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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

  
 . ل آزاد

 ٢٠١٣ اپريل ٠٨

 

 ؟!چرا تھمت 
  نسل جوانبه خصوصام  تقديم به ملت زجر کشيده  و محروم نگھداشته شده

بينند و  بيدار شده  و دنيا و ھستی عالم را به شکل ديگر  میی کھفيم تعدادی از خواب طوالنی اصحاب شاھدمدتی است 

فته است فلھذا با دستپاچکی  صورت نگر مثبتی ھم از طريق آنھا به ھدر گذشته و کارتازه  متوجه شده اند که عمری  

 ۀھمخود را تکان داده و بدون تشخيص دوست از دشمن  دھن باز نموده  و مثل پرچمی و خلقی ھای زنا زاده به 

 ،ی که تمام زندگی و ھستی خود را وقف خاک و ملت خود نمودهئزندان صديق اين مرز و بوم  به آنھا فر،ستانوطنپر

و خواستند مثل آن بی وجدانان تاريخی چنان !! ستادند تا پای دار رفتند فحش و دشنام فر شکنجه کشيدند و ،زندانھا ديدند

شه دار  ما را به زعم خود خدۀ انقالبی و انسانی پيشروان  انسانی جامع،اتی احمقانه عمل کنند و کردند تا ھويت  مبارز

 خود را در ھمين راه نمودند تا باشد سھمی از بی وجدانی و پست بودن خود را  در ۀحانھای مذبو  تالشۀنمايند   و ھم

 ،ق ووفادار به استعمار  حذف نگرددمقابل باداران و کسان شان ادا نمايند تا  نام نا ميمون شان از ليست خدمتگاران صاد

 دمو کراتيک نوين  منحيث نيرو ۀشود  که نيرو ھای چپی انقالبی کشور  زير انديش  سال می۴٠در حدود اضافه تر از 

ھای بزرگ    دستگاهءھای قوی انقالبی  در کشور ما تبارز سياسی نمودند اما نبايد فراموش کرد که از ھمان ابتدا

 »..واواک و - ساواک  - آی . اس. آی- . ای. آی. سی–ب .گ.ک« مثل از منطقه ئی و فرا منطقه ئیجھان اعم جاسوسی 

ز دانی از موجوديت جنبش ھای  مترقی آگاه و متوجه  آنھا با مھارت و رم،خاموش ننشسته و تماشا گر نبودند و نيستند 

 قبلی ۀفت گرھای مشخص کانديد شده و امتياز ھرهيانات سياسی چپی کشور ما بوده  و ھميشه سعی نموده اند تا متمام جر

ھم موفق بدين امر ناميمون ی ھم ئ تا جاکه مطلوب را بگيرند  ۀرا در آن جنبش ھا داخل و در شرايط الزم نتيج خود شان

 .نده اشد

ود را در  پست و حرامزاده ای است که مثل و مانند ندارد او در زمانی که خ،وجدان ھا ھم شخص بی ين مھرهايکی از 

کرد  و ھميشه  ھای خود را آغاز می جنبش چپ به اصطالح جا زده بود  ھميشه بادادن شعار ھای  انقالبی  صحبت

بايد با خجالت و شر (يخ که مدتی  بد بختانه اين بی وجدان تار،،، …دانم  تو ای ھمزنجير و ھمسکر ھمی:گفت  می

 .س شداً محبوبعد، سمت استادی را بر من  داشتند) يم مندگی بگو

ا قبل خدمتگذار  به دستگاه  ھای جاسوسی دولت فھماند که جناب شان از مدتھه به مجرد ديدن زندان توبه نمودمگر

ن خارج و به ريش  آقا از زندا،زند مت به باداران گام میلی بوده  و ھنوز ھم در راه خدتجاع داخصادق استعمار وار

ی   انگليسی بوده  و در  کنار پرم مستقيماً به لندن که تا امروز مست باده ھایکستان رفت و از آنجا ھھمه خنديد به پا
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 ستی ھم میات فراغت بيدل خوانی و موالنا پرقه تماشای رقص سماع نشسته و در اوب  برخان لندنی  با شيوخ عر

و تفريح شيوخ  که اين نوکران و ناموس فروشان  غرض خوشگذرانی یھا و محافل دارد و گاه گاھی ھم در صحبت

 .پردازد باله خوری  میزدارند منحيث دانشمند اسالمی در صدر  مجلس نشسته  و به  ب  داير میعر

وجدان ديگر ھر کدام در مراحل خاص  يا و چند بی ماللی جو-مرس سيما ، اعظم دادفر،ھای مثل سپنتا  ھم آدمھابعد

 .ستند به اصل خود پيوفته و بعداياسی چپی جا گرھای س  درون  گروهتاريخی با انجام وظايف نا مقدس خود در

ی ھا ھم دانم چرا يک تعداد پرچم  در آن محفل که  نمی، ديدم »مرسسيما «حسب تصادف در محفلی با چند سال قبل بر

ز تفکر و ديد شناسم که خيلی جوان بوديد و طر سيما جان من شما را از زمانی می«: سيدم حضور داشتند از ايشان پر

ين باره يک کمی اتوانيد  در   آيا می،طوری ديگری بود که با نمايش و جلوه گری ھای فعلی شما تطابق نداردشما 

ھمکاری با حزب (اخوانی گری ،ی  شما از انقالبی گری به پرچمی گرشنی اندازيد که چی چيزی باعث شد تارو

 چند نفر از کهبه من ای ماھرانه   با خندهر نموديد ؟؟يکس بودن تغي و از آن مصيبت بار تر در  خدمت ھمه) توحد

 آورم اما می که خودت را به جا نمی من با وجودی… آقای فالنی : ، نگريسته گفتھم با من بودند) یئ ان شعلهھوادار(

ام و ھمچنان شرايط  قت جوانی بود و شور انقالبی  حاال من ھم پير شدهيم که آنوجواب سؤال شما بگوه خواھم ب

 ؟؟!!ر کند ير شرايط انقالبی ھم تغيي بلی بايد با تغي … نمودهغييرت

 خانه خراب ،وجدان   بی،سوس  مسما بود  آدم جا»شعله جاويد« که به نام یيان  جر،ھمو طنان معزز من اطالع دارند 

ی منحيث ھای زمان  تاريخی در  مقطعۀين انديشه  وجود داشت و تعدادی ھم که بودند  در تصفياخيلی کمتر درپيروی از

 .خاک و خاشاک  زدوده شده و از بين رفتند يعنی رفتند دنبال کار ديگر در  جای ديگر

ند  و پرچمی ھا و سھا به خاک ما تجاوز نمود وقتی رو،اما در مجموع  تعدادی باقی ماندند  و يا ھم بعداً خود راجا زدند

ھا  به نفع آن) انقالبی چپ نما(اسوس ھا و خائنين دی از ھمين  جفتند تعداخلقيھا قدرت دولت را به شکل سمبوليک گر

نام تنظيم ھای جھادی بر کشور ھجوم آوردند تنی چندی که پرورده ھای ه وقتی که وحشی ھای بی لجام ب عمل نمودند و

نام طالب  ه  بی آن ھم حيوانات وحشی و خونخوار از بعد، بودند شروع به خدمت گذاری نمودند»آی. اس.آی«دامان 

 من دو نفر از ين چپی ھای افراطی دو آتشه ،ھا عرض ارادت و خدمت نمودند فتند با احترام و تکريم به آن را گرقدرت

 دندآن را از آخر به حافظه سپرشناسم که در  موقع قدرت گيری آنھا طالب شده حتی قر را می

رافت  تو سوگند  ھموطن ھيچ کدام  خروار بود اما به شۀاين چند موضوعی ر ا که نوشتم  يعنی مشت نمون!! طن ھمو

وجدان  اند  خاين و بی ی تازه بيرون آمدهکھف بی وجدانان  جديد که از خواب اصحاب ، اين بی ناموسان ۀآنھا به انداز

 به ،اند  به جانباختگان راه انسانيت و آزادی  ر دادهيکه راه خود را تغي اند  چون ھيچ کدام شان تا امروز با وجودی نبوده

 به ھر طرفی حرمتی نکردند اما اين بی ناموسان  قديم و بيدار شدگان فعلی مثل سگ زندان دلير و با ناموس وطن بیفر

 ،بان شده آن فرزندان قر،يند که آن ھمه رھبران چپی گو کشند  و ھمين می  نعره می،دارند  ياد میدھان باز نموده و فر

ی دار رفتند و يا ھم  به پا، زندانھا کشيدند،شان را از دست دادند ی که در  راه وطن و مردم ھمه چيز ئآن انسانھا

 ھای شان آماج گلوله ھای دشمن گرديد خاين و سازشکار بودند ؟؟ سينه

ھمين چند نوکر استعمار و تھمت  يعنی!! زبانی ميگويند که ما ھا به زبان بی حال  پس کی صادق است و مبارز ؟؟  آن 

 است) ق کرده شرايط فر(  سياسی يعنی سيما سمر ۀ آن رقاصۀبه گفتبلی و شايد ؟؟ چون !! گر 

بندند  به جز  زنده  کشور تھمت می ان جنبش چپ رھبرۀچرا اين بی عفتان به ھم: ين مورد وجود دارداسؤاالتی که در  

ب شدند  اما با که جناب شان ھم  در راستای مبارزات سياسی شان اشتباھاتی را مرتک  ؟؟  با وجودی»یاکرم يار«ياد 

ون است  و اين جفای کند  شخصيت شان از تعرض مص کند اشتباه ھم می  عمل میهکه  ھر  ک در نظر داشت اين

 ،ظالمانه خواھد بود  به آنکسی که دارو ندار زندگی و در آخر حيات  خود را در خدمت مردم از دست داده سازشکار 
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 !! داردأتیی که چنين جر؟ مر حبا به آنکس!!م ئيطلب و خاين بگوتسليم 

ون مانده ؟؟   از  ين تھمت  ھا و افت توھين مص»اکرم ياری«خوب در پھلوی اين موضوع بايد توجه داشت که چرا تنھا 

انی ظلم و استبداد استعمار و بين رھروان راه انسانيت و قراکه آن زنده ياد سالھای سال با تعداد زيادی از در حالی

که چنين مفکوره ای را ی افتد  به آنان وش ھم مبارزه نموده و تا پای جان پيش رفتند ؟  الزم میده تجاع داخلی دوش بار

ر يه و افکاخواھند نظر نمايند  نظر اندازی کنيم و ببينيم  آنھا از کدام قماش اند؟  و چرا می مطرح و بر آن پا فشاری می

 ا را مغشوش سازند ؟؟ ذھنيت ھتزريق نموده کشور ابتذالی و خرافی را در جنبش چپ

 و محافظه کار سياسی بوده که با استفاده از ،دانم و معلومات دارم اين يک تعداد اشخاص گمنام  ی که من میئتا آن جا 

خواستند خود را !!  و انقالبی بودندی ئ ھزاره ھا  شعلهبرخی از  از قوم ھزاره بود  و »اکرم ياری«که رنده ياد   ينا

نانه ترين و پر  جفا ئيو اين خا!! در جامعه مطرح سازند  »اکرم يار ی«مکتب  با قبول رھبری  منحيث پيروان  اين 

  مخصوصاً  ھای انقالبی ديگر رھبران جنبش چپکرد  ترين طرح سياسی  خواھد بود ؟ و آنھاخواسته اند با نفی عمل

تر  ی با اھميتئ زات تودهيشبرد امر مبار را در پ»اکرم ياری«نقش ) ساما(سازمان آزاديبخش ملی افغانستان رھبران 

ام در کنجی نشسته و جالتی و شرمندگی زمانی که خاموش و آرختر از  ديگران جلوه دھند تا از  ساخته  و خود ھا را مھم

يدند و آنھا فقط حيثيت تماشا بين را داشتند خود را برھانند و برای تخاک و خون می غله زندان صديق و متعھد مردم بفر

سيدن به ھدف را انتخاب نمودند  که انتخاب اين  بی وجدانی ترين و پست ترين راه ر،نانه ترين ئيضوع خاثبيت اين موت

  غير انسانی نيز محسوب میۀباشد که در مجموع يک فاجع ن و خانمھای پيرو میاراه و روش نه تنھا به ضرر آقاي

به زنند که صد ھا  از درون چنان ضرند جنبش چپ کشور  راخواھ ح ھمچو مسأله ای میجنابان با طري اين عال،گردد 

 را پيوند داد سال ديگر نتوان آن

 به ھر ، عملی را انجام دھند ه بگويند و چهدانند چ اند  که نمی سيوناليسم فاشيستی آنقدر غرق شدهيا ی ناؤھا در  ر اين

بانيان ی که قرئدھند و حتی به آنھا  قرار میاندازند و ھر  شخصيت ملی و زندان ديده را مورد تعرض فی دھن میطر

 !!به به اين شھامت و حماقت زنند ؟؟ به راه آزادی انسانی جامعه ما شده و فعالً در قيد حيات نيستند  لگد می

ه شھامت و ای  ب که ھيچ ديوانه با وجودی!! گفت و بس خدمت به استعمارھا ديوانه ھای زنجيری  توان به آن فقط می 

 .زند طنش لگد نمی و جانبازی ھمومردانگی

يسنده  و الھام دھنده اش شرم کامل بوده بر دی را خواندم  که واقعاً برای نويگان  موارين فرو ماا ازی اخيرۀشتنودر  

 ؟؟!! ميرويس ودان محمودی و من ، شان روی  جاسوس بودن موسوی ۀمبنای نوشت

 چون شما الزم  ایمايه را برای اشخاص بی ن  روی داليلی که نوشتن آن بايد بدانی که مالً او!! آقای لوده و دنباله رو 

 دمو کراتيک نوين و جانباختگان راه آزادی در  ۀشود  که از انديش ه اين نمیباما دليل !!  نيستم »سامائی«بينم   نمی

از چنگال استعمار  و   و يا ھر انگيزه ملی گرائی و آزاد منشی  انسانی برای خارج شدن »رھائی« و »ساما«چوکات 

 خود ۀاين را وظيف!!  نيرو ھای طاغوتی استعماری و استثماری  و ادامه دھندگان اين راه  دفاع نکنم ۀاستثمار  بر ھم

  چون پيرامون ،دانم  تا به حرمت جانباختگی شان  برای دفاع از نواميس ملی و آزادی انسانی  ايستادگی نمايم  می

که جنابان مثل شما و   اين،گر باشم   توانم  خاموش نشسته و نظاره ار  خلق شده بر مردمم  نمیوقايع و استبداد و استثم

  که به انواع ی مردمم و مظالم،قی ندارد  چون من ھميشه به وطنم د برايم فرئيگو  میه برداشتی داريد و چهامثال تان چ

 .مھا قرار دار آناز سنگر دفاع   در  نحوی از انحاءمختلف بر ايشان روا  شده فکر نموده و به 

ھای جنابان چشم گير است ھمانا افشای ھويت انقالبی  يک تعدادی افراد که به نظر شما  چيزی که زياد تر  در نوشته

 جان کالم اينجاست ؟؟ شما که انقالبی ،باشد   می» آزاد افغانستان-افغانساتان آزاد « پورتالسط باشند  تو انقالبی می

 گری ھا می ءين افشااانيد و در کشوری مثل ھالند که از دموکراسی غربی  ھم بر خوردار ھستيد  چرا ازد خود را می
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بانی ی که در روشنی اند يشه ھای دموکراتيک نوين  چھل سال قبل قرئسيد ؟؟  اگر شما واقعاً انقالبی ھستيد  مثل آنھاتر

انقالبی گری و رھبری توده ھای زحمتکش نيست ؟؟  اما سيد  مگر ادعای شما   بايد باشيد ؟؟ و نتر،استعمار شدند

ی از نيرو ھای انقالبی ؟؟ مثل شما به استعمار  ئ گری ھاءفراموش کرديد اگر اين آقای موسوی  جاسوس باشذ  و با افشا

تواند خصوصی و خيلی ھم محرمانه  به استعمار گران راپور ھای شما را بدھد و ضرورت به اين  خدمت کند  می

 يعنی تا شما بجنبيد  ،تواند کار خود را خيلی ھم محرمانه و بدون جلب توجه شما انجام دھد  جال نيست ؟؟ است ؟؟  میجن

ين دارد که موسوی جاسوس اکه شما ھنوز زنده و آزاد ھستيد خودش نمايندگی از   اما ھمين،کار از کار  گذشته است 

نيد ؟؟ چرا ز فته ايد ؟؟ چرا به ھر دری خود را میا چرا ماتم گرل آن نيست ؟؟ پس شمھای ماحو ياليسم و شبکهامپر

مت استعمار کرد شان  در  خد ھای موسوی و عمل د ؟؟ ھموطنان من توجه خواھند نمود که  نوشتهئينما باله خوری میز

 و مدرن  نمی بود اين انقالبی نما ھای  لوکس   چون اگر می،باشد  ياليست ھا و ار تجاع نمینيست و او جاسوس امپر

 يندتوانستند از ھوای صاف ھالند واتريش و ديگر جا ھا  استشمام  نما

 ،زگاری زندان ديدند  و خصمانه به انقالبيون چپ که روبه گمراھی رفته ای  و کج انديشی!! چرند نويس عزيز !! بلی  

 ؟؟ مگر چنين نيست ؟؟يد ؟؟ شايد ھم حسودی تان شود ابل قوای متجاوز جنگيدند  می نگرمسلحانه در مق

 که می ارزش ھستيد که جنبش چپ احتياج به رھبری امثال چون شما دارد ؟؟ در حالی در قدم دوم آيا شما آنقدر مھم و با

ھای شما ھم   المللی بوده و نوشته نيتی  با چند جناح  چپ بينھای شما در حدود تماس انتر عاليتبينيم که تمام ف خوانيم و می

توان   چطور می،شود   خالصه میآنھم فحاشی به استقامت فرزندان صادق اين ميھن چھار  نوشته در ھفته جز  سه ياه ب

 بسته به چه کرد و میحيات روزمره و شبانه روزی شان وای قرار داد که ئشما را در رديف  آنعده از مردم و انقالبی ھا

 بد نصيب ما ۀخواھد خود را  در جامع مسايلی میگيرد ؟؟ شما با طرح ھمچو  تباط میگذرد ھای مردم عام ما ار

 انتخاب اين مجراراه بد و نادرستی را در !! د  اما ئياظھار موجوديت نما منحيث نيرو ھای چپی انقالبی  جا زده و

 خيانت تعبير نمود ؟؟چيزی به جز توان  و اين را نمی!! ھين و تحقير به جانبازان راه آزادی  وطن ايد يعنی تو نموده

 ۀ بايد بياموزيد با ايمان انقالبی که اسطور،نيستی و غير مردمی شما بيانگر کجراه رفتن شما استطرح ھای شئو

 سازمان ،ھای دموکراتيک نوين  روان انديشهپيھای   داشت تا امروز در ھيچ يک از نوشته»مجيد قھرمان«مقاومت يعنی 

نيستی که داريد ھای شئو اما شما با خصلت. ))صدر مجيد((ته باشدکسی نوشانديشه شايد نخوانده باشيد که  ھای رھرو اين

ناليسم  بد زرد  چپ را به مردم  پيشگش يک نوع ناسيو) صدر اکرم ياری(نبش چپ ھم خواسته ايد با نوشتن در ج

 سازمان و حزبی ندارم  از جنبش چپ دفاع ،يان جرکه ھيچ نوع تعھدی به ھيچ  من با وجودی!!  شرم بر شما باد ،دئينما

ی که  از جانھای شيرين خود گذشته و راه خونين و انسانی را برای ما باز گشائی نموده ئکه آنھا دارم مخصوصاً اين می

 . احترام شديد قايلم،ھستندآنھا  ادامه دھندگان آن راه پر خون هين راای که درئاند و ھمچنان آنھا

 داشت بخوانيم تا کرد داشته ايد و يا خواھيد د و عملئيگو  آنچه میۀم تا در  بارينابان شما ھم بايد بشنوحال بيائيم و از ج 

مت و که دو باره شروع نمائيد به تھ ينا؟؟ قبل از !!يفم باشد ھنی آدم ھای مثل من و ھموطنان شرشنگری ذباعث رو

ايد ؟؟  ه بودهايد ؟؟ قبل از آن چه کار  شده»صدر اکرم ياری« د ؟؟ از چه تاريخی شما پيروئيافترا به ديگران از خود بگو

را رھنمای خود  نآ و ديگر رھبران جنبشس چپ در تيوری و عمل قايل ھستيد که »صدر اکرم ياری«قی که شما بين فر

شور منظور  زحمت کشان کۀد و يا ھمئينما ايد چيست ؟ بنويسد ؟؟ آيا شما تنھا از قوم شريف ھزاره دفاع می قرار داده

 »صدر اکرم ياری«پ افغانستان  و يا چتان است ؟؟  و سعی نکنيد که مرا وادار سازيد که به يکی از رھبران جنبش 

ی بی وجدانی ا منتھ». ا.ل. م«ھين به ھر کدام از رھبران  جنبش چپ  تو،دانم   اين کار  را بی وجدانی می،يم فحش گو

 پرچمی و خلقی و ،دانند  ھای دمو کراتيک  نوين می د که خود را  پيرو انديشهو بی ناموسی فرد و يا افرادی خواھد بو

 اخوان و غيره اجيران استعمار  و انجو ھا استثناء ھستند ؟؟
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 شما در تمام سايت ھای  چند سره  و يک مفکوره ای تان به ياد آن ۀقه افگنانه و کينه توزانھای تفر با خواندن نوشته

گفت  ل ادعا ھای نجيب گاو که میود چھل سال قبل  در تظاھرات پارک زرنگار در مقابشخصی افتادم که در حد

بنويسيد قدامت تاريخی !!  ی ميراث نماااول برادری ات را ثابت کن بعد دعو: گفت  تکرار در تکرار می) مئيمفاھمه نما(

توان  و يا ھر  نوع عملی را که می حبس ، مبارزات مسلحانه ، سھم داشتن در  مقاومت ضد تجاوز شوروی ،مبارزاتی 

صدر  «شود شما با گفتن  م ؟ نمیي ھمان مالک  با ھم صحبت نمامن ھم باتشر يح داريد تا به  به آن افتخار  نمود لطفاً 

که از قيافه و يا  خاطر اينه مان ھای انقالبی را صرف بست آورد ھای جنبش مقاومت ملی ساز ھمه د»یاکرم يار

ھای  ن شخصيتوم شريف ھزاره نيستند نا ديده گرفته و در  جلوه دادکه از ق ن نمی آيد و يا اين شان خوش تاۀنوشت

ست شما ھم انقالبی باشيد اما انقالبی و پيشتازان جنبش ھای چپی  برای خود  حيثيت  چپی و انقالبی دھيد ؟؟  ممکن ا

قی بودن ی  مترا شما که دعو، است  مذھبیتجاعراين راه و روش ابلھان دينی و ا ،د صحبت کنيم  و شمشير نکشيمئيبيا

 جنبش چپ تعرض کنيد خود را و موجوديت ۀھای شناخته شد که به شخصيت ينا قبل از ،و انقالبی بودن چپی را داريد

ھای انقالبی تان  تبارز دھيد تا من و امثال من بدانند شما حق انتقاد و تعرض را بر   سياسی خويش را بر اساس کار نامه

بيدن عناصر و ھان داشته  و فقط مشغول در ھم کو  پنئیھای کذا ديگران داريد ؟؟ شما خود را پشت يک سلسله نوشته

 ثابت کنيد که شما در آن مرحله از شرافت انقالبی قرار داريد که حق انتقاد در انحصار تان ءپيشوايان چپ ھستيد ؟؟ ابتدا

ر تکا د،که غير انقالبيون مثل قيوم رھبر   انقالبی ھستيد،ر  خوب و مترقی ؟؟ و بعداً ثابت سازيد که شما   آنقداست 

 ء بقيه را به استھزا»مجيد« درست نيست که مکارانه با چند صفتی از  اين، مينا و چند تن ديگر را توھين کنيد ،فيض 

اورا  قھرمان خواند اما اين  صحبت و »مجيد«يائی از ای در سايت آر  سال قبل طی نوشته ھم چند»ءيا بھاثر« .بگيريد

 .قی دارد شخصيت خوب و انسانی و متر»ءيا بھاثر«که  شود دليل نمی

جه خوانندگان و جوانان عزيز انقالبی را غرض  معلومات شان معطوف به يکی دو نکته توخواھم  ين نوشته میادر 

ھای در ھم و بر ھم شان اگر   از متن تمام نوشتهھا را  عقل کل و جامع الکماالت ھم ناميد توان آن انتقاديون که می. دارم

 :را  ناديده بگيريم  بر دو نکته اصلی تمرکز فکر نموده اند فحاشی و لگام گسيختگی  در نوشتار شان

 بی تحصيل و از ،شان  سازشکار جاسوس  ۀبانيان  راه آزادی انسانی و ضد استعماری  ھمکه رھبران و قر يکی اين

 اند ؟؟  ھم بودهديدگاه آنھا   خاين

 به) منظور خود شان است( گری ھای انقالبيون چپ ء جاسوس استعمار بوده  و با افشا»موسوی«دوم اينکه آقای  

 نمايد ؟؟؟؟؟؟؟ مت میاستعمار خد

 جاسوس و آنچه آنھا بر رھبران انقالبی چپی ما نام ،ياد ندارد  که خاين ه يت بدر مورد اول بايد بگويم که تاريخ بشر

 داشته ھای ۀھای ملی و انقالبی شان دارند  برای نجات توده ھا ھم عکس نشان دادن شخصيته اشته و سعی در  بگذ

اگر کسی چنين !! بان و در آخر حيات خود را ھم فدای آرزو ھا و آمال انسانی مردم خود سازد رزندگی خود را  ق

 جاسوس و خاين خطاب نمود اگر چنين امر و ،ھا را ضعيف  نتوان آ پس نمی!! مطلبی را خوانده و يا ديده لطفاً بنويسند 

واقعی او از جنبش مردمی کشور بوده و بيانگر شخصيت  پست  و  کند داللت بر عدم درک  حکمی را کسی صادر می

 کف  و فرزندان اصيل اين ه اين عالجنابان آن ھمه رھبران سر بۀمودباشد ؟ اگر نظر به فر غير انسانی خودش می

 ،ی زندان رفتندئ کنيد  در ھمين راه مبارزات انسانی و توده  سازشکار و جاسوس خطاب می، بوم را که شما خاين مرزو

و يا نيرو ھای ھا  ور و شيادان مثل آن شان اماج مرمی ھای دولت ھای مزدھای پر آرمان و يا ھم سينه بدار کشيده شدند

 ھا نوع آلودگی نسبت می ھا را به ده ان کسانی است که شما آنفت و اين سر نوشت تعدادی از ھمرتجاوز گر  قرار گ

 ، يعنی  سازشکار نبوده ،ھا تھمت زديد بايد باشيد  دھيد ؟ پس شما   نظر به گفتار و نوشتار خود تان  خالف آنچه بر آن

انسان گذشتن و  اعمال و زندگی خود در راه آزادی  ھا يعنی از سر کرد آن خاين نباشيد و کاری نموده باشيد که فوق عمل
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نين آن  برای آزادی انسان يافتخار به آن رھبران  و اين ملت مرد خيز  که سازشکاران و خا!! ھا باشد  شما بايد فوق آن

ات ی باد  که جزئی ترين عمل انقالبی را در طول حيئ  و شرم بر آنھادھند از قيد و بند ھر نوع بندگی و اسارت سر می

باشد و يا ھم  نيتی از افتخارات مبارزات شان می انترۀتباط با چند سازمان در روی صفحنداده و ارخفت بار خود انجام 

 شوند ؟؟  می»صادق  انجو«در خدمت باداران به شکل خدمتگذار 

 ببين تفاوت ره از کجا ست تا به کجا ؟؟؟؟؟؟؟؟

دھند جاسوس بودن دانشمند و مبارز  میھای شان  تبارز  يخ  در نوشته تارۀضضوع دوم که اين سياه کاران بی عرمو

 ؟؟!!باشد   می»موسوی«ی آقای ئ  تودهۀستود

ان در ھالند و چند کشور که جنابان ايش اين بيچارگان زبون شده و اين مگس ھای ھرزه اصالً توجه نکرده اند  ھمين

دارند  خود  آغاز می) ارغوان ( خود را با چایۀ بادريشی ھای اتو شده صبحان، خوشحال ، زنده ،پائی  آزاد ديگر ارو

کند ؟ او را   جاسوس نيست ؟ مگر کسی اگر جاسوس باشد با طرفش  صحبت می»موسوی«ست که  ا آنۀنشان دھند

تواند  دارد ؟ جاسوس استعمار می ھا می سازد ؟  سعی در اصالح آن متوجه کجروشی اجتماعی و سياسی شان می

استعمار (ھا  استعمار قرار دھد و آنھا تھيه و در اختيار ) انقالبی(از شما ا ھم پنھانی راپور  ھای ھ خصوصی و خيلی

کند و  در ھمان يک روز گليم تان را جمع می) انقالبی چپ(دھند و  تشخيص می) خطر ناک(ھم چون شما را ) ھانیج

خطر  (ۀ مرمی در سيننجير  ھم صحبت اند  و در اخير ھم چندزھای  ی که  ھزاران انسان شريف با دانهئاندازد جا می

 .گيرد  و کار تمام است جا می) ناکان چپ

اينھا  فته؟؟را گر تان) انقالبی ( ھای  تا امروز کسی شما را اذيت نموده ؟؟ محبوس ساخته ؟؟ جلو فعاليت!! مگر آقايان 

 انسان  که اصالً  انقالبی چی، بزرگوار جاسوس نبوده و شما ھم انقالبی نيستيد »موسوی« آن است که ۀھمه نشاندھند

ی مثل ئخاطر که  آدم نما ھاه  که عمر عزيز شان در مبارزات مسلحانه گذشته  بیکه چنين تھمتی را بر مبارزان!! نيستيد

 پس چرا تھمت ؟؟!! اند  ھا مانع تجاوز بيگانگان  بر نواميس ملی ما و شما شده آن!! بنديد  شما آسوده باشند؟ می

 توده ھای زحمتکش ما خود را ھمسويه کسيستی  نمای خود برای اغفالھای تقريبا مار ين حاال که شما با نوشتهھم

گز  در ر شما ھرگز و ھۀدھيد  بايد بدانيد که اين ناز و نخره ھای پرچمی گون نيتی  چندسازمان چپی  جلوه میانتر

ب انسانھای با شعور کابل جای ھار  و قلھای خوست و ننگر  کوه پايه،ھای ھرات و ارزگان   دشت،مغاره ھای  باميان 

 »رھبر« و »مجيد«رھروان راه  ،زندان صديق مردم فرھا  آنجا ۀی که من خبر دارم در ھمئنخواھد داشت  چون تا جا

  .ندز ھای دلبرانه و انجويست ھای اروپائی  را ندار پذيرش  ناۀمسلحانه در نبرد اند  و آن مردم حو صل

ھويت دشمنان خود را آشکار نموده، لذا اين کارش خدمت به » موسوی« که چون از آن جائی که شما ادعا می داريد

را » موسوی« می خواھم شما و استعمار و به نحوی جاساسی می باشد، برای يک لحظه به ادعای شما اعتبار قايل شده

باراول به بردن نام در چنين صورتی آيا حاضريد بنويسيد که چه کس و يا کسانی برای . به قضاوت مردم حواله بدارم

  ؟؟»موسوی«ديگری دست يازيده است، شما و يا 

به ھمين مناسبت تاريخ مطالعه را به عقب بر می گردانيم، يعنی به زمانی که ديو کاخ سفيد،  و متحدانش بر افغانستان 

و به بند افگندن قتل  و در ھمه جا حکم به »کسی که با ما نيست با دشمن است« :ندحمله آورده و آشکارا اعالم می داشت

به مثابۀ شايد ھم آخرين باقيماندۀ نسل شجاعان با » موسوی«، در چنان زمانی وقتی ندچنان افرادی صادر می نمود

مصاف طلبيد، مصافی به » عشرت«آن ديو را با استفاده از اسم مستعار » آزمونی از نو يا رسالت ديگر«نوشتن رسالۀ 

را داشت، مگر اين شما نبوديد، که زير نام نقد بر افکار » گوانتانامو«نش به ھر لحظه امکان فرستادحد اقل که 

کسی به غير از » عشرت«جار زديد، که جا ، ھويت وی را افشاء نموده با ننگنامه ھايتان، در ھمه »موسوی«

احمد «قابل نوشته ھای  نيست؟؟ به دوام آن مگر اين شما نبوديد که در م،دا زندگانی می نمايداکه فعالً در کان» موسوی«
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، بار »موسوی« پرداخته با نسبت دادن آن نوشته ھا به »موسوی«به عوض پاسخدھی، به دشنام دھی عليه » برومند

 و يا ساير نويسندگان »محک باستانی« و يا »خالق داد«خباراتی نموديد؟؟ وقتی نوشته ھای اين قلم و يا تساديگر خدمت 

می نسبت داده » موسوی«ر می شد، مگر اين شما نبوديد که ھمۀ اين نوشته ھا را به در زمينه ھای مختلف ھريک منتش

 نمائيد؟؟ مگر اين شما نبوديد که به زعم خودتان او را دست بسته تسليم جالدان استعمار و ارتجاع کور مذھبیخواستيد 

  تراشيديد؟؟ نيز در و خواھر اسوانح تحصيلی ساخته و حتا بروی برای 

ھمان » موسوی«دکی وجدان می داشتيد، اوالً به کردارخودتان مراجعه نموده می ديديد، که عکس العمل اگر شما ان

در تميز قايل شدن » موسوی«به حساب افشای نام و ھويت، دقت . واسيس مستحق آن بوده ايدجمجازاتی بوده که شما 

ائيست که با وجود ھمسنگری شما با شخصی به نام  تا جند دست خاينين شده اۀبين خاينين و آنھائی که نا آگاھانه بازيچ

تا حال ھيچ زمانی نگفته است که اين آھن زنگ " موسوی«حمله کردن، مگر » موسوی«، و از عين سنگر بر »پوالد«

من از اين دقت چنين .  سر انجام چه کسی است، ھر چند از نوشته ھيش معلوم می شود که او را خوب می شناسدزد

 و »موسوی«يم ، خالف شما که تمام عمر را در انجو کار نموده يکی ھويت ديگرتان را زير نام حمله بر استنباط می نما

تا مطمئن نشده » موسوی«،  افشاء می نمائيد و اين شرافت را ھم نداريد تا به خطای خود اعتراف نمائيد»ميرويس«يا 

در ھمين جا من . ی را آشکار نساخته و نمی سازدنبی است، ھيچ گاھی ھويت وجباشد که کسی واقعاً جاسوس و نوکر ا

به صراحت اعالم می دارم که با درنظرداشت سابقۀ نام بردنھا در تمام نوشته ھا، حاضرم شما و » .آزاد ل«يعنی 

 .می دعوت نمايم، ھرگاه حاضريد، اين گز و اين ميداندبه يک دادگاه مررا » موسوی«

 … رقاص و آشپز  و ، فعله ،د  سلطان محمد خوارزمشاه  با پنجھزار عمله در زمانيکه چنگيز بر خاک ما ھجوم آور

 ه مختلف و تمام شھر  ھای کشور بيه ھایجيح داد و ھمين ملت غيور  بود که ماه ھا در  قرخود فرار را بر قرار تر

رو دسته اش پيروز و الخره روی داليلی مشخص آن زمان چنگيز و داابانی دادند اما بضد آن تھاجم به پا خاسته و قر

 .ين مرزو بوم حکومت کردااوالده او سالھا بر 

 چند تن از ۀمدتی برای زندگی کردن اين خاک را انتخاب نمود  و بعد از چندی با مشور ،از آن جمله ھم يکی ھالکو بود 

را به   ترين ھای آنفت  مسلمان شود روی اين ملحوظ از عالمان دين اسالم تعدادی از بر جستهمشاوران خود تصميم گر

ع به اسالم و مسلمانی برايم خواھم راج خواھم مسلمان شوم از شما می من می: ھا گفت  در  بار خواست و به آن

ھا شروع نمودند به تشريح دين اسالم از  اين! عيه کيبی بود از مال ھای سنی و ش تر)عالمان دين!! (معلومات دھيد 

 ۀيقاين مال ھا را که به ھمديگر و طر باالخره بعد از دو روز ھالکو ،نب مقابل ھين و تحقير به جاديدگاه خود و تو

دينی که اينقدر عيب و نقص داشته باشد برای : دادند از در بار بيرون ساخت و گفت  پيروی شان بد و بيراه و فحش می

 ؟؟!!من ساز کار نيست 

 مردم ۀخواھيد  ذھنيت عام  فقط شما می، نيست قف فعلی شما عاليجنابان تيوريسن کمتر از موقف آن مال ھامو

مخصوصاً نسل جوان را آنقدر مغشوش بسازيد  که ھمه اصالً از جنبش چپ انقالبی بيزار شوند و اين بزرگترين خيانت 

توان شما را  می!!  برای ضر به زدن به جنبش چپ ايدفته اعمالی که شما در پيش گرا  ب.در يک حامعه خواھد بود

 . شناخت،قی  در ذھنيت مردم اقدام ورزيده ايدشه ھای متربيدن اند يسوسان استعمار که برای در ھم کوامنحيث ج

اشته باشيم در شرايطی که زنا زادگان خلقی و پرچمی  که به شکل يتيمان روزگار  در تالش اند تا با ما  بايد توجه د

ھای شما   ند  طرح  ھا و صحبتبررف يک حزب واحد بطرا به » خ. د.ح«ھا سازمان  باقيمانده کثافات   موجوديت ده

 باشد فانه می جاسوس مابانه  و بيشر، غير انسانی، تخريب کننده ،خيلی جاھالنه 

نيست که خود را  منحيث شئو خواھيد ثابت کنيد ؟؟ جز اين  را میهدانم چ نمی) صدر اکرم ياری(شما با نوشتن دو کلمه 

 آور خواھد بود مليت ھای برادر و برابر کشور تبارز دھيد  و اين خجالتھای ھار  و تفر قه انداز بين  
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 که با  بزگواری یخاطر حسن نظر  و لطف بی حده  ب»ميرويس ودان محمودی« گرامی ۀدر اخير از مبارز و نويسند

 دارم   اظھار سپاس می،من نموده انده شان بيش از اندازه  ب

 

 

 

 


