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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٠٩

 

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

٧ 
را به نشر »بخش دوم«..... بازھم به پاسخ حمالت « صادق ظفر، »صدر « در بخش سوم نوشته ام ياد آوری کردم که 

دست ه  نوشته ام دوباره ب۶حذف نمود و اما بعد از بخش » شورش«بيت الخالی ۀ سپرد و روز بعد روباه گونه از صفح

 جعل  و ضميمه سازی جاسوسانه و نھايت پست فطرتانه؟ نشر سپرد و اما با حذف ، پيوست ،

در پھلوی مرض وطنفروشی و جاسوسی به مرض مزمن نفھمی و ياد ) پچل پتين(که اين جاسوس کم ظرف و فکر کنم 

فراموشی نيز گرفتار شده است و يا ھم ناشی از ضربه ای است که درپاکستان بر جمجمۀ تھی از مغزش وارد کرده اند 

ه يرا از بخش اول نوشته ام تا حاال، بار ھا بزند؛ ز  میی به خر گرو يا خودش را عمداً ...   که خود داستانی دارد –

االت مطروحه ام  کوچکترين ؤجواب ھنگ ھا و قوله ھايش مستند پرداخته ام و اما اين بيمار روانی تا به حال به س

 !!!جوابی نپرداخته و در کمال جست و خيز  تنھا با متھم کردن اين قلم به فحاشی   بسنده نموده و طفره رفته است

 از جوھر شرافت را در وجودش می داشت می بايست  و بايد نوشته ھايم را از بخش ه ایصادق ظفر اگر ذر» صدر«

 بخوانند و معيار قضاوت ميداد و قرار بدھد تا اقالً قرار  شان  خوانندگان ديد  در معرض ٧ و حاال بخش ۶اول تا به 

روشنی می داند که سوابق ننگين و ه ارد زيرا  باما اين جرثومۀ مزمن جرأت اين کار را نداشت و ند قرار دھند؛

نداده بايد تمامی نوشته ... پخپلو » صدر«باز ھم اگر  .عملکرد ھای ضد ملی و ضد انقالبی اش رسواء و افشاء می شود

 .ھايم را در معرض ديد وخوانندگان قرار دھد

ناھنجار  و  کشيدن ھای غير عادی،صادق ظفر نخست باالی اين قلم با عرعر »  صدر  «ۀدر بخش دوم عرعر نام

باد فحاشی  گرفته تا با ه را با کلمات نا شايسته و خرانه ب»  موسوی«دلخراشش پرازيت پاشی کرده است و دوم   رفيق 

چون به سطح » موسوی«نوشته ھای رفيق انقالبی . را را التيام ببخشد  اين حرکت  مذبوحانه  جای تخريش شده اش

حرام و تھی از دانش و ادب  سياه با روی زرد و نھايت نمک) قانقوزک( برای يک  يک است بناءً علمی و تئورباالی  

افاده، ابراز،  سخت می باشد که چنان طرز تحليل و افاده را درک و ھضم نمايد؛ زيرا وی از افھام و تفھيم، بيان ، تجلی،

را با دقت  تام خواند و آموخت،  در » موسوی«ک رفيق بايد تحليل ھای علمی و تئوري. آگاھی ندارد........ كلمه بندی و

آن حال کسی جرأت  تبارز دادن ه منطق و اصوليت و واقعيات دردناکی را می يابيد که تا ب» موسوی«تحليل ھای رفيق 

صادق ظفر را »صدر« افشاء می سازد ھمچو نوشادری » موسوی«حقايق دردناکی را که رفيق . را ھرگز نداشته است

 .راستی شنيدن حقيقت تلخ است کرده  و به قرتک و فرتگ و عرعر کردن  واداشته است؛اذيت 
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صادق ظفر مدعی است که پله ھای علم تئوريک  و  علم زبان دری را پيموده و در عرش علم و دانش »صدر«که  اين

ی داند و از نگاه سطح دانش حال فرق ميان قيام چنداول و قيام اکتوبر را نمه پس چطور جناب ايشان تا ب رسيده است ،

 !رخش می کشم؟ه ادبی در پائينترين سطح ادبی قرار دارد که حتا من کم سواد غلطی ھای امالئی و انشائی را ب

 صادق ظفر مدعی شده است که وی را ھزاره و شادی گفته ام؟»صدر«

زاره ستيز نيستم و ھزاره ھای ھصادق را ھزاره ايست و چنگيزيست مخاطب قرار داده ام نه ھزاره ؛ زيرا من »صدر«

ه صادق  ظفر و ھمقالده ھای جاسوسش ن»صدر«. دانم و ھم ميھن و ھم ديارم می ملی خواھران و برادران م راوطن

دور از جان و نام .  لکه ھای ننگ بر دامان بشريت اند،تنھا داغ ننگ بر دامان سپيد خلق افغان باالخص ھزاره  بوده بل

چون حرکاتش در   صادق ظفر  را شادی نگفته ام بلکه شاديباز خطاب کرده ام ،»صدر«گاھی  چمن ھي با حرمت شادی؛

 تکاملی داروين و به ۀگاھی به خدمات و فرضي با توھين به ميمون  ھيچ پھلوی خرانه مثل شاديبازان نيز می باشد؛

 .  وی بی حرمتی روا نخواھم داشتۀشخصيت فرزان

را پسوند و  پيشوند اسمش قرار ) خوک( شغاره يا خرسک و صادق ظفر ،»صدر«بلی من مطابق به شأن و شخصيت 

خطا نرفته ام و خوک يک اسم با مسمائی برای جناب ايشان می باشد ه  می کنم که بتأکيدجا بوده و ه داده ام که  انتخابم ب

 ھم زياد جيغ می کشد و از اين  را می خورد و در کثافت و تعفن زيست داشته و می لولد و شزيرا  خوک چتلی  و کثافت

 صادق ظفر  مطابقت و تطابق» صدر «بابت  شخصيت و طرز زيست نمودن خوک با شخصيت و طرز زندگی نمودن

 . داردکامل

صادق ظفر طوری وانمود می سازد که راسيست و مليتگرا نيست و اما شواھد حاکی بر آنست که اين مرغ دزد »صدر«

 تزئين کرده است و خانم محترمه و مکرمه اش بار ھا در مجامع خانگی و »ھزارگی« را و کوچه گرد که تمام خانه اش

  و ديگر مليتھای ساکن کشور  افغانھا درکل و به خصوص پشتونھا اعالن کرده است که افغان نيست و از »ھزارگی«

و تفاله ھايش » مائويستحزب کمونيست «؟؟؟ اگر اين حرف نادرست باشد پس چرا !!!سخت متنفر است و انزجار دارد

اتحاديه تموجين ايست انديشه « ،»سازمان جوانان« ،»م.ل.سازمان کارگران بيکاره م« ،»خارش« ،» شورش«ھمچو 

گاھی به پشتو ننوشته اند و از مظلوميت خلقھای پشتون حاال  و در طول تاريخ به دفاع بر  تا حال ھيچ...... و» مزاری

يک بخش بزرگ از مردمان بومی اين سرزمين را ناديده گرفته و » ست ھای مائويستکموني«مگر  چطور  نخاسته اند؛

 چرا؟ فراموشی سپرده اند؛ه ب

و راست می » چپ« طبقاتی بوده و مختص  به ھزاره ھای مرتجع ۀصادق ظفر  معرف جامع» صدر» «کمونيسم«آيا 

 ؟......ان وبز مذھب، قوم، انسانھا بدون در نظر داشت رنگ،ۀ باشد و يا برای ھم

را که روزانه به بھانۀ حضور طالبان  جنايات باداران امپرياليستی شان ھای افتاده در راھرو ھا،) پشقل(مگر اين ھا 

می نخاک و خون می کشانند و از زنان و اطفال معصوم قربانی می گيرند ه ، و قصبات مناطق پشتون نشين را بءقرا

  اقدام انسانی در تقبيح  و محکوميت عملکرد ھای گرگان امپرياليست انجام داده  تا  حال کدام اگر نگريسته اندنگرند و

 اند  و در کجا و چه وقت؟

 ھای قبل از مرگش می باشد  نخست به الفزنی و دروغپردازی ءتقالۀ صادق ظفر طی اعالميه ای که نشاندھند»صدر« 

 :پرداخته  است و ثانی در بخشی از طومارش چنين جيغ کشيده است

 !!!؟؟؟."  زد دست به افشای اين خيانت ھا و مائويست ھای افغانستان به خلق افغانستان عريضه برد"

) قول(را با عريضه و اوراق عريض و طويلش می بينيم که در زير » بشر دوست«ما تنھا اپورتونيست دلقک رمضان 

 چند نفری کعضو گروھگ که بشر دوست دانستيم دارد و اما تا حال نمی زده و بدون ھدف ھر جا با خودش حمل می
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 ۀھر صورت اين ھم بادی ديگر از  نقطه باشد و در افشای مرتجعين و وطنفروشان پرداخته است؟ ب می.. و »شورش«

 .رين ھزاره ايست ھای چنگيزيست بود که خارج شد و تعفن ايجاد نموديز

ی که با آنھا نيستند  بعد از اين اجازه خواھد ئھا» مائويست«صادق ظفرخطاب به » صدر« در جای ديگر سياھنامه اش 

صادق ظفر و  رفقای » صدر« دست نشر  بسپارند زيرا  ه ب» شورش«را از طريق گنداب  داد که مقاالت و اشعار شان

را از پا  حريفان شان اش تا حال توانسته اند که بدون جنگ و مبارزه و بدون کوچکترين استدال و منطق ؛»  مائويست«

 :ورنددر آ

ضربات مھلکی راکه نيروھای مائويست بروجوداپورتونيست ھا، رويزيونيست ھاوتسليم طلبان واردساخته اند، دربدنه «

 خنده خنده و باز ھم خنده!!! ؟؟؟». ايدئولوژيک آنھا يک استخوان سالم راھم بجانگذاشته است- سياسی

روز روشن به دروغپرادازی پرداخته است و صادق ظفر در » صدر«در اينجا به صراحت به اثبات می رسد  که 

 »موسوی«مبارز انقالبی » !ل.آزاد« دانشمند مبارز ،»خالقداد پغمانی«گری ھای گرانقدر اءعکس آنچه مدعی است افش

تنھا ه ھزاره ايست و تيموجن ايست افگنده است و ن- کشتمنديست-ھای انجوئيست» مائويست«و اين قلم آتش در خرمن 

 را  از شعله ھای مھيب و، ھر خس و خاشاکی خويشه انداخته است بل به تقالء واداشته تا به اتکاء ب)  تکتي(آنھا را به 

 مائو تسه دون مجھز اند با شناخت قبلی از زرد ھای زرد بر روی ۀکه به انديش آنانی. پر شرار و سوزنده نجات بخشد

گريھای ما اءافش.  ی شان خواھند کردار پيشگاه خلق افشتنھا مردود شان می شمرده اند بلکه ده آنھا تف انداخته و ن

چنگيزيست ھای انجوئيست و جاسوس وارد ساخته است  و استخوان  ضربات پيھم و  مھلکی  در صف زرد ھای زرد ،

بندی سياسی و ايدئولوژيک آنھا  را شکسته و در حالت  ُشـفـتُـرکردن می باشد و ھم بر نقاط ضعف و تاريک علم زبان 

شمول امالء ،انشاء و ايرانی نويسی شان روشنی انداخته و از چھار سو  در محاصره اند ه ی  اين جاسوسان بدر

 ژرف و بالنده ای است برای پيروان انديشه مائو؛ و حاال از بلندی فقيتذات خود موه ورسواء و افشاء شده اند و اين ب

حرکات انقالبی ما ھزاره ايست ھای  .رسوائی می باشيمھای غرور نظاره گر لوليدن اين کرم ھای زرد در لجنزار 

 از »صدرکاذب شکست«چنگيزيست را به تقالء واداشته است و خواب از چشمان شان ربوده است و بدين مناسبت 

پسترين نقطۀ طويله به جيغ کشيدن پرداخته و از ديگر خوک ھای ھم مسلکش طالب کمک گرديده است تا خود را از 

 . نجات بخشد، که در حالت غرقاب شدن اندی عميقخندق و لجنزار

را به ترس و  صادق ظفر و ھمپاله ھايش» صدر«ھنوز بين جنبش چپ انقالبی وحدتی صورت نپذيرفته است و اما  

 نابودی و قالده به گردنان انجوئيزم» . آی. اس.آی«لرز واداشته است زيرا در وحدت انقالبی چپ انقالبی جاسوسان  

 !ا می بينندر حتمی شان

 :دو دليل دارد، صادق ظفر در اينروز ھا بی قرار است»صدر« چرا اين که 

خورانيده است تا لحظاتی را به خنده و  )جمال گوته(وی را لذا  شايد کسی خواسته تا برای لحظاتی بخندد -:الف 

اثرات ... ايدئولوژيک و - اسیمتفکر با سطح عالی دانش سي» صدر«و اما آثار جمال گوته در وجود  مسخرگی بگذراند،

جا گذاشته است زيرا بدون عقل و منطق و بدون کوچکترين حرکت عقالنی به گزافه گوئی و خيالپردازی  و ه منفی ب

 .ھزيان پرداخته است

جانب اين خوکان پليد و نوکران، خادمان  و جاسوسان  ارتجاع و سرمايه ه س آرش وار بيی که توسط ميروئ تير ھا-:ب

صادق ظفر  و  خوکان ھم طويله اش اثابت نموده »صدر« تنھا در نقطه ھای اساس  بدن کاذب شکست ه ده اند نرھا ش

 از بند رھا ساخته است و حقايق ژرف نداست بلکه يک عده جوانانی را که در دام فتنه  ھا و دروغ  ھای شان اسير بود

روشنی ديده  ه گری ھای اين قلم باءاز افش و شرکاء ،صادق ظفر »صدر« را در مورد عملکرد ھا و گذشته ھای ننگين 
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صف  صادق ظفر و ھمپاله ھای جاسوسش   تف نفرت و خشم انداخته و»صدر« و دريافته اند و به ھمان دليل بر روی  

 .را جدا ساخته اند شان

 چشم مساويانه می بينند قلباً ه تان ب مائوتسه دون اند و به تمام مليتھای افغانسۀ به انديشسلحکه م ما از تمام جوانان و آنانی

 و شعبات چند نفره ای ». آی.  اس.آی«اين آلت دست و پرورده ای  » .....حزب کمونيست«داريم که از صف تمنا می

بپيوندند زيرا ما در عمل و پراتيک در داخل و يعنی به مردم افغانستان شان در ھالند و کانادا بريده و به صفوف ما 

بوده ) شعله جاويد( حق که ميراث داران اصلی ه مجازی انترنت نمی باشيم و  بۀ فضایکی داريم و زادخارج وجود فزي

 .باشيم و می

 . اس.آی«توسط جاسوسان ) شعله جاويد(افتخارات و مبارزات جنبش دمکراسی نوين افغانستان معروف به  جريان 

 ھزاره ايست، به رھبريت انجويست،»  ائويستم- لينيست-حزب کمونيست افغانستان مارکسيست«   تحت اسم ».آی

 ميالدی به سرقت ٩٠ پاکستان از آغاز دھۀ -صادق ظفر در کويته» صدر«و »انجنير حسين«چنگيزيست و فاشيست 

   !رفته و به گروگان گرفته شده است

 ١٣۵٧موجوديت سياسی و تشکيالتی اش را بعد از کودتای ننگين ھفتم ثور  ) ساما -سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(

اعالن کرد و انقالبی خورشيدی و جلوس زنازادگان خلقی و پرچمی در صحنۀ نبرد سياسی و نظامی با مشی مسقل ملی 

 . گران آغاز نمودعليه استيالو بعد از تجاوز سوسيال فاشيسم شوروی جنگ مقاومت ملی را  

را به حيرت و تعجب واداشت  تنھا رويزيونيست ھای روسی و نوکران بومی اشه ن )ساما(سياسی و نظامی مبارزات 

پيوست و   )ساما(بلکه توجه مردم  افغانستان را در کليت جلب نمود و ھمان بود که اقشار مختلف اجتماعی به صفوف 

و بقيه جانبازان جنبش عله ئی ھای انقالبی توسط ش) ساما( اساس  و تھداب گذاری اصلی ايجاد ، تشکيل  بنيان ،

بعد از  .صورت گرفته است اسطورۀ رزم و مقاومت » مجيد کلکانی«دموکراتيک نوين و در پيشاپيش ھمه زنده ياد 

ھجوم آوردند و  )ساما(طرف ه  فعاليت ھای سياسی و نظامی مردم از اقشار مختلف اجتماعی بۀدر عرص) ساما(شھرت 

حماسه ھا و افتخارات آفريدند، اما  در پھلوی وطنپرستان   پيشتاز و طراز نوين  به مبارزه آغاز،تحت درفش اين گرد

نظر به دستور باداران خارجی شان در .. و» انجنير حسين«صادق ظفر و »صدر« يکعده عوامل استخباراتی ھمچو 

امل استخباراتی و اپورتونيست از اسم و افتخار و حماسه می آفريد اين عو) ساما(که  تا زمانی .خزيدند) ساما(صفوف 

را از بی ھويتی نجات دادند و اما بعد از ضربه  رسم اين سازمان  ملی و انقالبی برای شان ھويت خريدند و خويش

 و مھمات  ، دارائی ھا، سالح ھاو ھرج و مرج در صفوفش، جاسوسان و اپورتونيستھا با سرقت اسناد) ساما(خوردن  

که  بيشتر از چند نفر محدود و انگشت شماری نبودند با کثيفترين » ساما بخش غرجستان«ن موجوديت با اعال)  ساما(

در آن . در سطح ملی و بين المللی مشغول گشتند) ساما(   در بد نامیکه فقط جواسيس به آن دست می زنندی ئشيوه ھا

 و جمعيت اسالمی قرار داشت و از ھستی حزب اسالمی مورد حمالت وحشيانۀ روسھا و نوکرانش،)  ساما(که  ايامی

تحت بھانه ھای  ) ساما(از صفوف ) ساما(کرد در ھمين حال و احوال عوامل استخباراتی در صفوف  اش دفاع می

ه داشتند تا ب را در کويته و اروپا اعالم می بيرون می شدند و ھمچو حبابھای روی مرداب موجوديت شان.... انشعاب و

شان در ميان لجنزار و مرداب می لوليدند »موجوديت«اما در اندک زمان  را خوانده باشند؛) ساما(حۀ زعم بيمار شان فات

 ..که ترکيدند و شرم زمانه را نصيب گشتند که تا به امروز سرخم و اما ديده پاره اند تا اين

ھسته «به کويته گاھی شعله ئی نبودند به محض وارد شدن  جاسوس که ھيچ» انجنير حسين«صادق ظفر و »صدر«

 ايجاد می کنند و ».۶ . آی.ام«  و »  آی. اس.آی« ۀرا تحت نظر و مشور» مائويست«حزب کمونيست «و بعد » انقالبی

ر انجني«و »صدرصادق ظفر« ! نامگذاری می نمايند؟ »شعله جاويد«را   نام نھاد و چند نفره ای شان» حزب «ۀنشري

) ساما( ضربات مھلکی بر پيکر زخمی ببر گريھای خاديستيک شاناء افشبا) ساما(با سرقت اسرار و اسناد » حسين
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گريھای رذيالنه ھمچو كفتار ھا و خفاشان خونخوار بر پيکر و بدنھای زخمی اءبعد از ضربات و افش وارد می سازند؛

سرقت را » حموديھام«شعله ئی ھا چسپيدند و ميراث نھايت افتخار آميز مبارزان انقالبی شعله ئی را در پيشا پيش آنھا 

البته در  .گردانندبدنامش ب خط بطالن کشيده و»شعله جاويد«شان بر مبارزات و افتخارات ۀ نموده تا با اين کار جاسوسان

اوائل اين جاسوسان وطنفروش و فرومايه با زيرکی خاص مرامنامه و اساسنامه ای را ترتيب دادند تا توجه حلقات 

زيادی  در اين کار شان موفق بودند و اما بعد از گذشت نچندان ه اینمايند و تا اندازمختلف شعله ئی را  جلب و جذب 

خاطر منافع ه عملکرد ھای ننگين شان ثابت کرد که اينھا فرزندان افغانستان نبوده بلکه جاسوسان پاکستان اند و ب

ابيھا يکجا  توسط جواسيس سابقه ناف ھزاره ايست ھای چنگيزيست توسط انگليسھا با ناف پنج پاکستان کار می کنند؛

که اولی تابعيت پاکستان و » وکيل مقصودی«و » حاجی برکت«از قماش » آی. اس. آی«دار و اعضای قابل اطمينان 

  .دومی تابعيت افغانستان را داشت، گره خوره است

در نوشته ھای  را »ياری«زنده ياد اکرم » م.ل.سازمان کارگران م«يعنی » شورش« جاسوسی ۀيک سر سايتک دو سر

 .خطاب کرد اند» صدر اکرم ياری« شان 

 افغان انقالبی  ابر مرد بزرگ ۀچرا از ھزار» شورش« حزب و رفيق غارش کاذب شکست» رھبر«انجنير حسين 

مليت ھزاره قاضی ضياء که  در زير شکنجه ھای وحشيانۀ  ھزاره ھای خادی از بخش برادر کشتمند حماسه ھا آفريد و 

خاطر رھائی مردم و کشور توسط ه  پراتيک مبارزه کرد و توسط جالدان خاديست شکنجه ھا شد  و باالخره بدر عمل و

 !!! يادی نمی کنند؟؟؟اصالً  جالدان خاديست با قامت بلند و ايستاده جان باخت؛

زنده می » ياری«ه ياد  زندھرگاه ، را الگوی مبارزاتی شان قرار داده اند»اکرم ياری«اين دجاالن ملعون زنده ياد وقتی 

   در صف اين عوامل ارتجاع و سرمايه می ايستاد؟آيا واقعاً  بود

 دانست؟  خود را مستحق  لقب مائوتسه دون قرن می»ياری«زنده يادآيا  

کدام قيام و يا جا مانده است و ه سياسی و تئوريک ب - علمیاثر چند »ياری« زنده ياد احترام ما به جايش، مگر از

؟ چنين مقايسه ای در گام اول درک ناقص ؟می نمايندمقايسه » مائو« با صدر ار را رھبری کرده است که ايشانانقالبی 

حسين « نشان داده در ثانی روشنترين دليلی است بر اين که، باند ھای» صدر مائو«گويندگان آن را از موقعيت 

ه ، بلکه مشتی از انسانھای فرتوت و عقب مانده ای نداشت» . ا. ل. م«انجوئيست، ھيچ مناسبتی با » صادق «و » جاسوس

 . زير تأثير قوم پرستی و نژاد گرائی دست و پا می زنند٢١اند که ھنوز ھم در قرن 

يادی ) سيدان سخندان(گاھی از دھقان زاده ای فقير محصل انجنيری زنده ياد  چرا فاشيست ھای حقير و عقده ئی ھيچ 

 ق به مليت انقالبی و وطنپرست پشتون بود؟که وی متعل خاطریه ب نمی کنند؛

مگر اين ھزاره ايست ھای جنايتکار مطلع نيستند که سيدال بزرگ  اولين جانباختۀ شعله ئی  بود که توسط ارتجاع سياه 

 !جاودانگی پيوسته اخوانی ب

، در واقعيت امر حمودی ھا آنھم در ھمسوئی و به اعتبار نام م»مترقیسازمان جوانان « با تشکيل » ھاياری« زنده يادان

، و حال بيائيم بنيان گذاری چنان »شعلۀ جاويد«  تشکيل دھندگان از  جريانمحفلی بيش نبود در بين چند محفلاز مقام 

قرار دھيم، » صدر مائو«ارج قايل شده و رھبران آن را ھمتراز با » حزب کمونيست چين«سازمانی را تا سرحد ايجاد 

وقتی به شخصيت پرآوازۀ  .ده نباشد، به يقين از کوری نژادپرستانه ريشه گرفته استاگر ناشی از حماقت گوين

به مثابۀ فردی که گذشته از چين در تمام جھان برای بيش از نيم قرن، يکی از چھره ھای تعيين کننده در » صدرمائو«

 که گذشته از» ياری ھا«ه يادان سياست کشوری، منطقه ئی و جھانی به شمار می آيد، نظر می اندازيم و آن را با زند

افغانستان و حتا مجموع ۀ  اليحه ھای درديده و ستمديده و استثمار شده جامعميان اقشار و طبقات اجتماعی خصوصاً 

ھمترازی ، در سطوح پائين مبارزان مربوط جريان دمکراسی نوين از ھيچنوع شناختی  بر خوردار نبودند ھزاره جات،
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 »ياری ھا« و »صدر مائو«بين و ھمترازی قايل شدن  مقايسه ان توان استنباط نمود که مدعي، به خوبی میقايل شويم

  .انسانھای ذليل و بی مقداری اند که می خواھند با آن مقايسه برای خود اعتباری دست و پا نمايند

حيدر  - رستاخيز -ی داکتر ھادی محمود- زنده ياد داکتر رحيم محمودی- داکتر عبد الرحمان محمودی فقيدعکس آنھا 

، از شناخت خوب مردم و انقالبيون بر خوردار بودندنه تھھا  داکتر فيض احمد و ابر مرد بی بديل مجيد کلکانی - لھيب

 .بلکه بر پايۀ ھمان شناخت برخاسته از پراتيک، مورد اعتماد نيز قرار داشتند

نظر به راپور و گذارش .   گامی بر نداشته بوديک مبارز بود و اما در عمل و پراتيک يک قدم ھم» ياری«زنده ياد  

 گرديده بود رنج می برد و نظر به گفته ای شوی سالھای سال از مريضی که عايد حال )ل پتينپچ(ھای » مائويست«

 . در اواخر عمرش حواس پرتی  و يا به تکليف ياد فراموشی دچار گشته بودند»ياری« زنده يادفاميلھای نزديک شان،

که دستگير شوند دوستان   نزديک بودند حاکی از آن است که قبل از اين»ياری«زنده ياد که با یھای انقالبيوناما راپور 

 »ياری«نزديک برای شان ھوشدار دادند که  قرار راپور موثق دولت می خواھد که ايشان را دستگير کند و اما زنده ياد 

 :با خيال راحت گفت

 !!!گاھی مرا دستگير نخواھند کرد نھا نيز باور دارند و آنھا ھيچما ھم به ديالکتيک باورمنديم و آ 

صادق ظفرھمچو خوک کثيفی بر مينای قھرمان جيغ می کشد و باالی ايشان تھمت و افتراء می بندند »صدر«که  اين

 !ی مردمو بيناکور خود ! ھای بزرگ بودند؟بايد بداند که چند تنی از بانوان خيلی نزديک به ياری  ھا از جمله ای پرچمي

فاشيست و سکتاريست را کمک نکرده بلکه  پس استفاده کردن و اعتبار گرفتن از اسم ياری  شما دجاالن انجوئيست، 

 .سازد را بيشتر از پيش آشکار تر می ماھيت ارتجاعی و اپورتونيستی تان

ا يک جريان فرا گير فرا مليتی و فرا جنبش  شعله ئی نه سازمان بود و نه حزبی و در زمان داوود خان از ھم پاشيد و ام

وطن پرست ترين و انقالبی ترين جوانان و روشفنگران را در سطح کشوری  جانباز ترين، قومی بود که صادق ترين،

   .معرفی و تبارز داد و  در ابعادگسترده در سرتاسر کشور ريشه دوانيده بود و فعاليت  ھای سياسی داشت

، »ازمان کارگرانس«،» شورش«، » شعله جاويد«تحت نامھای ) تيموجن(ه از تبار زنازادامروز نطفه ھای حرمزاده و 

 افغانستان نيت از اسم  پر افتخار جريان دمکراسی نوينبا سوءاستفاده و سوء... و » يستحزب کمونيست ، مائوئ«

ا بد نام سازند و مھر چنگيزيسم بر استفاده ھای سياسی و مليتی می کنند تا اين جريان انقالبی ر) شعله جاويد(مشھور به 

خاطريکه ھنوز ھم تنی ه ب ذات خويش يک سرقت و دزدی بی ناموسانه می باشد ؛ه اين ب که بکوبند؛پر فروغش پيشانی 

 ديده پاره ھای ،کادر ھا و منسوبينش در قيد حيات می باشند و   اما در کمال ديده درائی چند از رھبران شعله جاويد،

ۀ مثابه را ب  پاکستان خويش». آی.اس.آی«اره ايست اين سگان و خوکھای تربيه شده در طويله ھز -چنگيزيست

 شعله جاويد تحميل داشته اند و خجالت ھم نمی کشند زيرا که نام ھای  شان در شعله  جريانعلمبرداران و ميراث داران

 !!!جاويد حتا به يخ ھم نبشته نشده بود

پيوند ھای که با   ھستيدخود فروخته ایست و جاسوسان بی ارزش يک اقليت شما  ھزاره ايست ھای چنگيزي  

حتا با سرازير  ی بيش نيستيد،ئشما حبابھا را تسکين داده و فرو نشانيد؛  تان ھای)خارشت(واھيد خ  تان میاستخباراتی

ياد داشته باشيد که در ه دانيد و برا ب نام طالبان از فراز ھريرود و آمون گذشتيد و فرار کرديد و بايد اينه شدن مردابی ب

  .مقابل اقيانوس خشم خلق ھمچو خس و شاکی بيش نيستيد

 حتا با شتر خار  ھم مداوا راخارشت تاريخی تاريخ زندگانی ننگينت تو را وادا داشته تا که  اينازصادق ظفر » صدر«

گوئی  روی زمين که بلند شدی با ديده درائی میاز " خوا ندب"ھر کسی ترا که  آنانی ھستی ، ۀ بدان که تو  از زمرنتوانی

 ؟" !!! م ه بودوا ندمن ترا خ"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 پندارد اينست که صفوف شان پيام جدی ما به مليت شريف و زحمتکش ھزاره که افغانستان را زادگاه و ميھن شان می  

 ».۶ . آی.ام« ،».ب. ج. ک«، »ای. آی. سی«، ». آی. اس.یآ«ھای ساخت »  مائويست« ،»حزب و حدت«را از 

 . جدا سازيد تا تر و خشک از ھم تفريق گرددوساير نھاد ھای استخباراتی

 ..ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی 

 

 


