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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٢٠
  

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

١١ 
  

 !؟نداکرم ياری را در دستور کار خويش قرار داده ا» صدر«از » دفاع«ھزاره ايست و چنگيزيست ھای بی سواد 

صادق ظفر و ديگر ھم طويله » صدر« .ھر آنچه که با فطرت پاک آدمی قرابت داشته باشد بر دل و جان می نشيند

 اين بنابر ھايش از فطرت آدميت تھی بوده و دارای فطرت و مشخصه ھای حيوانی می باشند و آنھم حيوانات درنده؛

  .افغانی مردود اندۀ خصلت و ھويت حيوانی شان در جامع مشخصه،

 

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«چنگيزيسم، قاسم مشترک بين  و  ، ھزاره ايسمراسيزم

  ھای برونی اش می باشد،  بين و دارای فطرت انسانی ھمواره در حال تعادل بين حاالت درونی و بازتاب انسان واقع

دھد و به  خويشتن را فريب نمی. داند در نھانش چيست و كيست شناسد و می بين در واقع خويشتن را می اقعانسان و

 نفس می دھد كه در   به آگاھی از خود به او اعتماد. استعداد و ظرفيت خود ايمان دارد و به تالش خود متكی می باشد
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تواند در شخصيت   پديده  و عاملی نمی ود و ھيچنتيجۀ آن زندگی وی روشن، پرثمر و سرشار از رضايت خواھد ب

 . او نفوذی دروغين يابدۀخودساخته و خودشناخت

ھزاره  انجوئيست، خاديست،» سازمان کارگران« ،)خاد(صادق ظفر و تفاله و استفراغ » صدر«اين که حيواناتی ھمچو 

» پوالد«. -.ه کمک پير خرف داکتر ايست و چنگيزيست می کوشند تا با کثيفترين شيوه ھای لومپنی و جاسوسی  ب

شخصيتم را ترور کنند موجب تأثر اين قلم واقع نگشته بل موجب شور و شعفم قرار می گيريد چرا که اگر دشمن به 

به تعبير ديگر مردم  .کرد ام را نزد مردم فراھم میرداخت در آنصورت موجبات شرمساری تعريف و توصيفم می پ

 ساده مردم تيوانات درنده خو را می خوانند و معيار قضاوت قرار می دھند و يا به عباررا و ھم از حن نوشته ھای م

 .قاضی اند

اين حيوانات متعفن ھر روزی که از خواب بيدار می شوند عجوالنه و بدون پی آمد عواقب و  نتيجۀ منطقی تاپۀ جديدی 

ثالث بر چسب سنتريست و  تاپۀ سازمان انقالبی ،ثانی  ،» اپورتونيستم ساما«زنند ؛ نخست مھر  بر پيشانی فراغم می

رھائی را گستاخانه و خالف علم ديالکتيک می زنند و به اين دلخوشی بی فرجام و خيالی مايۀ »رويزيونيسم «حاال 

اين جاسوسان بد نام و رانده شده نمی دانند که از يک جرقه حريق بر می خيزد . را فراھم می دارند قناعت حيوانی شان

 ! نيست که بدانند که از اخگر شعله می خيزده ایگاھی سياسی شان به آن درجو آ

گاھی من به  که ھيچ توھين و دشنام داده ام و در حالی» شھيد اکرم ياری«اين درندگان ماليخوليائی مدعی اند که به 

نمی دھد اما معلومات تاريخی و  را ه ایچنان عمل تحقير آميز و توھين آميز دست نزده ام و اخالق انقالبی ام چنين اجاز

حقايق انکار نا پذير تاريخ  خالفی  جزه  در  نبود شان بيان داشته ام ب»شھيد ياری« ۀحقيقيی را که   در مورد زندگينام

انقالبيون اشتباھات تاريخی  .نگفته ام و از عملکرد و جرأت انقالبی ام کوچکترين احساس پشيمانی و ندامت نمی کنم

و رھبران )  شعله جاويد(ی پنھان اند رھبران ئحتا سگان زرد که در سوراخھا تاريا را به نقد می کشند ،رھبران پرول

 نقد و انتقاد آنھا را ۀمخاطب قرار می دھند و به بھان... اکونوميست و رويزيونيست، جنبش انقالبی را اپورتونيست ،

 نکرده  که مبارزه در عمل و پراتيک اصالً  مابينی راترور شخصيت می نمايند و تنھا و تنھا يک فرد سياسی در سطح

خياالت ھزاره ايستی و چنگيزيستی را ۀ است بتی تراشيده و از ما ھم توقع می دارند که اين بت ساخته شده و پرداخت

 !زھی جھالت و نادانی پرستش نمائيم؛

ان خلقی و پرچمی به ديالکتيک باور دارند و به اين باورمندی بود که روس ھا و سگ" ياری"بلی من گفته ام که زنده ياد 

تا زمان دستگيری ھنوز ھم از دشمنان مردم شناخت درستی نداشت و " ياری"در ادامۀ سخنانم افزوده بودم که  زنده ياد 

 !!!اميد بدان داشت تا خلق و پرچم با جنبش انقالبی برخود خونين ننمايد

 نحس تان گوش ھای چرخ و فلک را کر کرده است؟سخنم خالف حقيقت است که صدای اين ی مگر کجا

خادی و  آدمکشان و وطنفروشان خلقی، خود گواھی از نشان دادن چراغ سبز برای جانيان،» شھيد ياری«سخنان 

 نمايش میه را با دشمنان آشتی ناپذير و خونی مان ب پرچمی می دھد و ھم نيات صلح جويانه و يا سازشگارانۀ ايشان

بدون شک انسان  !نان نبود با چه نوع توجيه عقالنی و علمی  بايد پاسخ  اين معما را جست و جو نمود؟گذارد؛ و اگر چ

بر حقانيت گفتارم مھر تأئيد زده و از من جانبداری می ) م ل ا ( آراسته با جوھر شرف خصوصاً عاقل و دارای ضمير و

 .کنند

 .  ج.ک( نطفه گذاری شده در روسپی خانه  ھای ام بی مسمایناين  »مائويستھا«اين که شما ناقص العقل ھای طفيلی از 

 استدعا می نمايند که خموشی را اختيار نکرده و سکوت مرگ را بشکنند و عليه اين قلم پارس  ،ھم مسلکانشو) ب

-مگر اين نطفه ھای برژنف ر انگشت کوچک چپم سوراخ و دريده ام؛سرا با  نمايند چرا که بت کاغذی  شانبيشتر 

، »شورش«ھای کھنه پيخ از فاضالب » مائويست« يگين و گروميگو کور اند تا بينند که چند تائی انگشت شمار کاس
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رھبر انجوئيست و » پوالد«. -.داکتر » پيام آزادی«ھزاره ايست و چنگيزيست و حاال خندق »سازمان کارگران« مرداب

عوعو می کنند و به پاچه  کرده اند  و بر من می تازند ،شکل لجام گسيخته زنجير پاره ه ب»  سازمان پيکار«تسليم طلب 

در داخل و خارج » مائويستی«سيده کدام ر رمگر غير از اين چند تا رنگ و روغن رفته و لب گو ھايم چسپيده اند؛

 !وجود فزيکی دارد؟

اره ايست ھای عر نامه ھای ھز که اگر تا روز پنجشنبه آينده عرھوشدار جدی می دھم »پوالد«.-.برای داکتر  

و در انقالبيون رھايش کرده اند ۀ خورد و ھم چشم نمیه چنگيزيست را از سايتکش  که حتا يک حرکت بطی در آن ب

عمل به آلت دست و شريک خيانتھای باند ھزاره ايست مبدل شده اين قلم را با بردن نامم آماج حمالت کين توزانه قرار 

و معلومات موثق در مورد محل کارش و ......  اسمای خودش وایشاھد افشمرداب نيفگند، روز جمعه ه بداده است؛ 

...  اسمائی دوستان نزديک انجوئيستش  و ارتباط ايشان با خارجی ھا در پاکستان و ھم روابط و تماسھايش با سفارت 

داگز و دا  خواھم نمود،انقالبی  را که بر دوشم سنگينی می دارد ايفاء ۀ خواھم پرداخت و با اين کار مسئووليت و وظيف

 !ميدان

ت  به ھمکاری ساسمم توسط خاديست ھای ھزاره ايست و چنگيزي» پوالد«برای اولين بار از طريق خندق داکتر  

 .ول می دانمؤرا من مس» پوالد« حقوقی است و داکتر ۀافشاء  و توھين شد که اين يک مسأل»پوالد«

اصالً »  مائويسم«مدعيان) گرگی(جز شما سگان رانده شده و ه ه بھزاره ايست ھای چنگيزيست و انجويست بدانند ک

پس به  وجود ندارد و اين را ھم بدانيد که نزد انقالبيون و مردم  به مثابه سگھای ھار و ولگرد بی اھميت می باشيد؛

 .عوعو و عف و جف تان ھيچ کس وقعی نمی گذارد و بی غم باشيد

 . غير علمی را نکرده است ۀ چنين پديدحال کسی ادعائی رھبریه نداشت و تا بوجود » مائويستی«در افغانستان جنبش 

را عمداً ترور شخصيت می کنيد زيرا وی آگاه بود که عصر ھمان عصر امپرياليسم و انقالبات است » شھيد ياری«شما 

د خونين رنبش انقالبی برخوتمنا داشت تا خلق و پرچم با ج »شھيد ياری «مھمتر از ھمه  .که تا بحال تغيير نخورده است

شھيد اکرم «اگر   بنيانگذار کدام خط فکری نبوده که شما خاينانه از آن عوعو می کنيد؛» شھيد اکرم ياری« .ننمايد

را در صدر کار » خط« بود و شما جاھالن کورس اکابر آن »مارکسيسم لينيسم«خالف » انديشۀ نو«  خط گذار»ياری

 بگذاريد که دنرا در معرض خوان» شھيد اکرم ياری«ۀدر پيشگاه ما انقالبيون ھمان نوشتسياسی تان قرار داده ايد پس 

 خطاب کرده اند؟»مائويسم«ايشان خودش را خط گذار 

 :توله سگان زرد چنين عوعو می کند

ی در اند از برج عاج بی تفاوتی پايين شوند و اال، اگر سھم گير" خفته "آنانيکه ھنوز در پيله ی سکوت ننگبار " 

 ".امر دفاع از صدر اکرم ياری را کسر شان خود دانند در شمار و از قماش رويزيونيست ھای پليد خواھند بود

 !التماس ، تضرع و استدعا ی پوده ھا را توأم با ضجه ھا و ناله ھای ضعيف ببينيد که دل سنگ را نرم می سازد

 سی ميليون می واقعيتدر  را »ميرويس«م اين جبون ھا مشت آھنينی را که بر فرق اين توله سگان زرد وارد کرده ا

 اما زمانی که به ھوش می آيند و می خواھند ضد و نقيض گوئی شان .ينجا چاره ای جزء موافقت با آنھا ندارمابينند و در

 ھم کم نگون گشته است و اما بازسررا اصالح سازند و اما می بينند که طشت رسوائی شان از بام بلند بر زمين سياه 

د که ندار بودن  ترس و لرز کنان خطاب به چند قالده توله سگان زرد خطاب می) گول و گنس(آورند و در حالت  نمی

 .اگر در مقابل سی ميليون عوعو نکنيد و پاچه نگيريد رسوا و رسواتر خواھيد شد

) کراتيک خلق افغانستانحزب دمو(که اسم يکی ازفراکسيونھای را"خلقی"  زرد می جفد که چرا کلمهگانتوله س

امپرياليسم و امپرياليسم -ن جھت من وفادار سوسيالاگذشته  و ازي .رويزيونيست بود، درميان قوس ناخنک نگذاشته ام 

 به عالوه شاھکار به خرچ داده به زعم خودشان خواسته اند از سيوۀ نگارش شان به دفاع برخاسته، گويا !غرب ھستم؟
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کر بدھند، از آن جائی که عطف به آن قسمت نوشته از چنان اھميتی برخوردار است که غلطی ھای امالئی من را تذ

به اصطالح خلق و پرچم به خوبی آشکار می نمايد، آن قسمت را به باند ھای مشت اين خاينان و پيوند شان را با 

مورد مطالعه قرار می ، اينک چسنالۀ شان را از بعد سياسی صورت مشخص در بخش بعدی ايم سلسله ارزيابی نموده

 :دھم

 کيست که شما با وی رابطۀ خيلی تنگاتنگ داريد؟» کشتمند«عيل امگر اسم  

کنيد و بعد اسم ابر مرد بزرگ  )غرغره(گالب و  نمبر بشوئيد و بعد از آن با عطر ٧را با صابون  دھان کثيف تان 

 !!!زبان بيآوريده  را ب»فيض کبير«

نفس دارند اين ھا در مقابل رويدادھای گوناگون با رفتار خود كه قوی، محكم، آرام،   به خصوصيات افرادی كه اعتماد 

ثابت و استوار در مسير ھدفشان گام . كنند در برابر فشارھای زودگذر مقاومت می. شوند موقر و متين اند مشخص می

 مقاومت نموده و ھمواره اين ھای زودگذر به راحتی ارزش، حسادت، نفرت، ھوس در مقابل احساسات بی .دارند برمی

ھايشان با  ھا و كاستی زنند، رازدار ھستند، عليه ناتوانی بدون فكر حرف نمی. احساسات را مھار كرده تا آشكار نشوند

ھای خود برای رسيدن به موفقيت  كنند، برای موفقيت در كارھايشان تنھا روی خود و تالش نيروی اراده مبارزه می

 وقايع و حوادث ۀصورت برده كه ب جای آن  از افكار و عقايد ديگران مستقل بوده و بهفراد كامالً اين ا. كنند حساب می

كمتر خود را . اندازند ھائی را كه بر عھده دارند بر دوش ديگران نمی وليتؤھمچنين مس .درآيند، بر آنھا غالب می شوند

بنابرخصلت و خصوصيات  .اد شاد، خوشبين و سالم ھستند افرعموماً . خورند كنند و افسوس رفتار گذشته را نمی تنبيه می

 گونه تب و تالشی نمی توانند بااليم فائق آيند و افکار ارتجاعی،و يا دشمنان در ھيچ مقطعی  با ھر دشمن ،فوقانی

لند ھوا به به ھمين سبب فغان و عوعو توله سگان زرد را ب .را بااليم تحميل دارند رويزيونيستی و اپورتونيستی شان

 تنھا انرژی ذخيره می دارم بلکه در حقيقت در بلندای غرور که غرور يک ملت را تبارز میه ينکارم ناکرده ام و از

 .دھد بر خود می بالم و از شنيدن وای وای و سوختن سگان زرد نھايت لذت می برم

 :نوشتممن چنين حقيقت را جستم و 

ظلم درحق دو فرد اخير و گناھی "مجيدقھرمان"و"فيض احمد"بی داکترمقايسه نمودن اکرم ياری باقھرمانان جنبش انقال(

را ازعرش مبارزاتی که "فيض بزرگ"و"کلکانی بزرگ"چه باچنين مقايسه ای سطح بلندمبارزاتی .باشد نابخشودنی می

ی نداشت که تازمان دستگيری ھنوزھم ازدشمنان مردم شناخت درست را"ياری"ھمانا مبارزه مسلحانه است، واززنده ياد

بدان داشت تاخلق وپرچم باجنبش انقالبی برخورد خونين ننمايد و صرف درآوان طفوليت جنبش انقالبی مطلبی  واميد

بلکه دھل فقرفکری گوينده رانيزبه  چندنوشته، دريک صف قراردادن، تنھاظلم به زنده يادان کلکانی وداکترفيض نيست،

 )...ن درجات مختلف مبارزه را مشخص نمايد تفاوت بيدباشد، که نمی توان صدادرآوردن می

 : سخنان با غرور از بلندای پاراپاميزاد چنين فرياد زدمۀدر ادام

اين مولودنحس " م.ل.سازمان کارگران افغانستان م"او ھزاره ايست ھای  که چنگيزيست ه ناگزيربايدحقيقت راگفت، اين(

 اما... اپورتونيست و اکونوميست،...مينای قھرمان و -احمدکه داکترفيض  انترنتی وديگرياران جاسوس شان معتقداند

مبنی برباورمندی روسھاونوکران بومی اش به ديالکتيک چه "ياری"باورمندی شھيدۀ پس دربار. نبودند ا.ل.م

 نظروباوری دارند؟

 )...ی بودويا خير؟اپورتونيسم تسليم طلبانه ا آيا زده باشد اگر و آيا شھيد اکرم ياری چنين حرفی رازده است وياخير

 :خاديست و اپورتونيست چنين قوله می کشند حاال توله سگان زرد اين کاسه ليسان انجوئيست،

رھايی واين کاسه ليس لعين دلقکانی که به خون مجيد "سه جھانی"درپاسخ به اين مولودپليدرويزيونيسم"

توکه خودداستان ھای خاينانه وپليدساخته وآنرادرخورداحمقی و خاينی ! ای پليد:شھيدخيانت ورزيده اندبايدگفت که
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مزدور چندميدھی،فکرميکنی با اين حماقت ھا ميتوانی چرنديات خويش را بر اذھان آگاه بقبوالنی؟؟؟ ای وطنفروش 

گرز کوبنده ی !!! اين تو جاسوس پليد ھستی که چنين کثافاتی را خلق نموده ای! امپرياليسم روس-فکری سوسيال

 !!!؟؟؟. "دفاع از مائوئيسم ما، تووامثال پليدات رابه گورستان تاريخ روانه خواھد ساخت

ده کجا و درخت ھا  قضاوت کنيد؛را ببينيد و خود » مائويسم«مدعی »سازمان«حاال شما سطح علمی و تئوريک يک 

 !کجا؟

 !االتم می باشد؟ؤآيا اين نوع چرند گوئی و ھم قوله کشی پاسخگوی س

راه انداخته ام و جواب علمی و مطابق به معيار ھای ديالکتيک توقع داشتم نه قوله کشی و فرار ه من بحث تئوريک را ب

 !از جواب دادن؟

برخورد و جيغ زدن ھای شان قابل جدی گرفتن می باشند و يا ريشخندی آيا اين کثيف ھای خوک صفت با اين طرز  

 نمودن؟

مبارزۀ مسلحانه است صحبت نموده و » صدر مائو«در اين جا من از مراتب مبارزه و عاليترين شکل آن که به قول 

را فاقد چنان » شھيد ياری«در قسمت شکل مبارزۀ شان دفاع می نمايم، » کلکانی و فيض«ضمن آن از حق زنده يادان 

، فيری را به جانب دشمنان در کارنامه اش» شھيد ياری«ھرگاه اين حرف دروغ است و . تاريخ مبارزاتيی می دانم

ميھن اعم از روسھا و يا سلطنت دارد، لطف نموده آن را بنويسيد تا من ھم به رؤيت تاريخ و به استناد آن، حرف خود را 

ليترين شکل مبارزه سھيم بدانم، در غير آن اين سروصدا چيست و چرا ايدن به عپس گرفته وی را در افتخار دست ياز

  به قوله کشی آغاز نموده ايد؟؟

 ھرگاه شما با اين اصل که مبارزۀ مسلحانه عاليترين شکل مبارزه می باشد، موافق نمی باشيد زيرا چنان محکی در ثانی

ۀ که نه، مبارزبگوئيد ھيد پای را اره نمائيد، لطف نموده تان جور نيامده به جای کفش می خوا» بت ذھنی«به پای 

ھيچ » مائويسم«به اصطالح  مسلحانه عاليترين شکل مبارزه نمی باشد، تا ھمه کس به نيکوئی بدانند که مدعيان دروغين

انش به ندارند، آنھا ھمان رويزيونيست ھای خروسچفی و بريژينيفی اند، که در زم» مائو تسه دون«ربطی به انديشۀ 

  .را جنگ طلب معرفی داشته اند» صدر مائو«خاطر آن حکم 

ظر به ھمين ارتباط می توانيد به صورت مشخص بنويسيد که منظور تان از برج عاج نشين ھا چه کسانی اند، صرف ن

راز  و مجبور شده ايد که دست به دامان ديگران داز اين که چنين استدعائی، حد اعلی درماندگی شما را می رساند

 و عدم در جنبش ما وجود نداشته باشد نمائيد، ھيچ فکر کرده ايد ممکن است فرد ديگری چون شما نوکران ريويزيونيست

  ، که شما در کار خاينانۀ تان تنھا ھستيد؟؟شرکت آنھا در اين افتضاح، تلويحاً  بدان معناست

 رد »کشتمند ھا«را با  صاحبان حتا ارتباط تان» صدر «ال کرده ام و اما شماؤس» کشتمنداسدهللا«بار ھا از روابط تان با 

 به سيستم استخبارات اسرائيل که نه يک موضوع را رد می کند و نه ھم تأئيد و با سکوت شان سياست ابھام را نکرده

 را؟چ:شما نيز سکوت نموده ايد، می توانيد بنويسيد  نمی خواھند رد پائی باز خود به جای بگذارند وعملی می نمايند

تان عبرت » انقالبی«پس حاال بايد از روابط تنگاتنگ تان از کابل تا ھالند و تا انگليس قصه کنيد تا از سر گذشت 

 .آموخته و ھمچنان به اندوخته ھا بيفزائيم

ياری شھيد می » مائويسم«ت دقيق انجام دھم و متيقن شوم که خط گذارلعاتمطا» مائويسم«چون می خواھم که در مورد  

چند تا اثر علمی » خط گذار«ياری را در اختيارم بگذاريد و ھمچنان بگوئيد که » صدر« پس تمنا می کنم که آثار ، دباش

  ممنون خواھم شد؟، از ارسال آنھاجا گذاشته انده و فلسفی ب

   به صادق ظفر و ديگر ھم قالده ھای ھزاره ايست و چنگيزيستش  اينست كه اعتماد» صدر«خصوصيات افرادی  ھمچو 

ھا و  توانند در مقابل ھوس كنند و به سختی می ھای زودگذر رھا می نفس ندارند خود را در دست لحظات و خوشحالی
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كنند  ثابت قدم نبوده و غالبا سطحی عمل می.  ديگران متقاعد می شوندۀبه سادگی به وسيل. تمايالت خود مقاومت كنند

ھا و افكار خود به دنبال شانس، تصادف و رابطه با ديگران  ر طرحبرای موفق شدن د.  رازنگھدار نيستندومعموالً 

يوس أاز نظر شخصيتی بدبين، غمگين و م. انگارند خود را قبول ندارند و شكست خورده و بدون پرستيژ می. ھستند

 یه انبار کاھصادق ظفر از ترس به لرز افتيده و ب»صدر«طور مثال  .ند اشان نااميد و با جھان در تضاد بوده، از زندگی

وفان با خبر نيست که به محض طعاقبت نا انديش بوده و از غرش سھمگين ،پناه می برد و مرغانچۀ وی  »پوالد«نام ه ب

عليه توده ھای پشتون بزند که عف و جفی  صادق ظفر ھر آن»صدر«جالبتر و خنده آور تر . وزيدن فنا و تباه می شود

ماللی ( ۶جاسوس ام آی » لعل زاد«داکتر  کند و با وی ھمگام می گردد؛ باز می آغوش بويناک و پر از تعفنش را فوراً 

 شير زن به بھانۀ نفی صادق ظفر بوزينه وار به تقليد پرداخت و »صدر«تخيالت داکتر حبيبی دانست و  ۀ را زاد) ميوند

 .وباش می باشدميوند به پشتون ستيزی آغازيد و اين خود ثبوت روشنی از تزلزل شخصيتی اين بی ھويت ا

 :من با جرأت گفتم که   

حتی  .انقالبی درکشورجريان نداشت نه تنھا رھبر انقالب افغانستان نبود بل درزمانی که ايشان مبارزه ميکرد" ياری"(

و عامل   راضی نبودند وايشان را بورژوااصالً  جاويدۀ درجريان شعل" ياری"ازآمدن وپيوستن"ا.ل.م"اکثريت 

 ).دربارميدانستند

 :توله سگان زرد چنين نشخوار کردند   

وپيشتازنخستين پرولتاريای افغانستان ..... ) سازمان جوانان مترقی(نخست اينکه صدراکرم ياری پيشقراول وبانی"

  ) ھھھھھھھھھه(!!!؟؟؟. "يعنی سازمان جوانان مترقی رابه رگباردشنام و بھتان می بندند

نجا نياوردم، يکی بدان سبب تا پورتال را به محل پخش اراجيف شما مبدل من به دو علت تمام نقل قولتان را در اي

خود را » کشتمند و خليلی«فحشھای شما افراد و بی ھويت و ھمکاسۀ نساخته باشم و ديگر آن که نخواستم با نشر مجدد 

  . نيز به خيانت شما آلوده بسازم

 پذيريد که وی ھم انسانی بوده به مانند تمام انسانھا که در را نموده نمی» شھيد ياری«اما شما که ادعای ھمه چيز بودن 

می خواھيد باال ببريد، می » . ا. ل. م«جريان عمل ممکن است اشتباه نمايند و آن را تا سرحد قديس جديدی برای پيروان 

نش متحمل شدند، بر  ضرباتی که نسلی از انقالبيون پاکباز کشور در زمان حاکميت روسھا و مزدوراتمام: توانيد بنويسيد

علنی شده بعد ھا » .م. ج. س«مبنای کدام پروسۀ غلط و علنی گرانه بنا يافته بود؟ آيا تمام اين افراد توسط مشی نادرست 

خدای به وسيلۀ روسھا به کشتارگاه ھا فرستاده شدند و يا در جای ديگری؟ مگر تمام اين علنی گريھا در زمان رھبری 

ود؟ نمی خواھم در اينجا بيشتر قضيه را کش بدھم ورنه خود می دانيد که با يک محاسبۀ جديد تان صورت نگرفته ب

 ساده، کار ياری و ياری پرستان به کجا می کشد؟

 جواب اينھا چنين بسنده می کنم،ھاھاھاھاھاھاھاھاھا ھمه با ھم يک خندهه تنھا ب  

سازد و منشاء آن دوران تربيتی محيط  را تباه میتضاد ھای عصبی بسيار شديد و نامطلوبی كه سراسر زندگی شخص   

ھای روحی دارند شناختن آنھا  ثير بسيار مھمی كه تضادھای عصبی در بروز امراض و ناراحتیأبا وجود ت. كودك است

 شخص ثانياً . خبر است زيرا اوالً، خود شخص از وجود تضادھا بی. به نحو واضح و بدون پرده كار مشكلی است

  ترديد،  تصميمی، تناقض در رفتار، بی. كند اينكه خودش آگاه باشد و وجودشان را در خود انكار می  عصبی، بدون

. اضطراب، افسردگی، يأس و نااميدی  و صدھا عارضه ديگر، ھمه نشانه و عالمت وجود تضادھای عميق روحی است

 . احساسات و تمايالت شخص استھا و مھمترين عالمت تضادھای درونی، تناقض و عدم ھماھنگی در رفتار، حالت

  شان است که بدون خريطه فير می کنند و ھيچو و ديگر پخپلو ھای بوزينه مانندپخپل» صدر«  بارز مثال فوق ۀنمون

 ۀندارند و تنھا با نشخوار نمودن کلمات کاپی شده و تفال.... اجتماعی و، فرھنگی،  سياسیاز گونه شناختی از جامعه اعم 
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اين حرکات غير عادی و عقده ۀ ھم٠موده و به اين قسم خويش را در سطح جامعه مطرح می سازندديگران دلخوش ن

دوران کودکی و نوجوانی اين ھا و از روانی بودن شان حکايت می کند و گرنه فرد عادی و ه ھای آشکار بر می گردد ب

  عاقل اين قدر خيزک و جستگ نزده و بی شخصيت نمی باشد

 :اين قلم گفت که  

بيخبربودندودرسطح جھانی نه تنھامردم ازموجوديت کشوری به اسم افغانستان "صدراکرم"ازبودن...خلق ھای ھزاره(

 )صدر ياری"بيخبربودندچه رسدشناخت از

 :سگ زرد چنين قوله کشيد

 ":کند مستانه قطارمی چنين واژه ھارابد اين اپورتونيست کثيف پس ازاينھمه لجن پراگنی ھا،"

 !ی اين بی فرھنگان کودن را ببينيد و قضاوت نمائيد؟شما پاسخ گوئ 

 : من نوشتم که

 ).از دستم شب وروزنداريدوخواب ازچشمان تان ربوده شده است ومتيقنم که ميرويس به عزرائيل تان تبديل شده است(

 :ھزاره ايست و چنگيزيست ھای انجوئيست چنين جيغ زدند

انگلس به درستی ميگفت که .اله وکثافات جنبش رابه نمايش ميگذاریتوانباری اززب!آری ای دلقک توراست ميگويی"

  !؟. "صفای جنبش پرولتری مضمردربيرون ريختن انبارکثافات  رويزيونيسم واپورتونيسم است

ه سطح بلند تئوريک و اما در کمال چشم سفيدی از نجای خنده است که حريفان بيمار نه سطح دانش علم زبان دارند و 

 !!!گلس نقل قول می کنندفريدريک ان

 سگان زرد  جنبش پرولتری کجا است تا صفايش را ببينيم؟  

 .اعتماد کردن به دشمن خونی ھمچو شوروی از رويزيونيست واپورتونيست بودن نمايندگی می کند

 !سنتريسم واپورتونيسم می باشد ،خود نمادی از رويزيونيسم » مائويسم«ۀ واژ

 .رويزيونيسم واپورتونيسم می باشد» شتمند ھاک«تعلقات شخصی و سياسی با  

 :سگان دروغگو چنين اتھام می بندند

  !!!؟؟؟"واين ميرويس دلقک نيزافتخارميکندکه با تيغ بران مائوئيستان افغانستان به قتل ميرسد،"

ان و زنازادگان تاريخ نداده ايد ثابت بسازيد و در غير آن حرامزادگ... اگر  در کجا من کلمه ای قتل را به کار برده ام؛

 ! زندگی ننگين تان ساخته ايدۀھستيد که از کاه کوه می سازيد و دروغ و دغل را پشتوان

 پاره و چشم دريده از کدام تيغ بران صحبت می کنيد؟... شما الفوک ھای بی حياء و دھن دريده و

 !را تيغ می انگاريد؟  باد ھای مشنگی تان وشما را در حال اغماء برده است که بر فرق تان فرود آورده ام یحتمی پتک

  سمبوليک بود و يا به بيان ديگر به شکل  يک آماتور سياسی بود ۀ در حد  مبارز)ياری شھيد(بايد اضافه کنم که مبارزۀ 

خاطری که دو نامبرده ه قرار داد ب» شھيد نادر علی پويا« ويا »قاضی ضياء«را در رديف زنده ياد  که نمی توان ايشان

 زندان مسلخ ھایپرچمی و خادی اش رزميد و خون شان  -خلقیۀ در عمل و پراتيک عليه روسھا و نوکران زرين قالد

 را ھم مقارن با شخصيت ھای مشھور »شھيد ياری«از نگاه سطح مبارزاتی نمی توان  .پلچرخی را رنگين ساخت

 . مقايسه از حماقت شخص نمايندگی می کند و بسمبارزاتی و رھبران انقالبی جنبش انقالبی قرار داد زيرا اين چنين

 انجام نداده است و حتا حرفھا و عملکرد ھای آخرينش در عملدر گونه مبارزه ای   ضد روسھا ھيچه ب»شھيد ياری«

شود اين اشتباه عريان تاريخی را به  نمی .شان اپورتونيستی و تسليم طلبانه بودۀ مقابل روسھا و سگان زرين قالد

 داشت  توقعاتی را که از روسھا»شھيد ياری«که  خاطریه   ب.ن و يا ناخوش بودن حال و احوالش ربط دادمريض بود

من منحيث يک فرد اين حق مدنی را دارم که در کمال احترام عرض  . مرتکب گشته بودندعمدی نبود بلکه ايشان عمالً 
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و خيالگرائی پناه آورده بود تا با اين حرکت تسليم به اپورتونيسم حاکميت مزدوران روس  در زمان »شھيد ياری«کنم که 

شان در قلب خرسھای قطبی جا باز نمايد و در غير آن يک مبارز چپ انقالبی در شناخت سوسيال امپرياليسم بايد ۀ طلبان

 .کرد و ايشان کردند لحظه ای ھم شک نمی

 ت قائل ھستيد پس بھتر است که وی را رسواذره ای ارج و حرم» ياری« شما زنازادگان و حرامزادگان تاريخ اگر به 

را باز کنيد اين بدان معنا  اگر دھان نجس و گند تان .حال حفظ کرديم حفظ باشده  نسازيد و بگذاريد حرمتش را که تا بتر

 .است که شما برای وی کوچکترين احترامی قائل نيستيد و تنھا در زير نام وی پنھان می باشيد

 آگاھی کامل دارند و به »شھيد ياری«زنده ھستند و آنھا از نقش مبارزاتی ) شعلۀ جاويد(در ھای منسوبين، رھبران و کا 

به ) شعلۀ جاويد(دانند که شما جاسوسان کثيف در صدد بد نامی  ھمين مناسبت بر حرفھای من مھر تأئيد می زنند و می

ان زرد را نمی شناسند و در سطح ورای در سطح ملی کسی سگ . و جھانی تان جان می کنيده ئینفع باداران منطق

قم و تھران تنھا ميرويس می  در کويته،»واواک« تان در زير نظر آی اس آی و » فعاليتھای«مجازی انترنت و  ديگر

را بکوبد و در خندق تاريخ پرتاب تان کند و بس و حتا ضرورت آن نمی  آخرين ميخ تابوت تانتا به ھمان تنھائی تواند 

 .رفقای چپ انقالبی به کمکم بشتابندرود که ديگر 
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