
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٠۶
  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

۶  
 !مقدمه

 !رکه اندازعد ماستا» والدپ«گوشزدی برای داکتر 

 کرد که در مورد شعله ئی بودن و فعاليت ھای تان تحت درفش پر افتخار سؤالبار ھا و متواتر از شما  »سمندر«اينکه 

وی ! وليتی تا به امروز خاموشی و سکوت اختيار نموده ايد؟ؤمعلومات ارائه دھيد شما  در کمال بی مس) شعله جاويد(

 . جناب ايشان از صفوف شعله ئی ھا شناخت عميق دارندود و منطقاً ب) شعله جاويد(رھبران يک تن از 

با شما معرفت  »توخی«با اثر آن که ھويت مبارزاتی تان تار و نامعلوم بود، بنابر معرفی رفيق زندان ديده و انقالبی  

دانم که شما   ھم میرا اين .ی نيز با ھم داشتيمئھمکاری ام را آغاز نمودم و تماسھا» پيام آزادی«حاصل کرده و با 

خوبی از سطح نھايت پائين تئوريک و ادبی و سابقۀ شرم آور و ه نداريد و حتا ب» صادق ظفر« به ه ایھيچگونه عالق

که جنبش چپ دارای اشتباھات سياسی و ايدئولوژيک و به زعم شما دارای خط ھای  اين گينش نيز مطلع ھستيد؛نن

. ای صورت گرفت و بر نکات ضعف جنبش و اشتباھاتش انگشت گذاشته شدسه دھه قبل بااليش بحث ھ انحرافی بود،

دندان مسلح ارتجاعی و امپرياليستی اشغال شده است و آزادی ه  کشور تا ب۴٧اما در حالت فعلی که افغانستان توسط 

ش آرزوی و راست» چپ« توسط نوکران طماعملی و مقدرات کشوری در حالت تھديد و تجزيه  قرار دارد و ھمسايگان 

خاطر وحدت انقالبی ه  بدمنطق انسان انقالبی حکم می کند که نخست  باي انقياد و نابودی کشور را در سر می پرورانند؛

عکس شما در تبانی با استفراغ ه اما ب . آزادی ملی مبارزه کرددر راه رسيدن به تا با داشتن آن سالح ه شودتالش ورزيد

و افغان و افغانستان می باشند در ) شعله جاويد(زيست ھا که دشمنان سوگند خوردۀ ھزاره ايست و چنگي ،»کشتمند«ھای 

ه يک صف کلوخی باالی شوره زار متحد شده ايد و می خواھيد توجه ھا را به سه دھه قبل معطوف داشته و از مبارزه ب

ه ع و استعمار می باشد و ھم بدور سازيد که اين حرکت ضد انقالبی آب انداختن به آسياب ارتجاه خاطر رھائی کشور ب

خاطر منافع استعمار تالش می ورزيد ه يسم در رگ رگ تان بيدار است و بئروشنی ثبوت می کند که ھنوز ھم آثار انجو

  !و اگر چنان نيست چه جواب منطقی داريد؟

ول  ؤيرفت شما را مس وحشيانه و فحاشانه صورت پذۀ  بر من حملبا بردن اسم اصلی ام» پيام آزادی«که از طريق  اين

را  من در کمال احترام مواضع ارتجاعی و اپورتونيستی تان .می باشيد» سايت«دانم زيرا شما ھر کاره اين  اصلی می
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 به دشمنان سوگند خورده و ،جای نقد منتقده در قبال جنبش انقالبی و رھبران جنبش انقالبی به نقد کشيدم و اما شما ب

 چرا؟ ون احساس می نمائيد؛ انباری از خس و خاشاک خود را مص در پناه مگرتاتاريخی کشور پناه برديد 

آيا بخشھای چھارم و پنجم نوشته ام را خوانديد و يا خير و اگر خوانديد و اگر کوچکترين احساس ملی و انقالبی داريد  

ندارم زيرا »صادق ظفر«  با کدام دشمنی شخصی بايد بدانيد که يک کلمه اش مغايرت با واقعيات عينی ندارد و من ھيچ

جای خودش و اما بايد از ه که از نگاه سنی از من بزرگتر ھستيد احترامش ب پس اين. با وی از نزديک معرفت نداشته ام

 »کشتمند«ش ھای زرد ياران عاشتباه تان انتقاد کنيد و در غير آن خود متضرر خواھيد شد و ھم ببينيد که  چگونه ن

ببين  .پنھان اند باالی تابوت رسوائی گذاشته ام تا ميخ آخرين را بکوبم» مائويسم«  در زير نقاب ھزاره ايست ھا را که

در  جواب می پرداختند؛ه کردند و ب فرار نمیچندی داشتند به بھانه ھای  يست شما ريگی در کفش نمیئاگر ياران انجو

آغاز کردند نه من و جواب ھای من عليۀ اتھامات دانيد که آنھا  نخست به فحش  و ناسزأگوئی  که جناب شما می حالی

 .شان فحش و لومپنی نيست بل يک واقعيت عينی می باشد

 :دل چه خوش فرموده استيحضرت ابولمعانی ب

 حش کم دارد اثرـز فــان جـد رگــــزاج بــدر م

 زخم سگ را بی لعاب سگ چه سان مرھم کنم

سازمان کارگری «چنگيزيست باز ھم تحت پوشش  ه ايست،جاسوس کثير االبعادی ھزار» انجنير صادق ظفر«

مبدل سازد و ھمچنان تحت » غ«را به » ق«خوردن است تا با جويدن متواتر » استفراق«در حالت » م.ل.افغانستان م

ت يلمپنانه وفحش گونه سا بازھم به پاسخ حمالت خصمانه ،( تحت عنوان »  ھواداران شعله جاويد«اسم يک تن از

غنامۀ سياھش را از صفحه مرداب و ھنگ زد و اما  روز بعد درو"  آزادافغانستان- افغانستان آزاد "یتخباراتدوسره اس

مگر بايد بداند که دير جنبيده و اين کار به برداشت تا بيشتر سبب افشاء و رسوائی اش قرار نگيرد؛ » شورش«دابشنگ

 . استپراگنی چيز ديگری نبوده» امونيا«جز چارزاو نشستن بعد از 

ھنگ زد  و » م.ل.سازمان کارگری افغانستان م«با دو نام مختلف يکی » شورش« دوسره  جاسوسی» سايت«باز ھم   

قوله کشيد و اما ھنگ تضرع آميز ،التماس و استدعا گونه و قولۀ » شعله جاويد«تحت  پوشش يکتن از ھواداران 

 !ضعيف در حالت نا توانی

پرداخته و دوم در مورد قوله » ھوادار شعله جاويد« ھنگ زدن صادق ظفر در نقش جوابه حاال در اين مبحث نخست ب

نيز در نقش » صادق ظفر«ناگفته نبايد گذاشت که  . پاسخ خواھم گفتمفصالً »  م.ل. کارگری افغانستان مسازمان«کشی 

 !!!نمايش بگذارده ظاھر می گردد تا سياھی لشکر ب..... و» جاويد« به اسم رخبر نگا

دو مرجع جداگانه می باشد و اما اين دو » م.ل.سازمان کارگران م« و » شورش«مدعی بود که » صادق ظفر«: نوت

دقيقه و حين ثانيه دو مضمون جداگانه را در بيت الخالی  ساعت، يک يک  ضد من در يک روز ،هب» مرجع جداگانه«

متوجه اشتباھش می شود و » صادق ظفر «فعتاً  زدن چھار زانو نشست و اما ددست نشر سپرد؛ بعد از باده ب» شورش«

  پير  و بی دندان برداشت که خلق هللا متوجه نشوند؛ا از روی صفحه با مھارت يک روباهاولی رۀ با خيال راحت نوشت

 !!!در حاليکه ھمه متوجه خريت و لولو گری اش شده بودند و به حماقتش خنديدند

درستی ه را ب که شما سياھنامۀ اولی اش وس خطاب کرده ام و در حالیمدعی شده بود که وی را بی نام» صادق ظفر«

ه ب! ل. ضد من و آزادهمطالعه فرمائيد وی  بود که اين کلمه را که زينت بخش پيشوند اسمش می باشد  با رذالت تمام ب

و بس زيرا جرم اين روسپی روزگار است »صادق ظفر«منظور و ھدفم از بی ناموس گفتن تنھا و تنھا  کار برده است؛

 .فاميل ندارده يک عمل شخصی است و ارتباط ب
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الد و زوزه می کشد  که بخشھای چھارم و پنجم نوشته ام را ھرگز نخوانده می ن از طومارش چنين ه ایوی در گوش

کند سازمان فالنی و بسمدانی حرفش را نفی می ۀ  بيش نبود و اما در جفنگ نامه ایزعم بيمارش فحشنامه است زيرا  ب

جوابم پرداخته ه و می گويد که بخشھای چھارم و پنجم را دقيق از ذره بين چشمانش گذرانيده است و به ھمان جھت ب

 !!!است

و چھار يا پنج ھمقالده اش و يک دو ھم منقلی ايرانی » صادق ظفر«شود اينست که  يک چيزی که مايۀ تعجبم واقع می

بود وبس؛ اما اين » فحش«اند و تنھا چيزی را که متوجه گشته اند تنھا ھمانا اش، بخشھای چھارم و پنجم را دقيق خوانده 

ه در مورد عملکرد ھا و شجرۀ سياه زندگی ننگين شان نا ديده گرفته  و بی پاسخ گذاشترا  مالؤاعجايب روزگار دھھا س

 !!!چرا؟؟؟ ند؛ا

ر کفش نداشتند چرا از جواب دادن به خالی بيھويت و بی فرھنگ و مترسک ھای لولو ريگی دھای اگر اين جمجمه 

و جاسوسان » کشتمند«،)خاد( اين حرکت رذيالنه و عمدی استفراغ ھای ؟ بناءً گريز نمودند  کردهاالتم پشتؤس

ی از طريق  دنيای مجازی  ئبدان دليل از سرزمين خون و آتش  ما  پيام ھا . بر حقانيتم مھر تأئيد می زنند،يستئانجو

 .در پھلوی تعريف و توصيف از اين حرکت ملی و انقالبی ام احساس غرور کرده اندانترنت دريافتم که 

ند که مردم عملکرد ھا را می بينند و در ترازوی دا اش در چريدن  است و اما نمی در قعر خرگری» صادق ظفر«

م ھای شان را با دھمپاله اش می خواھند آفتاب حقيقت ) دالباز(و چند تا » صادق ظفر«که  اين گذارند، قضاوت می

جلو در حرکت است و به عقب نگاه نمی ه د زيرا کاروان بکن  از گوشدراز بودن شان نمايندگی میپنھان سازند اين واقعاً 

 خواھند کند وبطی سازند؛ که عوامل استخباراتی منحيث وظيفه پيشروی قافله را با سنگ اندازيھای شان می اين کند،

 !زھی خريت

می جفد و در کمال نادانی و ناتوانی می گويد که عنقريب نوشته ای » موسوی«اد و پدرش رفيق بر است" صادق ظفر"

گذارد و ما  در کوه صافی در اختيار عوام اللناس می )ساما(در مورد قتل رزمندگان » سند« ۀ مثابه را ب »مرده«آن 

ه ھرگز  چيزی ننوشته است و تنھا در را ک» مرده« ۀ پلکک زده منتظر ھستيم و ديده شود که صادق کاذب اصل نوشت

نشر ه با نوشتن چندين صفحه دفاعيه اش را در پيشگاه جنبش قرار داده است، ب» صادق ظفر«مورد ادعائی ناموسی 

و آی  اس  آی کمک بطلبد تا » واواک«از قبلۀ آمالش يعنی »صادق ظفر «شايد  .بسپارد تا ببينيم که چقدر صادق است

راستی وی سند ھمکاری نظاميان خلقی با  . توطئه گری چاپ کنندۀدر زراد خان» سند «ۀمثاب هطوماری را برايش ب

 در ھمين رابطه بايد بالدرنگ افزود، !!!رساند در قيام چنداول را نيز برای ما قول داده است که به نشر می) ساما(

ی که بوئی از منطق برده باشند، فقط آن نزد تمام آنھائ» صادق ظفر«بادرنظرداشت خاصيت جعلکارانه و دروغپردازانۀ 

ی ديگری ھم قبالً نشر شده باشد، در غير آن ھر نوشته ای  سال جا٣٠ر است که در جريان اين نوشته ھائی مدار اعتبا

 !! و فاقد کمترين اعتبار و ارزشیبيرون داده شود، چيزی نيست به جز تھمت بر آن مرده» مرده«که بخواھد به نام يک 

 ۀه کرده و می نالد که  شغاد وار تيرم را ھدف سينيتشب» شغاد«را به برادر رستم ن در نوشتۀ قبلی اش م» رصادق ظف«

 با تأسف ھيچ در زندگانی اش به کدام سمت و جھتی شمشير می زد» شغاد« اين که نشانه گرفته ام؛» رستم«وی يعنی 

» صادق ظفر«با وی ھم ھويت احساس نمايم و اما اين که از آن نمی دانم، نمی دانم چون ھيچ گاھی نخواسته ام خود را 

خود را در ھيأت رسم احساس می نمايد، اين را ھم بايد بداند که رستم در تمام حيات به جز تحکيم مواضع شاھان و دفاع 

ين امروز ا» شاھزاده پرستی«از تاج و تخت آنھا ھرگز شمشير از نيام بر نکشيده، نکند شاھپرستی ديروز رستم و 

» شاه شاھان«به » صادقانه« و يا ھم از آن باالتر، خدمتگاری دلقک باعث شده است تا وی خود را در ھيأت رستم ببيند

بادرنظرداشت ھزاره يسم   ؛يعنی امريکای اشغالگر او را نا خود آگاه بدين فکر کشانيده که خود را با رستم مقايسه نمايد
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 کشور من و  اساطيریرا با پھلوان  خودشی موش کورچنيندانم چرا  نمی و چنگيزيسم  بر تاروپود وجود اين دلقک

 !تاريخ من مقايسه کرده است نه تيموجن و يا ھالکو خان؟

 که من از سامای انقالبی ميراث مجيد بزرگ داد می اين در بخشی از سياھنامه اش چنين نگاشته بود،» صادق ظفر«

 کجا بود و حاال کجا است؟) ساما (زنم آن 

 !عجب ھفته فھم گوشدرازی ؟

شود که  اسم و رسم ی چشم پوشی می کند و اما اين چھار پای جاھل متوجه نم) ساما(اين که بر حقانيت مبارزاتی  

که وی نيآموخته است و  اين را راه و رسم انسانيت نشان داد و آموخت،» صادق ظفر«به ی مجيد قھرمان بود که )ساما(

 !!! تکاملش بطی است و ھنوز  ھم چھار پا و دم داردۀ پروسارج نمی گذارد)  ساما(به 

 !که ھا اند؟» موسوی«انقالبی و فرھيخته رفيق  دست ،ه  و مبارز قلم باين قلممگر 

 يست ھای جاسوس را به تب لرزه و مرگ  واداشته است؟ئمگر که ھا شما زرد ھای زرد و انجو

 مگر که ھا به کابوس تان تبديل گشته اند؟

 .يعنی موسوی و ميرويس» کلکانی« زنده ياد کشورراه ابر مردراستين ادامه دھندگان  ھل است،جواب س

اگر در آسمان پرواز کنيد و اگر قطره شويد و  که ناليده ايد که ديگر با من کاری نداريد و اما من با شما کار دارم، اين

رسانم و تا روزی   به اثبات میافغانذاتی يک با جرأت دادنی تان نيستم و حرفم را  )ايال(در زمين فرو رويد بدانيد که 

که مرده ايد، در زير خروار ھا خاک حقيقت دفن نموده، جھان ماحول را از بوی بد به اين کارم ادامه می دھم تا شما را 

 .و گند تان برھانم

 رفته بود نه نگارشی اش را؟ اش را در نظر گگفتاریجنبۀ » استفراق «گفته است که با استفاده از واژۀ » صادق ظفر«

  ! بر دروغگوننگنفرين و 

کاذب «واقعاً ھمان » صادق ظفر«وقتی من ننگ و نفرين نثار دروغگو می نمايم، نخست بايد به اثبات برسانم که 

  .که يار غارش او را بدان نام مسمی نموده است، می باشد» شکست

، خوانده اند، ره اش که به اصطالح ايرانی ھا شورش در آمدهآنھائی که جفنگ نامۀ اين دلقک رسوا را در سايتک دوس

  :حت نوشته استامتوجه شده اند که وی باصر

   نقل به مضمون-قسمت چھارم و پنجم نوشتۀ ميرويس را به داليل چند و چند نخوانده اند

 ميرويس را ۵ و ۴وشتۀ ھرگاه تو ن:  پرسيدھالنداستخباراتی اين جاسوس ھزار چھرۀ تئاتر » صادق ظفر«حال بايد از 

از جانب تو انتقاد نموده است، و اگر خوانده ای چرا دروغ » استفراق«نخوانده ای از کجا دانستی که ميرويس بر نوشتن 

می گوئی و ادعا می نمائی که آن را نخوانده ای وبدين بھانه می خواھی از پاسخ به سؤاالت مطروحه در آنجا طفره 

  بروی؟؟

 زبان گفتار مورد نظرش بوده است، ،»استفراق«به کاربردن کلمۀ ھنگام که ادعا نموده است که گويا از آن گذشته، اين 

 خود می رساند که نويسنده نه تنھا از قواعد امالء کمترين اطالعی ندارد، بلکه از قواعد ینفس چنين ادعائی به خود

آن که در جريان يک متن نوشتاری، به يک باره چه گذشته از . انشاء و عالمه گذاری ھم چيزی به گوشش نخورده است

به طرف زبان گفتار، خيز زدن چيزی کمتر از قبيح و زشت نيست، زيرا در چنان بحثی جائی برای زبان گفتار وجود 

ده بفھماند که پای غلطی امالئی در نندارد، با آنھم ھرگاه کسی به چنان کار زشتی ھم دست می زند، برای آن که به خوان

 با نوشتن اين کهرا بياورد و يا » به اصطالح« نيست بلکه، استفاده از زبان گفتار است، يابايد جلو آن کلمه، کلمۀ ميان

ھرگاه کسی در سطح يک درست نويس احساس . مطلب خود را افاده نمايد("..") کلمۀ مورد نظر بين عالمۀ ناخنک 
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آن می گفتاری را يا در آخر مطلب و يا ھم به دوام تلفظ آن کلمه صورت درست نوشتن مسؤوليت نمايد، واضح است که 

  .افزايد

ظرفيت آن را پيدا که در بين يک چشمه ھا خود را بينا تصور می نمايد، » صادق ظفر«با تأسف دلقک رسوای ما 

 که در مسايل ننموده تا با انتقاد از خود حتا در استفادۀ يک کلمه، اصالح پذيری خود را ثابت بسازد، تا چه رسد به اين

اگر حرف درستی برای گفتن ندارد، سکوت شرفتمندانه را بر ياوه گوئی و اتھام زنی  تا مھمتر از آن اجازه داشته باشد

 »عذر بدتر از گناه به شمار بيايد« در نتيجه ھميشه می تواند مصداق کامل .برتری بدھد

 !»شکستکاذب «راستی که يار غارش بحق گفته است که 

خود را مشغول ساخته ايد تا با استفاده از نام ونشان آنھا ) سازمان انقالبی(را رھا کرديد و به پاچه گيری ن يا مکه گو اين

ه رسيد زيرا شما ھا ب مرام تان نمیه گاھی ب خواھيد به ھويتی برسيد بدانيد که ھيچ ھای کاپی و ديکته شده می» نقد«با 

 چرخيد و با تصادم با شبنم می ترکيد و در زير مرداب دفن می د و میمثابۀ حباب ھای روی مرداب ھستيد  ومی چرخي

 را از )سازمان انقالبی(خواھيد تا توجه   و ميمونبازی ھای تان میھاجاسوس بازي اين که با .شويد و آنروز دور نيست

ران و ميھن آزادگان  کور خوانده ايد زيرا آنھا در وجب وجب خاک دلي،خود معطوف داريده زار انقالبی در داخل بکار

 و در عمل اين را درک کرده اند، به حباب ھای زھراگينی خودت تو امثال تو نبايد بيش از حد فعاليتھای مبارزاتی دارند

 .الزم ارزشی قايل شوند

تو و امثالت با آنھا زمين تا آسمان فاصله دورانی و نوری دارد »تئوريک«يک نکته را بايد روشن بسازم سويه علمی و 

روی ھمين  دلقک بازی ھا و شاديبازی ھای تان در ميان جوانان چپ انقالبی به فکاھی تبديل شده ايد باالخص  و،

 !!!خندند عصر حال می پندارند و می)  پوپک الل(را » صادق ظفر«

 »ظفرصادق  « مولود ناقص الخلقه ای که از دامان ناپاک» م.ل.سازمان کارگران م« به اصطالح جواب ھنگ زدن ه ب

با عمل درد انگيز سزارين به دنيا آورده شده است، تا من بعد به عوض نامھای » داکتر پوالد«و فعل و انفعاالت با 

 : خودشان، کسانی را به پشت اين نام موھوم سرگردان نمايند

ارند تا يکی از خصلت ھای ذاتی وطنفروشان و عوامل استخباراتی کشور ھای خارجی اين است که ھميشه کوشش می د

در آن زمان که فاشيست ھای روسی مناطق مسکونی  .حريفان و جانب مقابل را با چماق تھمت و افتراء ببندند و بزنند

خادی و پرچمی  ؛ نوکران زرين قالدۀ خلقی،ند  و از مردم بی گناه قربانی می گرفتندکرد مردم عادی را بمباردمان می

دست به چنان اعمال و جنايتی زده اند تا اذھان عامه را » اشرار« که ندرداش از طريق راديو و تلويزيون اعالن می ک

يعنی مترسک بيمار و » م.ل.سازمان کارگری افغانستان م«به اصطالح حاال  . ضد مبارزين راه آزادی  تغيير دھندهب

  تا در متھم را به فحاشی و لومپنی متھم می سازدن ين رفقای خاديستش عمل می کند و مع» صادق ظفر«لولوی  

اپورتو نيزم «مگر فحشنامۀ شان تحت اسم . داردبعلمبرداران اخالق اجتماعی و انقالبی معرفی از را  ساختن من خويش

 خورشيدی از ذھن بيمار ١٣٩٢در ھفتم حمل » پيام آزادی«مندرجه در  »در الک دفاع از رھبران جنبش مقاومت ملی

ه را را گشودند و ھمچو سگان درنده ب ه است که چه نوع دھن گنديدۀ شانباد فراموشی سپرده شده اين شيادان خطا ب

 !پارس کشيدن آغازيدند که بوی گندش متعفنتر از بيت الخالء ھای دشت برچی بود؟

ال را ؤال ھا نمی پردازد و سؤجواب سه با مداری گری و لوده بازی ھايش طبق معمول ب» صادق ظفر«ھر صورت ه ب

وضاحت نشان  ه  تئوريکش را بفھميشگی جواب می دھد که ھم کمبودی وجدان و ھم کمبودی  ال تکراری و ھمؤبا س

 .داده و ثابت می سازد

که گويا تبارزات مھم » لينک«اين وامانده و رانده شده از قافله علم  و انقالب با پيشکش نمودن يکی دو  »صادق ظفر «

در   ابلھانه دلخوش کرده است که گويا ما را گپ خواھد داد؛می سازد» ثابت«را در سطح بين المللی  مبارزاتی شان
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نام افغانستان از شناخت توده ھا ه اينجا از مبارزات در سطح بين المللی نشخوار می کنند و اما در سطح کشور کوچکی ب

» يستمائو« چنگيزيست، ھرگز برخوردار نيستند چه رسد در سطح جھانی، خوردن زياد باقلی و مشنک ھزاره ايست،

ھای پوده و کچه را به چرند گوئی و ھزيان پراگنی واداشته است و ما  به جزء  باد ھای متواتر  و متعفن، منطق در 

و » واواک« بنابر گفته و ادعای کاذب و عوامفريبانۀ اين عوامل آی اس آی و بناءً !!!   و رفتار شان نمی بينيمگفتار

» مائويست«پس پرسش ما اينست که  !دستاورد ھای مبارزاتی دارند؟»بين المللی«يست که در سطح ئجاسوسان انجو

ه ند، پاسخ دھند؟ در اينجا با بيخبر از آنھای کچه و پوده در سطح کشوری چه دستاورد ھای انقالبی دارند که توده ھا

ھای » مندیکشت«و برادرش يکجا گره خوره است و ھمه يکجا » مندتشک« می شود که  ناف اينھا با ناف وضاحت ثبوت

 سلطان علی گر چه ظاھراً   در سطح بين المللی از طريق انترنت با اسمائی مستعار فعال اند،ت کار اند که واقعاً جناي

خاطر جنايت و وطنفروشی اش را در پيشگاه خلق افغانستان پيشکش داشت و از ه سال قبل توبه نامه اش را ب» کشتمند«

حاال .  بوددانيم گرگ زاده گرگ خواھد  خواھان بخشش گشت؛ و اما ما میچتلی خوردن ھای قبلی اش ندامت کشيد و

 ،»شورش«يست ديگر يکجا ئوانجو  چنگيزيست،و چند تا ھزاره ايست» صادق ظفر«ی حقيرش اين گرگ پير با  لولو

را ....... و» کميته دفاع از تقيه«  ،»اتحاديه شاديبازان« ،»سازمان جوانان« ،»م.ل.سازمان کارگری افغانستان م«

) شعله جاويد( و جريان» ر مائوصد«در بد نامی » ماويستھا« تحت نام را عمداً  رھبری می کنند و  فعاليت ھای شان

د قدرت نبار ديگر با ھوا و نوای ديگر در جامعه مطرح گردند و روزی ھم بر مس سعه بخشيده تا بتوانند که يکتو

 ! خرانهحماقتزھی  سياسی تکيه زنند؛

اين اراذل پست و فرومايه که خون دروغ و تھمت در رگ رگ و شرائين شان در جريان است از فعاليت  ھای که  اين

زنند و اما از عملکرد ھا و  دستارد ھای خونين و ننگين شان که کشور را به ويرانه مبدل ساختند  و  بين المللی دم می

 ! يادی نمی کنند ؟اصالٌ ......... بيشتر از دو ميليون انسان را سالخی کردند و

مثابۀ يک واژۀ  جديد تبليغاتی ه  ب».   ب.  جوک«توسط رويزيونيست ھای روسی در ديگشنری   » مائويسم«واژه 

مورد استفادۀ سياسی و تبليغاتی قرار گرفت و ھمچنان سگان زرين قالدۀ روسھا خلقی » مائو« ضد صدر هاضافه شد و ب

 و تحت ھمين اسم جوانان به قامت  سرو و صنوبر افغان ند ئی ھا استفاده می کردو پرچمی اين واژه را در بدامی شعله

و ھم » صادق ظفر«حاال استفراغ ھای واماندۀ خلقی و پرچمی و خاد در خارج ھمانند  .ه خون کشانيدند ب نمودهرا ترور

ی افغانستان يعنی چپ انقالبی متعلق در صدد بد نامی مائو تسه دون انديشه ھا» مائويسم«قالده ھايش با استفاده از واژه 

 !می باشند) شعله جاويد( فاميل ه ب

بيائيد و حاال ببينيد که خران و سگان ولگرد و فحاش چگونه نقاب انقالبيگری و آدميت بر رخ زرد می کشند و چنين 

 :مذبوحانه وز وز می کنند

کسی جز مرتدان سياسی، دنبال فحاشی نگشته  ھرگز .....صدر مائو ھستيم) خدمت به خلق( ماپرورده گان دبستان "

 !؟."نسوده اند" ھرزه درايی"اند و سر سجود در آستان بت 

 از فرھنگ و اصالت زندگی اجتماعی شان ئیجزبه ھزاره ايست ھای چنگيزست و انجويست که دروغگوئی و فحاشی 

خنده !!! ؟؟؟»صدر مائو ھستيم) خدمت به خلق( ماپرورده گان دبستان "«تبديل گشته است با ديده درائی تام ميگويند 

  !!!خنده خنده

ين راستی اه ب  يک حقيقت پويا می باشد،اوی تجربيات زندگی شان است واقعاً  گفتار بزرگان که ح بعد از خنده بعضاً 

شاگردان . دروغگو، بی غيرت و ديده درا می باشند حرام، نمک قماش جانوران و پرازيت ھای زرد چقدر پله بين،

 تفرقه،  شان بوی کثيف ھزاره ايسم و چنگيزيزم،ۀاز نوشته ھا و تحليل ھای ريشخند گون!!! دبستان صدر مائو ؟؟؟
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 تر شان اءتر و افشابشتر از پيش رسو) شعله جاويد( نام گردد و پنھان شدن در زير راسيسم و سکتاريزم استشمام می

  .خواھد ساخت

 بزرگ گی،زنند و با لغت پرانی ھای شان چنين وانمود می سازند که در دامن پاک خانواد از تربيت خانوادگی دم می

 . بحث خواھم نمودعباالی اين موضو بعداً !!! ثمر رسيده اند؟؟؟ه بشده 

 و ». آی. اس.آی« باشند که آخرين ميخ تابوت کثيف شما تقيه سرايان خاديست و جاسوس اين ميرويس و يارانش می 

يم و عذاب کش تان ننمائيم ميخ نگوش چرخ فلک نرساه را ب که قوله ھای تان را در دست دارند و تا زمانی» واواک «

 شما تا به حال امالء ،ت ھای مرکبمنديستھای جاسوس و کش) پخپلو(آخر او . را به اين زودی ھا نمی کوبيم تابوت تان

که  اين .زند دم می» مائو« زبان دری را به درستی بلد نيستيد  و اما در کمال چشمپارگی از شاگردی دبستان یو انشا

بار  يک را نوشته ايد؟» دولت و انقالب«کمک ايرانيان سر ھم بندی کرده ايد فکر می کنيد که ه چند تا واژه را ب

 که مدعی مبارزه است یيک سازمان. مائيد که چقدر دارای غلطی  ھای عريان می باشدمطالعه فررا  چرنديات تان

چرنديات شما به سطح . ثانی در تئوری مھارت داشته باشددر تسلط کامل داشته  و مردم خودشزبان ه نخست بايد ب

 یسازمانھاۀ نه بر پاچه ھای ھمکوچه و بازار است و جای خنده است که شما جاسوسان پليد ھمچو سگان ھار و ديوا

ين ع و در نمائيداگر لحظه ای دھان پليد تانر ببنيديد و سر بر گريبان ھای تان  انقالبی گير کرده عف و جف می زنيد؛

ی ھای کشال نرا با ديگر سازمانھا در ترازوی قضاوت بگذاريد می بينيد که ھنوز شما با بي زمان نوشته و استعداد تان

 !!!کردن می باشيد) ر غوکچھا(در حالت 

 به بزرگی دھان بويناک تان بر شما دغلبازان بی منطق و عاری از شرافت حواله یبودند تف زنده می» صدر مائو«اگر 

 .کرد می

  کشتمند ايست ھای بی مايه و فرمايه نقاب آدميت بر چھره ھای االغ گونۀ شان گذاشته و ،چنگيزيزيست ھزاره ايست،

 :و آھسته پارس می کشند» دبانهؤم« را با اصالت و با تربيت جاه می زنند و چنين چه بيشرمانه خويش

فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی "نامه ی -فحش" سوم"ما که تا بخش "

کنيد، تا باز بنگريد که وقت گرانبھای خويش را ضايع ) ميرويس ودان محمودی (.....را حالجی کرده بوديم" افغانستان

 !!!؟؟؟".دزد حاضر و بز حاضر"اينک ! آری

االت مطرح شده در بخش ھای چھارم و پنجم برای تان نھايت سنگين  و ؤچرا اقرار نمی کنيد که دانستن محتويات و س

 !ھم بھانه ای شد برای گريز تان؟

 !ورستان ببرم؟را باالی تابوب گذاشته ام تا بطرف گ تانۀ چرا نمی گوئيد که جناز

ه را ب عملکرد ھای ارتجاعی و چھره ھای خادستيک تان چرا اقرار نمی کنيد که بخشھای چھارم و پنجم ماھيت پليد و

 و اء افش».۶ .یآ .ام«و »سيا« ،». ب. ج.ک«،»واواک«، ».  آی. اس.آی«، )خاد(  وطنفروشان  و جاسوسان ۀمثاب

 !!! رسواء کرد

جواب محتويات و ه که شما ب اين .وليت و اصوليت انقالبی ادامه خواھم دادؤه اينکارم با مستا زمانی که دفن تان نکنم ب

دانيد ھر چه بنويسيد به ھمان اندازه افشاء و رسوا خواھيد شد و  االت بخشھای چھارم و پنجم نپرداخته ايد میؤس

وھين تدر اينجا  استفاده  از کلمۀ ناموس البته  تان دفاع کنيد؛» ناموس«خود نداديد که از ه بدانجھت از ترس جرأت ب

خانوادگی و يا فاميلی نيست بلکه برای آنھائی که از بستر مبارزۀ سياسی برنخاسته و از زھدان نھاد ھای استخباراتی 

بدان معنا که برای يک عنصر انقالبی اسرار . تولد يافته اند، بايد واضح سازم که ناموس سياسی  مطرح می باشد

لذا ھرگاه .  ناف خودش و يا فاميلشئين جنبش حيثيت ناموسش را دارد نه اين که به مانند عناصر فئودالی پاسازمانی و

رجوع می ۀ بی ناموس را به کار می برم صرف نظر از آن که به ادبيات مورد استفادۀ خودش مکل» صادق ظفر«من به 
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با پخش اوراق تحقيق يک سازمان » پوالد«ک داکترو اين» حسين«و » صادق«نمايم، مگر ھدفم آن بی ناموسی است که 

 نشاندھندۀ عقب ماندگی ،ئين نافی از آنابرداشت پ. بدان تشبث ورزيده اندافقالبی که بخشی از جنبش چپ کشور است، 

  .فکری و تاريخی برداشت کننده می باشد

 نمود و جرأت اءرا اف سوسانۀ تانت گذشته ھای ننگين و عملکرد ھای خاينانه و جاحوضاه بخشھای چھارم و پنجم ب 

را  دفاع کردن را از شما سلب ساخت و تنھا شما جاھالن بيخرد بدان بسنده کرديد که فحش نامه اش بخوانيد و خويش

که ھزاران نفر در سراسر جھان باالخص در کشور محبوبم افغانستان بخشھای  سازيد و در حالیاء گوسفندی ارض

عه کرده اند و به شھامت و جرأت انقالبی ام آفرين نثارنموده  و بر عملکرد ھای پليد شما چھارم و پنجم را دقيق مطال

 .ھزاره ايست ھای کشتمندی و  کريم آقاخانی لعنت و نفرين فرستاده اند

 شان می شويم و) خل گری(کار برده است يعنی ه  ايرانی را بۀ خود شان که واژۀدر اينجا ما شاھد لولو گری و بنابر گفت

 بريم و می بينيم که چقدر تا مغز استخوان سياه و زرد ، جاسوس، یمتان جاھل پی  فطر به عمق حماقت اين پست

 :وطنفروش و فاحشه ھای سياسی اند

 اين افشاگری .....در خصوص وی" سازمان کارگران افغانستان"فحاش، ثابت می نمايد که سخن " ميرويس"حال «

: باز بايد گفت!  چيزی جز خودکشی سياسی برای اين فحاشان نيست، نھفته استافشاگری ھايی که " بينظير"ھای 

 !؟»!دزد حاضر و بز حاضر

ھای پوده و » مائويست«نخست من ھيچگاھی شما موش ھای زرد را طرفداران انديشه مائو مخاطب قرار نداده ام بل 

  خطا گفته ام؛ۀ و خاديست ھای حرامزدامريکا، روسيه، پاکستان، چنگيزيست جاسوسان ايران  و،کچه ھزاره ايست

کاسيگين و گروميگو و ثانی ابعاد فکری من ھمچو اقيانوس آرام است  و اين فکر  يعنی دوکتورين برژنف،» مائويست«

 .يشتر از يک بيليون انسان را از زير يوغ اسارت رھانيدب و ساختاپان را شکست مفتضح جامپرياليسم 

 ،درستی نيآموخته ايد و با بی حيائی تام لغات انگليسی را نشخوار می کنيده ين دری را ب زبان شيریھنوز امالء و انشا

 !»دنيبرا«مخاطب تان شير مردی از دياران اسمائی است نه پدر انگليسی تان داکتر 

ارتجاع ھم  نبردم و تنھا شما سگان بوکش » شورش« احمق نادان  و تقيه گو ھا، تا بخش سوم نوشته ھايم  حتا اسمی از

مخاطب قرار دادم و به اصل مخفيکاری و افشأی ھويت  افراد احترام گذاشتم و اما شما » نقاد« و سرمايه را  تحت اسم

» ريگان« چون از زمان  ! نقاد عليه من استفاده می کرديد؟ۀعقده ئی ھای حقير و جاسوسان پليد  نيز می توانستيد از کلم

مذبوحانه جان می کنيد بنابر اين خصلت و » سيا«کستان و انجو ھای مربوط به و جنرال ضياء در خدمت استخبارات پا

 ! تان مبدل گشته استۀصفات جاسوسی به يکی اجزائی فرھنگ روزان

صادق « در اينجا ء و رسواء شده است و ديگر کار گر نمی افتد؛ا طلسم و مداری گری ھای تان افش،»صادق ظفر«

 :خيزد و تمجيد می کند میدفاع بر ه ب» صادق ظفر« از» ظفر

وی را به نام ميروس خان خطاب نموده اند، حال وی با تعامل به مثل، نام " شورش"از آنجايی که در وبسايت  «

  !؟» !اصلی رفيق انقالبی مربوط به تشکيالت مائوئيست ھای افغانستان را وی ناگزير افشا ميکند

نوشته بود که فعاليت استخباراتی چنان بخشی از کرکتر » پوالد«در يکی از نوشته ھايش عليه، داکتر » موسوی«رفيق 

تان گرديده، که نمی توانيد از آن خود را از آن جدا سازيد، وقتی اين قسمت نوشتۀ شما را خواندم، بر يقينم افزوده شد که 

د، اگر قبول نداريد، ھای استخباراتی تبديل شده ايد، که کمترين اراده ای از جانب خود نداري» ربوت«شما چنان به 

تشکيالت گروه «را برده باشم، در کجا وی را به مثابۀ عضوی از » صادق«بنويسيد با آن که شايد بيش از ده ھا بار نام 

  معرفی داشته ام، که اينک آمده ايد پاچۀ من را گرفته پارس می کنيد؟؟» مائوئيست ھا
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اتی نام تشکيالت را زيادی می دانم و از جانب ديگر اساساً با مگر نه اين است که من اوالً به باند ھای ھای استخبار

از ھمه گذشته، بستر کار مشترکی . اصطالح مائوئيزم مخالف ھستم، تا بيايم ھويت تشکيالتی فردی را بدان منتسب نمايم

عليه آنھا داشتم و بر اساس ھمان کارمشترک به ھويت بانديستی آنھا پی برده، به مبارزه » صادق ظفر«که من با 

و اينک شما طرفداران وی را، آنقدر » صادق ظفر« پرداختم، نمی تواند به من چنين اجازه ای را بدھد تا فردی به ماند

 .ارج بگذارم، که ظرفيت کار متشکل را حتا در سطح گروھی دارا باشد

ۀ خواھند داد تا در پناه اين صيغ تغيير ٢١ سينه بر و سينه زن عنقريب تقيه را به تقيه ايسم قرن ،ابله  ھای فاشيست

سازمان ( چنانچه ھمين حاال در پاچه ھای  پارس و عرعر کنند؛ ،وز وز ،جفنگسرائی ، ساله  ياوه سرائی١۴٠٠ميراثی 

ھای احمقانه و جاسوسانه ای » نقد«و رھائی سخت چسپيده اند تا با به اصطالح ) ساما(و سازمانھای ) انقالبی افغانستان

ولگرد انقالبی می بودند ) کوچوکان(اگر اين  .و رسوائی نجات يابند  يک ھويتی بسازند تا از اين تنگناشان برای خود

 !رفتند ؟ دنبال وحدت می گشتند نه سی سال عقب میه در شرايط کنونی ب

جنگ زنند تا مبارزان را در يک  اين مغز ھای پوپنک زده و فواحش سياسی عمدی به اين بی شرافتی تاريخی دست می

و  زرگری و ھرج و مرچ فکری  در گير و دچار ساخته و راه را برای رشد نيرو ھای عقبگرا و تجزيه طلب آماده

) تيموجن( اند و تبار ھويتی شان با » افغانستانی« کشور  را سھل و فراھم سازند؛ زيرا خود مدعی اند که ۀشرايط  تجزي

کشتند و ويران کردند و در زمان انگليس ھا نيز در بست برای  ، ھای دور نيز سوختندروزن آدر . گره خورده است

 و مصدر نسل کشی منھدم ميالدی کابلستان را ١٩٩۶-١٩٩٢در سالھای خون و آتش  ، منافع استعمار جاسوسی نمودند

ب بدنامی  را در مردا»شعله جاويد«بودن می خواھند انديشه مائو و » مائويسم«گرديدند و حاال به بھانه ھای شعله ئی و 

کلی از ھم بپاشند و افغانستان تاريخی را تکه و پارچه ه  وحدت ملی را بۀدفن سازند و ھم تحت اسم افغانستانی شيراز

 !خريت لگام گسيختهزھی  سازند؛

بعد از يک سلسله چرند و جفنگ و ھنگ  و پارسيدن مدعی می » انديشه علی مزاری«ھزاره ايست ھای چنگيزيست 

  :شود که

 خورشيدی بدين سو در اختيار خواننده ١٣٨۵د سازمان کارگران افغانستان، دست کم از طريق انترنت، از سال اسنا "

حضور مستمر ما در سطح ملی و بين المللی، ناشی از آن است که ما مبارزه را با دل و جان، گزيده . ....گان

 !!!؟؟؟"ايم

فضلوی پوده، فضلو يک کاکه جوان بود حيف نام » رھبری«تحت !  ؟»صادق ظفر«به سبک الف زدن و دروغگوئی 

صادق «را با وی مقايسه کنم خواستم يک اسم با مسمائی را پيدا کنم که زيبندۀ شخصيت و شأن » صادق ظفر« فضلو که

جو پرداختم پيدا نکردم و در آخرين لحظات چرت  و باشد راستی ھر چه در اقيانوس تفکر غرق شدم و به جست» ظفر 

خاطر رسيدن به قروت که ه اين موش کور ب. شأن جناب ايشان می باشدۀ ستييادم آمد که شاه اسم موش کور ب ،و فکرم

وی از يک موش خود چند تا موش  ديگر ساخته و در چند سوراخی مصروف  مبارزاتی اش  می باشد،ۀ ھدف عمد

   متعلق به پادشاه موشھای کور ،در حقيقت طراحی ھمه ای سوراخھا از يک کامپيوتر .قروت خوردن و وز وز است

دھد که  صورت پذيرفته است و اما وی با زيرکی خاص تعداد سوراخھا و موشھا را زياد تر نشان می »صادق ظفر «

  . صياد نگرددۀاسير تل

شايد ھم » م ل م«ی با احزاب و سازمانھای ز گرمش از ورای فضای مجاۀاز خان» بين المللی اش«در رابطه با فعاليت 

 !!!از دل و جان مبارزه کرده اند؟؟؟ز ھمان قماش خودش يعنی نھاد ھای انترنيتی ا
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شما بفرمائيد که در عمل و پراتيک در کجا  الف موقوف، حاال پرسش ما از مداری ھای ريشخند ھزاره ايست اين است،

رد ھای داريد لطف کنيد از حال چه کارنامه و عملکه تا ب»  برادر«مبارزه کرده ايد و با آن احزاب و سازمانھای  

  !طريق ويدئو و فلم در اختيار ما بگذاريد تا بدانيم که شما از دل دردی باد نمی زنيد

از آن گذشته، شما که با ھر پھلو تبديل کردن،  رھائی گار امونيا را جای مشک ختن گرفته برآن برچسپ استخباراتی 

ثرش، نخست از تحليل شرايط خارج و يا اوضاع بين المللی آغاز را می زنيد، بگوئيد صدر مائو در کدام ا» ماوئيزم«

قبل از آن در سطح بين المللی حتا » مائو«نموده که شما اينک می خواھيد، به دنبالش راه بفتيد؟؟ به عالوه مگر صدر 

ک از خارج بين کومينترن اشتھار يابد، نخست پايه ھای سلطۀ معنوی اش را در داخل چين مستحکم نساخت که شما اين

آمده می خواھيد خالف روش وی، با تکيه بر چند نھاد ديگری که قضاوت در بارۀ آنھا حق خلق آن کشور ھاست و اگر 

قرار باشد به حساب شما بر آنھا نيز قضاوت نمود، چيزی درحد شما يعنی عوامل استخباراتی بيش نسيتند، می خواھيد 

  .خود را بر جنبش داخل کشور تحميل نمائيد

 انداخته و چنين با عشوه و ناز گزافه گوئی کرده و الف و پف  غبغببهاين دلقک شعبده باز بادی » صادق ظفر«از ھم ب

 :زند می

انداخته، و به اين بھانه، " بی خبری"و " ندانم"خواھند خود را به  اين خاينان، بی خبر از فعاليت ما نيستند اما می«

به حيث يک پاسخ کوتاه بايد برايشان . رصه ی سياسی را کمرنگ جلوه دھندحضور سازمان کارگران افغانستان در ع

اسناد اين اعالميه ھا و قطع نامه ھا، ھم در وبسايت . ....٢٠١٢اول می "يکی ازامضاء کننده گان قطع نامه ی : گفت

 !!!؟؟؟"رسمی ما

دانه با ھم خواھان ايجاد يک به امضاء رسانيده ايد و ھمه متح" ٢٠١٢اول می "اين که قطع نامه ای را در  

شده ايد،اين گرد ھمائی در کدام کشور صورت گرفت و ھمچنان اسناد که بين تان » مائوئيستی«تشکيالت بين المللی 

امضاء گرديد حتمی از محفل برگذاری فيلمبرداری شده است لطف کنيد در اختيار ما بگذاريد و در غير آن باز ھم در 

 !!!؟؟؟."ريمجمله بادی مشنگی می انگا

سازمان کارگران افغانستان «فرانسه و بنگله ديش ھمانند » مائوئيست- لنينيست–راستی احزاب کمونيست مارکسيست 

 نظامی دارند؟/اليت دارند و يا در عمل و پراتيک فعاليت ھای سياسیعتيموجن ايست تنھا در صفحه انترنت ف» )م.ل.م(

چه شد که حاال از بخش ) گوسمان( حزب کمونيست پيرو  تحت رھبری تان  با» انترناسيوناليستی«راستی  دوستی 

 !خواھيد در سايۀ مبارزات آنھا بسازيد؟ برای تان اعتبار و حيثيتی که نداريد می) مانترو روجو(

 می پرستيديد؟» باب«چه شد بتی را که حسين وار به اسم 

شما مترسک ھای لولو را در سطح افغانستان ھيچ . داستفراغ کرد و حاال شما در ميان استفراغش شنا می کني» باب «

مايه ای  ھای تان آگاھی داريم،» فعاليت«که ما از  کس جدی نميگيرند زيرا در آنجا وجود فزيکی نداريد و اين

  .ريشخندی ما قرار گرفته ايد و به فکاھی تبديل شده ايد

 زمانی وقتی به گفتۀ مردم تازه پشت لب سياه کرده يک. برايتان نقل نمايمرا در ھمين جا بی مناسبت نيست داستانی 

وقتی ھمه در مجلس نشسته بوديم، . مامايم، در محفل ختم يکی از دوستان شرکت نموده بودم» موسی«بودم، با زنده ياد 

پردۀ خانه را پس زده ھمان طور بادوش و نفس سوخته نزد  سال نداشت، ٧ الی ۶يک پسرک خرد سال که شايد بيش از 

  :رش رفته باصدای بلند بيان داشتپد

  *» برابر يک خر کته بود-  دستھايش را باالتر از سرش بلند نموده بود–آغا جان آغا جان، يک سگه ديدوم که اينقه «

پدرش به جای اين که حرف پسرش را شنيده به شکلی از اشکال، به تصحيح طرز بيان و قضاوتش بپردازد، تقريباً با 

  :ھمان لحن پرسيد
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  **؟؟»چقه« 

  :، گفتپائين آوردهاز بار اول پسر دستش را اندکی 

  ***»اينقه«

و چون پرسش و پاسخ يکی و دوبار ديگر ھم ادامه يافت، سرانجام طفل به گريه افتاده، در حالی دستش را تا زانوانش 

  :پائين آورده بود، گفت

  ****»بخدا از ای کده چوچه تر نبود«

او که در . »صادق ظفر« فعاليت ھای به اصطالح سازمان جديد الوالدۀ لولوی سياسی در اينجا ما می مانيم و تاريخ

 کوتاه ساخته است، ١٣٩١ برگرداند، اينک بدون پرسان و سخت گيری، تا ١٣٨۵آغاز می خواست  فعاليت شان را به 

 شھرۀ آفاق نمی شدند  می داشتند و در بی پدری-  ھر چند نادرست-ايکاش اين دروغگويان ھم پدری به آن سخت گيری

  .تا از اول چنين دروغ گوئی پيشه نمی نمودند

در ھمين جا بدون کمترين درنگی، بايد عنوانی تمام آنھائی که با اين جرثومه ھای فساد در ارتباط اند، به صراحت اعالم 

مايندگان سياسی آنھا يعنی ھيچ گونه پيوندی با مردم افغانستان، طبقۀ کارگر آن و به خصوص نھا بداريم که اين جرثومه 

جنبش انقالبی کشور نداشته و ندارند، ھر نوع عمل زشت و خاينانه ای که از آنھا سربزند، پاسخگوی آنھا صرف و 

 صرف خود آنھا می باشد 

 :وجدانباخته با دروغ و دغلبازی و دجالی چنين ھنگ می زند» صادق ظفر«باز ھم 

مائوئيست ھای "اگر ما از لحاظ تشکيالتی از : ته است، و آن اينکهھم گف" راست"اتفاقا ميرويس فحاش، يک «

و " مائوئيست ھای افغانستان"جدا استيم، اما به پيمانه ی وسيع، ما در ھمبسته گی و يکپارچه گی با " افغانستان

، خنجری است ميدانيم که اعالم اين يکپارچه گی و ھمبسته گی. ساير نيروھای مائوئيست و پرولتری کشور قرار داريم

چکی ھای شان فرو ميرود و -ھا و چک" انقالبی"-"رھايی"ادامه دھنده گان و - که در قلب اپورتونيست ھای ساما

 !!!؟؟؟"نيک آگاھيم که از شنيدن اين خبر، عوامل کوانتل پرويی را تب مرگ ميگيرد

  »!ھمبسته گی، يکپارچه گی؟«

  : آشنا باشيد، اين را از بان يک شعله ئی بشنويد آنله و سبک نگارش شما که ھيچ گاه شعله ئی نبوديد تا با فرھنگ شع

  »به ھر رنگی که خواھی جامه می    پوش من از طرز خرامت می شناسم«

بپوشانيد که قرآن ھای عھد عتيق به » مائوئيزم«ھرگاه شما خود را آنقدر در پوش ھای متعدد استخبارات ساخته از قبيل 

يوۀ امالی فيصله شده به وسيلۀ مزدوران روس پيروی می نمائيد، به خود خود شھادت می گردش نرسد، ھمين که از ش

 می دھد که شما از مردم ما نيستيد بلکه نفوذی استخباراتی روسھا و مزدورانش ھستيد که جھت تحقق اھداف معينی

س و ترغيب فرھنگ آنھا الفتی خواھيد در داحل جنبش رخته نمائيد، اگر اين طور نمی بوديد و با شما را مزدوران رو

 :در غير آن به شما بايد گفت. نمی بود، به يقين اين چنين نمی نوشتيد

 »!!!به به واه واه شنه شنه خالونه توری سترگی خماری«

 تيموجن استخراج شده است؟ۀ منظور تان حتمی ھمبستگی و ھميشگی می باشد و يا اين واژه ھای جديد از لغتنام

نويسيد  ق میائوريسن ھای ايرانی تان شما ھا را کمک زبان و  کمک تئوريک نکنند استفراغ را استفراگر معلمان  و ت

 !!!و می ليسيد

ھای افغانستان که »مائويست«خاطر ثبوت ادعائی تان من چه وقت صحبت ھای قبلی را کرده  و چه وقت از ه حاال ب

لعنت و . رتونيست نيستم و در مرداب دگماتيسم شنا نمی کنمآخر من مانند شما اپو وجود خارجی ندارند دفاع کرده ام،

 !نفرين بر دروغگو
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ی و جھانی شان در ه ئ توسط باداران منطقکه عمداً   متوجه می شويد  ھزاره ايست ھای چنگيزيست ايندر اينجا واقعاً 

در پھلوی  در تالش بدنامی اند،را بر زده اند و خاينانه  بدنامی انديشه صدر مائو و جريان شعله جاويد آستين ھای شان

رين  نيز يی  ، حقه باز، شارالتان و  زبان باز  اند بل از نقطۀ زئتنھا عقده ه شان نۀ  زشت و بيشرفان،حياين حرکت قب

الف و پف و رجز خوانی . اند و از طريق دھان و زيرين يکجا باد می زنند... ديوانه اند و يا بنابر گفته ای عوام، ديوانه 

 :دالالن بی ھويت و جاسوس ھای متحجر و يخ زده را بخوانيد و قضاوت را به شما می گذارماين 

بگذار که مائوئيست ھای افغانستان، در ھر تشکلی که باشند، اعالم يکپارچه گی خويش را به گوش ھمه گان "

 يکجا، جشن خواھد را با توده ھای انقالبی" موسوی"و " ميرويس"، مرگ ايدئولوژيک امثال ....... برسانند

  !!!؟؟؟."گرفت

 » خورشيدی١٣٩٢ سيزدھم حمل –سازمان کارگران افغانستان 

رسد  و نھايت بويناک و می از ورای انترنت بوی گند و متعفن الف و گزافه گوئی اين الفوک ھای  قرن به مشام  

 ھای که ھمسايگان را باخبر کنيد تا آنھا زنم که ھمه با ھم يک خنده با قھقه گنديده است و ديگر حرفی ندارم و فرياد می

  !!!از اين فکاھی قرن آنھا نيز بخندند

به نيروی مادی مبدل شده اند و فناناپذيذ اند زيرا انديشه انقالبی و فنا ناپذير را با خود حمل ) ميرويس(و ) موسوی(

 .ميدارند

ی که ھم از دھان و ھم از پائين تان خارج می ئھابه اندازه پامير و سليمان اند و وزش تند باد ) ميرويس(و ) موسوی(

 .شود سليمان و پامير مغرور را نمی لرزاند

برای تو صادق پارسکش و ھنگ زن  صد سال عمر آرزو دارم و آرزومندم که باالخره  در لجن افتضاحات و تقيه  

 ھايت را بکوبيم تا در فضای نکھت ھايت غرق شوی و بعد بميری  تا ما آخرين ميخ تابوت تو و ھم قالده ھا و ھمپاله

 گلھا در فضای کشور عطر آگنی و ۀکوه ھا و مھد خورشيد تابان رايح ،انسانھای آزادهآور بھار رھائی  در سرزمين 

 .و صادق ھای نا صادق خبری نباشد» صادق ظفر«عطر افشانی کند و ديگر از بوی تعفن 

 .....ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

  

  :يادداشت

  » برابر يک خرکالن بود- دستھايش را باالتر از سرش بلند نموده بود–آقا جان آقا جان، يک سگ را ديدم که اينقدر «-*

  »چقدر«و يا ھم » چه قدر «-** 

  »اينقدر «ھمو يا » اين قدر «-*** 

  »به خدا از اين کرده چوچه تر نبود « -****

 

 

 

 


