان شان از وقايع داخل زندان مطلع گشت- آھن زنگ زده

حسين و صادق دنی است، حرف وی را تکذيب نموده می گويد که از ھيچ چيزی خبر نداشته جواسيسی از قماش 

است، باز ھم انکار می نمايد و به اصطالح برف بامش را باالی ديگران می اندازد، از مغز بيمار و ناتوانش اينبار 

 می سازد بلکه ننگی است باز ھم چيزی بيرون کشيده که نه تنھا ماھيت وابسته و مزدور منش خودش را نمايان

  :برای تمام آنھائی که ادعای اعتقاد به علم انقالب را دارند

 انجو کار کرده است، به ٣اين انسان سفله و نادان در نوشتۀ اخيرش ضمن آن که باز ھم اعتراف می نمايد، که در 

 آن انجو ھا "ر اداریامو"اصطالح از تئوری دانی فرسوده اش کشف جديدش را بيرون می اندازد که چون در 

  .جا بوده استاست، لذا کارش در انجو درست و ب رسانيده "نيروی کارش را به فروش"نقشی نداشته و صرف 

را به بحث " مجبوريت و مشروعيت"با آن که به اين طرز ديد خاينانه در بخش قبلی نوشته يعنی آنجائی که اصل

مايه که اکنون آگاھانه می و روشن شدن قضيه به اين انسان فرگرفته بودم، به تفصيل صحبت نموده ام باز ھم جھت

خواھد خود را به خريت بزند، تا آن حرکت خاينانۀ انجو بازی اش، بر مبنای پايۀ معرفتی مورد بحث قرار گيرد، 

  :بايد بيفزايم

از در کل، چگونگی فروش، غرض از فروش، خريدار، غرض خريدار " فروش نيروی کار"ھرگاه حين بررسی 

نيروھای کار به نفع کدام طبقه و سيستمی می خريد، جھتی را که آن فروش نيرو طی می نمايد، نتايج آن فروش 

در نظر گرفته نشود و صرف نفس فروش و حقوق بگيری اساس قرار بگيرد، اوالً که در جھان به جز .. و انجامد 

ت تحکيم مناسبات سرمايه داری و گسترش و تشديد  بام تا شام در خدمازمشتی صاحب سرمايه ديگر تمام آنھائی که 

و به " اوباما، مرکل، ھوالند، کامرون، پوتين، جيائو" اعم از اند،استثمارانسان از انسان و استعمار ملت ھای ديگر

د، ھيچ يک در رديف دشمنان نمی کن" فروش نيروی کارشان امرار معاش"ھزاران و ده ھا ھزار ديگری که با 

 ساعته ٢۴ھان قرار ندارند و در ثانی و از آن گذشته، مگر تمام سربازان مزدوری که به صورت مردم سراسر ج

در خدمت ارتش ھای اشغالگر قرار دارند و يا تمام جواسيسی که باز ھم در تمام عمر با قبول خطرات جانی و 

رمايه است، قضاتی که از بدنامی ھای تاريخی در خدمت نھاد ھای استخباراتی قرار دارند، پوليسی که حافظ س

قانونين مالکيت خصوصی به دفاع بر می خيزند و آن جالدی که ديروز سر يک آزاديخواه را می بريد و امروز با 

آخرين گلوله برمغزش تير خالص را می زند، سياستمدارانی از قماش کرزی، ببرک و شاه شجاع، مگر آنھا در 
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 رسانند، که حق داشته باشيم آنھا را به پای ميز محاکمه و روش میکدام جای ديگر شان را به فعوض نيروی کار 

  .پاسخگوئی بکشانيم و به جناب عالی مدالی بابت فروش نيروی کارتان دست و پا نمائيم

  !آھن زنگ زده

ضح و رسوا می تفداری نه تنھا خود را م  با ھر گامی که برمیچهنمی دانم تو اين درس ھا را در کجا فرا گرفته ای 

 پيشنھاد مشخصم برايت اين است که وقتی می خواھی ؛سازی بلکه به پيشوايان علم انقالب نيز توھين روا می داری

از فحاشی پا فراتر نھی، اندکی به خود زحمت بده، ببين آنھائی که برای بار اول مسألۀ فروش نيروی کار را مطرح 

 که از آن فروش کار بار می آمد، مشغلۀ ذھنی آنھا را می نمودند، آيا برايشان نفس فروش کار مھم بود و يا نتايجی

  .ساخت

و قصد نداری تا بر اعمال را آگاھانه انجام نمی دھی، " افاضات حکيمانه"اگر برای يک لحظه بپذيرم که تو اين 

 می به چه نتايجیبا چنين حکمی و از روی نادانی چنين حکم می نمائی، می دانی خاينانه ات پردۀ استتار بکشی 

  !توان رسيد؟ اگر نمی دانی پس بدان

 تقديس انجوئيزم زير عنوان فروش نيروی کار، کار برای نيروھای اشغالگر زير نام فروش نيروی کار، جاسوسی 

برای دشمن زير عنوان فروش نيروی کار، کشتار بيدريغ مردم در دفاع از حاکميت استعماری زير نام فروش 

  ... نيروی کار و 

تمام آنھائی که از طريق کشور ھای امپرياليستی از امريکا و کانادا گرفته تا تمام کشور ھای اروپائی به مگر اکنون 

 در رکاب نيروھای اشغالگر به حيث مترجم، رھنما، مشاور و امثال ی کهھزاران انسان ميھن فروش و خون فروش

يم مناسبات استعماری شب از روز نمی  و در کنار نيروھای اشغالگر، جھت تحکشدهآن به افغانستان فرستاده 

 و ساير ميھن فروشانی "داد فر ھا"، "سپنتاھا"شناسند، چيزی به غير از نيروی کارشان به فروش می رسانند، مگر 

که زمانی چھره ھای کثيف شان را در زير نقاب تعلق به جنبش چپ پنھان نموده بودند، و تعدادی از آنھا در اروپا 

 چه را فروختهشته و برخی ھا با پيتزا دليوری امرار حيات می نمودند، به جز نيروی کارشان بيکار و سرگردان گ

 ٣به " فروش نيروی کارش"با وجود " آھن زنگ زده"اند، که ما حق داشته باشيم به آنھا خاين خطاب نمائيم مگر به 

  .انجو، ھنوز حيثيت و احترام يکی از متعلقان جنبش چپ را قايل شويم

مجبوريت و "به انجوئيزم و اعتقادش به اصل " آھن زنگ زده"که روی ھمان مناسبت وابستگی عميق با آن 

ديگر نمی توانم وی را شامل آنھائی به شمار بياورم که اھليت ادامۀ بحث را داشته باشند، بر تئوری " مشروعيت

خزعبالت خاينانه و استخباراتی به خاطری برخورد نمودم تا اگر کسان ديگری را با چنين " فروش نيروس کارش"

در خيانت و تلبيس عميقتر از آن " آھن زنگ زده"فريفته باشد، دست آنھا را گرفته باشم ورنه اين را می دانم که پای 

  .فرورفته است که بتوان دست وی را گرفته او را از منجالب خيانت به ميھن بيرون آورد

آھن زنگ زده نگاشته و سؤاالتی از اين قلم پرسيده " جورۀ"نکته ای که در ھمين جا بيجا نخواھد بود، تا بر يکی دو 

  .اند، نيز اندکی روشنی انداخته در اخير يادی ھم از صادق دنی اين استفراغ حسين جاسوس نيز بنمايم

ناحق  من به در نتيجه، "پارچۀ ابالغ"خان ادعا دارند که چون نه آن نوشتۀ اولی مال وی بوده و نه ھم آن " جوره"

ھرگاه . وی را مورد تعرض قرار داده در دعوائی که به وی ھيچ ارتباطی نداشته، پای وی را نيز دخيل نموده ام

 از نوع صداقت صادق دنی و به ھيچ صورتاست " صادقانه ""جوره"آقای برای لحظه ای بپذيرم که اين حرف 

عی که با شما کاری نداشته ام، سر دعوا را بگذاريد نمی باشد، می دانيد در چنين صورتی شما قبل از آن که با من نو

ھويت سياسی و حتا مبارزاتی تان را سرقت نموده در پای شما با که جا داشت تا به دفاع از ھويت تان، کسانی را 
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، به مثابۀ عناصر توطئه گر و ھويت دزد معرفی نموده ندتوطئه گری بحثی را که ھيچ از آن خبر نداريد نسبت داده ا

 پرھيز از برخوردھای ليبرالی و مکش مرگ ما، نقاب از رخسار پليد آن توطئه گران بر می داشتيد، نه اين که در با

  .ھمان دامی که آنھا برای افرادی از قماش توھميشه در آستين دارند، پا نھيد

ه عالوه از کجا دانستيد که شما از من پرسيده ايد، که از کجا دانستم که شما در جمع امضاء کنندگان آن سند بوديد و ب

  . د عضو باند حسين جاسوس می باشجوره

که با تذکر " داکتر احمد علی"خدمت تان بايد بنگارم که در قسمت پاسخ سؤال اول بايد گفت به عالوۀ گزارشات 

 نيز در مورد جناب شما به عالوۀ" آھن زنگ زده" شما را نيز شامل ساخته بود، شخص ،"تمام رھبران پيکار"

حتا به " حسين جاسوس"حرکت داخل زندان تان، از رفتن شما به انجوئيزم ، انشعاب خودش و عضويت تان در باند 

حيث منشی عمومی حزب جواسيس نيز يادآوری نمود، حال اگر اين معلومات نادرست بوده، بعد از آن که منبع آن 

 گفته باز ھم تمام آنچه را" عبداالنکار"دس بزنم که  می توانم ح-برايتان معلوم شد، اميد يخن گوينده اش را بگيريد

  -نمايدد را نيز تخطئه وھاست منکر شده و حتا حضور ش

واما در قسمت اين که شما نوشتۀ تفصيلی تان را که در آن علت جدائی تان را از حزب جواسيس بيان داشته ايد 

چه تا حال که ھمين سطور را رقم می زنم .  نمايمبرای پورتال فرستاده ايد، با قاطعيت چنين ادعائی  را تکذيب می

آن نوشتۀ تان به دست ما نرسيده است، مطمئن باشيد ھرگاه به دست ما می رسيد، از آنجائی که شما را کسانی که در 

مورد آنھا صحبت نموده ايد، با ھمان اسم مستعار می شناسند، ھيچ ممانعتی در نشر عمومی و استفادۀ خصوصی از 

  .ه نمی توانست وجود داشته باشدآن نوشت

صادق دنی نيز با ھمان شيوۀ دايمی جعلکارانه و توطئه گرانه که يکی از " جوره"و " آھن زنگ زده"به عالوۀ 

 تمام خانوادۀ ما که منمی توان مشاھده نمود، با خلق يک خواھر وبرادری برای " جوره"نمونه ھای آن را در ادعای

 اينبار بردامن مادرش و زير ناف پدراين قلم نيز بھتان بسته، خواسته است وظايف ،داز وجود آنھا اطالع ندار

  .استخباراتی اش را انجام بدھد

ھمان طوری که از قبل گفته ام، من صادق دنی و حسين جاسوس را شايستۀ جروبحث نمی دانم، باز ھم بر مواضع 

ا اگر صد بار ھم  بنمايند، تا وقتی که جريان مسافرتم قبلی خويش پافشاری نموده، از اين نوع توطئه ھا و جعلکاريھ

  . پاسخی ارائه نخواھم داشت،و آنچه را ميان ما گذشته است ننوشته ام" جاغوری"را به 

 چنين برخورد ھای سخيف و جعلکارانه ای ھر چند مايۀ تأسف می تواند باشد، مگر به ھيچ صورت  اين قلم،از نظر

 مايۀ تأسف به خاطريست که من نوعی مجبورم با چه عناصر فرومايه و ناموس .عذاب دھنده و درد آور نيست

فروشی طرف قرار گيرم، مگر عذاب آور نيست زيرا ھم خودم می دانم و ھم دوستان و آنھائی که از من شناخت 

ش فردی ق دنی اينبار به خاطر کوبيدن من، از ترکيب شخصيت خود و ھمقطاراناددارند به نيکوئی می دانند که ص

که کمترين ارتباطی با من فرسائی نموده است، ه ئی خلق نموده و دربارۀ وی قلم افسان" فرانکشتين"را از نوع 

از طرف ديگر از جواسيس  و خود فروختگانی چون حسين و صادق که يکی در زمانش خود را به روسھا و ندارد؛ 

 از انجو داران بنام کشور ما می باشد و ديگری در  فروخته و يکی. ای. آی. و اينک سی.آی.  اس.بعد ھا به آی

مقابل پول کميتۀ اتريش مقاومت نتوانسته، به استناد گزارش رسمی ھمان حسين جاسوس با بستن بھتان بردامن 

  .ھمسرش و برادر حسين، راھی آن کميته گرديد، چيزی بيشتر از اين ھم نمی توان توقع داشت

 که اکنون می نمايد، انجام ندھد بايد از خود علت و انگيزۀ آن را پرسيده و از چه ھرگاه صادق دنی ھمين کاری را

  .ستايش چنان افرادی زانوی غم در بغل گرفت
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  . ادامه دارد

  :يادداشت

ھن زنگ آ"از نوشتۀ شخص ائی که در اين مختصر آمده متباقی تمام دشنامھ" آھن زنگ زده"به استثنای لقب 

  .فته شده استگر" زده

 موسوی


