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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٢۶

 

  فرمانبردان ارتجاع و سرمايه
 !در صدد بد نامی رھبران جنبش انقالبی مردم افغانستان

١۵ 
  

 ۀخرف در لفافۀ اکونوميست و لب گور رسيد انجوئيست، ونيست،رجزخوانی يک دو روی مفلوک و يک اپوت

 !)٢(اعالميه شماره........ رويزيونيستھا و اپورتونيستھا و توطئه گر و خادم امپرياليسم 

 ! سال فعاليت خود جمع کنيد؟۴٠ايد و يا باز ھم می خواھيد سندی برای  خورده نمی دانم اولش را ۀشمار

     

 !»پوالد«ث خزيده در سوراخ متعفن -  غجناب گرانقدر داکتر

ندازم و اما چيزی جور و درست نشد د، کوشش کردم تا در ھر قالبی  بيچون از اختصار اسم تان چيزی درست نمی شو

انتخابم اختاپوس بود و بعد منصرف گشتم که چرا به شأن و شوکت اختاپوس بی  .بود... در ... مد؛ يعنی ادست نيه و ب

خر «مسمائی  را برای تان انتخاب کردم که در شأن و شخصيت تان  خيلی می زيبد يعنی با  اسم  بناءً حرمتی روادارم،

 .اميد مورد پسند تان واقع شود.»چنگ

عکس العمل به مثل نشان نمی دھم زيرا  نمی خواھم ھم سان تو  سليطۀ ، مگرچون زياد دو و دشنام  نثارم کرده بوديد

را به فحش دادن و ناسزأگوئی محکوم ساخته ايد  لطف کنيد که پاره ن اين که م . بگيرمش مجنون قراريمحيل و روانپر

اگر با جوھر شرافت  .ای از فحاشی ام را در معرض ديد خوانندگان بگذاريد تا آنھا نيز ديده و معيار قضاوت قرار دھند

به نشر بسپاريد تا مردم  در ترازوی » پيام آزادی«و گوھر وجدان آراسته و پيراسته ھستيد تمام نوشته ھايم را در 

قضاوت يک جانبۀ شما  از ديد فردی سر چشمه گرفته  و بر مبنای عقده  ھا و دروغ ھای . قضاوت بگذارند و وزن کنند

 !ت انقالبیيشاخدار استوار می باشد نه بر مبنای شرافت و اصول

 ،شخصيت مدبر که ) آزاد افغانستان- افغانستان آزاد( ۀآوازانقالبی و پر  قبل ازين که  نوشته ھايم را به پورتال وزين،  

، يکی يعنی خار چشم مرتجعان و وطنفروشان)  رفيق مبارز موسوی(  بی رقيب، ۀنگارشگر بی باک و نويسند انقالبی،

ه  قبل اگر شما  آرزو داشته باشيد ک.  ارسال می دارم نخست در آرشيف کمپيوترم  ثبت می کنماز ھمکاران آن می باشد،

خدمت جناب شما ارسال دارم تا بعد از نظر اندازی  لطف کرده با دستان پر از مھر تان به  )پورتال(از فرستادن به 

 تھمت نزده و بی محابا »موسوی« بفرستيد کدام مشکلی ندارم تا شک تان رفع گردد تا ديگر باالی رفيق پورتال نامبرده
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 باورمند نيستيد و خيلی دگم می به تکامل و رشد استعداد ھا  اصالً  پيخ ھا ھا و کھنه) زمخت(شما  تيپ . کنيدپارس ن

 جر وبحث کنيد و استعدادم را امتحان نمائيد به صورت زندهاگر خواستيد و آرزو داشتيد که با من در فيس بوک  .انديشيد

 ! چرا که امتحان شرط است،خيلی خوش آمديد

سر بيرون کرده تعفن ايجاد » شورش«که از فاضالب ) چقر(صادق ظفر »  صدر«راستی اين نکته را برای بزغالۀ تان 

و »  م.ل.سازمان کارگران م«، » مائويستان افغانستان«، » شعله جاويد«ی يکتن ھوادار اھدارد، يا تحت نامھا و اسم می

موده  و اطالع دھيد که دارد، قوله می کشد و شاديبازی می کند نيز  ياد ھانی ن عرعر می....  يا تحت نام گزارشگر و

 با جناب ايشان  به جر وبحث به زبانھای دری به صورت زندهحاضرم از طريق فيس بوک در  نداده اند ،...اگر ايشان 

اگر ايشان بنابر معاذيری . تبادل افکارنمايم LIVE  طريق يکی از تلويزيون ھای افغانو انگليسی بپردازم و يا از

 يک سند ۀمثابه  خودش را پنھان ساخت حرف برادر بزرگش را بوراخر چندين سحاضر نشد و ھمچو موشک زرد د

 .تاريخی قبول خواھم کرد و گله مندی نخواھم کرد

که کسی  اين.  اخالقی و اسلوب نا بكاری و شرارت استۀدو رو بودن يک رذيل. باشد کسی که دو رو است منافق ھم می

تواند  يک انسان می .ديگر باشد، اين يک صفت بد اخالقی استجلوی من به گونه ای باشد و پشت سر من طور 

. خوانند چنين انسانی را معموالً دو رو و منافق می. شخصيت اصلی خود را پنھان کند و با شخصيتی تقلبی ظاھر شود

اما شاخص ھائی . ستای ئ اصلی زندگی ھر انسان دورودشواری ھای شخصيت و پنھان کردن ذات واقعی يکی از حفظ

ی افراد پی برد و يکی از مھمترين اين شاخص ھا رفتار انسانھا با ئتوان به صداقت يا دورو ھستند که از روی آنھا می

 .مخالفان و دشمنان شان است

بی دم و سبکبال که از ترس تير صياد از شاخچه به شاخچه ای می ) قرچه گگ(که به سان ) موسکرما(حضور شما  

جادو وطلسم تان اگر ھمراه با شيطان  ض برسانم که شما با اين شکل و شمائل، قد و قواره ،پريد در کمال احترام به عر

 !!!لب دريا برويد مطمئنم که شيطان را تشنه لب دو باره بر می گردانيد

در غياب ما برای شما پيامی ارسال داشته است و از ما به بد و بيراه » صادق ظفر«کرديد که ) چغلی( مگر شما نبوديد 

لفونی خاطر نشان ساختيد که در موقع ي پرداختم و در بحث ت»صادق ظفر«جواب  ه من ھم ب گوئی پرداخته است؛

 خوبی بر پيکرش وارد شود و ۀبه نشر خواھيدسپرد تا ضرب»  صادق«ی ھر چه بيشتر امناسب نا مه ام را در جھت افش

 !د؟ زيرا شما نيز از وی نفرت داري،ی بيشترش واقع گردداباعث افش

بار ھا گفته ايد که وی عامل دربار بود و علنی گرائی اش موجب کشتار » شھيد ياری«در مورد مگر شما نبوديد که 

 !...... نبودند و». م.ل.م «بسياری از مبارزان شعله ئی شد و ايشان در حدی رھبری 

فغان و افغانستان در گوش ھمه صادق خان ظفر عليه ا» صدر«جناب ۀ مگر شما نبوديد که در مورد نفرت خانم محترم

 رديد؟کوز وز  می من جمله من 

 را توھين و مذمت می »صادق ظفر«داديد و   عکس العمل نشان می»افغانستانی«مگر شما نبوديد که بار ھا عليه کلمۀ 

 کرديد؟

 »حسين« عليه جبھه گرفته بوديد و» حزب کمونيست مائويست حسينيست«با » پيکار«مگر شما نبوديد که عليه ائتالف 

 درجه تغيير جھت داديد و شامل مثلث وطنفروشان ھزاره ايست ١٨٠چطور شد که  حمالت شديد می کرديد؛» حزب«و 

  !ث مشھور به خرچنگ - عجب موجود عجيب الخلقه و دغلبازی می باشيد جناب داکتر غ و چنگيزيست شديد؟

قرار راپور دوستان که با  .چپه  و سينه بغل خواھيد شدمجرد پف کردن ه اينقدر از جرأت و شھامت دم نزنيد زيرا ب 

شما رفت و آمد دارند و  درتماس می باشند می گويند که آنقدر ترسو و جبون ھستيد که حتا از شر شر پياز و اصابت 

  .در اين زمينه شاھدان زنده دارم. ھراسيد برگ درخت بر پنجره می
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را در مورد  تانۀ بار ديگر از  نور ديد بگذرانيد و قضاوت جاسوسان يکرا   تانۀاراجيف و نوشته ھای جاسوس مآبان 

 بخوانيد و حاال کرنش و چاپلوسی تان) مجيد قھرمان(عملکرد ھای انقالبی و مبارزات اصولی سردار و رھبر آزادگان 

 !متحجرندازيد؛ ای دو روی و منافق خرف و وی خود تف بير آئينه نگريسته و بررا بنگريد بعد خود را در

و ديگر بزرگان جنبش انقالبی باز نمی کرديد کار ) مجيد بزرگ(اگر دھان متعفن  و نجست را در بدگوئی و غيبت 

حاال با روباه صفتی محيالنه آمده ای تا حرفھای گذشته ات را گويا ترميم نمائی تا  .بدينجا نمی کشيد ای حقه باز مداری

 و ھزيان تب داشتيت بسوزد و بگويند که بيچاره را ببخشيم زيرا در آنزمان ی  ھم برائدست آری و دلھاه ی را بئدل ھا

 ! ث خرچنگ - تا به اين قسم چال و نيرنگ برائت بگيريد و اما کور خوانده ايد داکتر غ می گفت ؛

که  دل کندم و کنار رفتم و از وقتی» پيام آزادی«زمانی که از سه بار انجوئيست بودن تان آگاھی حاصل نمودم از 

متوجه گشتم که در نبود رھبراران شعله ئی و جنبش انقالبی به دستور باداران خارجی ات به دسيسه سازی و دوسيه 

کشيدن و کوبيدن آن جانبازان  و جانباختگان راه آزادی و انقالب از » نقد«سازی پناه آورده ای و می خواھيد تا با  به 

متوجه نيات پليد »  بلند پروازی «ھمزمانھويت و شھرتی برايت بخريد و  ،سرزمين پنير ھای پوپنک زده و پوسيده نام

باره درد  يک . در اسرع زمان با پرتاب نمودن تير ھای خنجر گون  بال و پرت را شکستم،و ضد انقالبی ات گشتم

بار آورد؛ اين ه که بوی تعفن ب  نقاط مختلف بدنت يکجا شد و منفجر گرديدبال و پر شکستنت با درد ھای ديگرناشی از 

 .حرکت باعث آن شد که ماھيت و ھويت ارتجاعی ات بيشتر از پيش افشاء گردد

 !!!است... نقل خوردن در عين پيری مثل  شيرازی سعدی شيرين سخن،ۀ فرزانۀ بنابر گفت 

فتيدن دانی که جستک و خيز زدن ا  و ھم زياد جستک و خيزک می زنی و نمیدروغ می گوئیين دوران کھولت ھم ادر

 :نمونه ای از دروغ ايشان را در زير بخوانيد .ھم دارد

کار نامه مبارزاتی ام طی بيشتر از چھل سال به ھمه کمونيست ھای انقالبی و افراد و جريانات مترقی مردمی و توده "

 !؟"ھای خلق کشور معلوم است

 سال از تجاوز باداران روسی ٣۴ر چمی و  سال از جلوس زنازادگان خلقی و پ٣۶،)قرا قرا زياد پف نکو که شمال آمد(

دی طی يک کودتای سفيد به عمر رژيم شاھی ي خورش١٣۵٢داوود خان نيز در  .ات بر حريم ميھن آزادگان می گذرد

 خود تان که بيشتر از چھل ۀپس قرار گفته و نوشت . سال۵ خورشيدی حکومت کرد يعنی ١٣۵٧خاتمه بخشيد و تا 

ش ما اينست که آيا با جناح داوود ھمکاری را آغازيديد و يا با زنازاگان خلقی و پرچمی بر پرس کرده ايد،»مبارزه«سال

 عليه نظام داوود مبارزه کرديد؟

 ۀشعل( شما را در صفوف چه کسیشديد و  )لۀ جاويدع ش-  نوينتيکجنبش دمکرا(پس چه وقت و در کدام سال عضو 

  ؟ھمچو موش پران فرار نکنخ دھيد و الم پاسؤجذب کرد لطف نموده به س) جاويد

 سالگی، بردوش زنده ياد مامايم در جريان تظاھرات شعار می دادم و نمی ٨اگر خود در آن زمان از ھمان ھفت و يا 

توانم ادعا نمايم که از کم و کيف تمام جريانات اطالع مستقيم داشتم، مگر ھنوز کسانی ھستند که با شرکت مستقيم 

شما که ادعا داريد که گويا با جنبش دموکراتيک :  بزرگ، عين سؤال را از شما می نمايندخودشان در آن موج مبارزاتی

ارتباط داشته و حتا مبارزه ھم نموده ايد، می توانيد لطف نموده بنويسيد، اين ارتباط تان از » شعلۀ جاويد«نوين و جريان 

وسوم بود و يا ھم محفل ديگری در جريان م» محفل رفقای ھرات«از طريق محفلی که به : کدام طريق تأمين می شد

از آنجائی که بخش اعظمی از پيشکسوتان محفل ھرات به خون تپيده اند و گورشان ھم پيدا نيست، تا تذکر شما، . شعله

 تان را در عقب، خودخواھش می کنم ، انداخته و يا بعث بی احترامی به استخوانھای آنھا گرددحيات آنھا را به خطر 

و يا يک شھيد » کريم «، »ماما غالم محمد«، »رستاخيز«نپوشانده، صرف از يکی از آنھا مثالً امنيتی يل رعايت مسا

آن با در نظرداشت شعله  سال مبارزۀ تان مکثی نمائيم، در غير۴٠ديگر نام ببريد، تا بشود راجع به ادعای بيش از 
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ت رويزيونيست ھا و سوسيال امپرياليستھا نبوده باشيد،  سال را در خدم۴٠معلوم که تمام اين  از کجا ستيزی بعدی تان،

می دانيد چه؟ من حدس می زنم که دليل نفرت تان از من .  آن راز مگو از پرده بيرون افتاده باشد،و اينک در تقابل بامن

 .ب کشيداز آ» انجوئيزم«ارتباط تان را با » کنری«که » رفيق موسوی«ھمين مسأله باشد، درست مانند نفرت تان از 

ھرگاه ارتباط تان با جنبش دموکراتيک نوين و شعلۀ جاويد از طريق کدام محفل ديگری بوده، لطف نموده در زمينه 

 سالۀ مبارزاتی دست و پمجه نرم می نمايم، نه يک خرچنگ ۴٠روشنی بيندازيد، تا من ھم بپذيرم که با فردی با سابقۀ 

 !خرف و يک دروغگوی تمام عيار

 یحال پاسخه که از شما خواسته بود که در مورد شعله ئی بودن تان معلومات  ارائه دھيد تا ب» سمندر«ت االؤچرا به س

 ارائه نداشته ايد؟

داکتر فيض احمد از . از خود انتقاد کرد.... در مورد ارتباطش با سفارت چين و» جرقه«در يک شماره ای از » سمندر«

از خود انتقاد ) سوی انقالب سرخ به پيشه با رد اپورتونيسم ب(  ای تحت اسمتئوری سه جھان بريد و با انتشار اعالميه

 حاال پرسش ما از شما اينست که اگر فردی از اشتباھش انتقاد کند بايد چه نوع برخورد را با وی اختيار نمود؟ .نمود

تقاد کرده اند باز ھم به چوپ انتقاد را که از خود ان وجدان کسانی  بیۀ  که از خويشتن انتقاد کردند پس تو شرفباختئیآنھا

م که ھنوز است موختی و از سه بار انجوئيست بودنت انتقاد نکردی و ھنوز ھامی زنی و چرا از انتقادات اصولی آنھا ني

  !!!ه ای؟؟ والی بند ماندگلمثل مرکب در 

منظور تان از توده ھای خلق کشور و   مردم و انقالبيون معلوم است،ۀفرموده ايد که کار نامه ھای مبارزاتی تان به ھم

در  .اش می باشد» انقالبی«و رھبران و کادر ھای » حزب دموکراتيک خلق«حتمی صفوف پائينی  انقالبيون کيست؟

را می خوبی می شناختند و می شناسند لطف کنيد و بگوئيد که به کدام اسمی  شما ه غير آن اگر توده ھای مردم شما را ب

 . و احساسات دوران کھولت و نزع بر اساس منطق بنويسيدپتاقجای الف و ه  بند؟ لطفاً شناختند و می شناس

را ثابت بسازيد و اما از سنگ   بودن تانئیند که شعله از شما بار ھا پرسيده ا)  جاويدۀرھبران و منسوبين جريان شعل ( 

ث  نمی شناسند و چنين  - کسی  را به اسم غمی گويند که) شعله جاويد(حتا نطاقان  !ناله بر خاست نه از داکتر خرچنگ

 و تظاھرات شعله ئی ھا نديده اند؛ پس شما در اين مورد چه گفتنی داريد؟ھا  ميتينک ازفردی را در ھيچ يک 

ث خر چنگ در باال بيشتر از چھل سال از مبارزه اش ناليد و باليد و اما در زير بيشتر  از چھل سال به حدود  - داکتر غ

 !قرب کرد؟چھل سال ت

 : را بخوانيد»سيا«ب خفته در بالين - ج- حاال دروغگوئی اين شعبده باز سياسی و جاسوس ک

را بر مبنای اصوليت »دو خط«سياسی اصولی مبارزه بين  -ئولوژيک دمن  طی حدود چھل سال تا حد توان مباره اي" 

انقالبی «يم طلب و خرده بورواژی ھای پرولتری ادامه داده و چھره ھای عناصر اپورتونيست و رويزيونيست و تسل

 "را افشا و طرد کرده ام» نما

، خط خلقی و » دو خط«سياسی اصولی بين -ئولوژيک دخودش اقرار می کند که حدود چھل سال تا حد توان مبارزه اي

قالبی ان«خط پرچمی کرده است و چھره ھای عناصر اپورتونيست و رويزيونيست و تسليم طلب و خرده بورواژی ھای 

حزب «مربوط » پوالد«ث - آيا ثبوتی باال تر ازين پيدا می شود که رد کند داکتر غ  و طرد کرده است؟ءرا افشا» نما

 !و جاسوس کھنه کار نبوده باشد» دمکراتيک خلق

ارتباط » شھيد ياری«دھد که در زمان حکومت مزدور روسی و تجاوز روسھا با  چنين نشان می) خرچنگ(ينجا ادر

کاسيگين و گروميگو رو آورده - دکتورين برژنف» مائويسم«يجاد کرده است  و از خلقی گری و پرچمی گری به مخفی ا

به زيارت شريف انجوئيسم شرفياب می شود و بعد از شرفيابی به کميته ھای » ماوئيسم«است و بعد از برکت لنگر گرم 

گوی » ثنا«راستی ..... ( خطور کرد ماالتی در ذھنؤدر حين نوشتن س......   و منال می رسدنانسويدن و اتريش به 
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،چطور شد که انجو ھا تو خرچنگ را  که منحيث يک تن » غين«ياليسم يانکی داکتر رشوروی امپرياليستی و خادم امپ

جنگ  سسات شان را داد و چگونه باالی کسی که از قھر انقالبی ،ؤاختند اجازه کار کردن در مناز رھبران پيکار می ش

 اعتبار کردند و بعد از کار نمودن در سه دفتر انجو  ھا ،زد  و قدرت انقالبی از لوله تفنگ بيرون می آيد سخن میخلق

  !بعد به ھالند فرستادند؟

يکی از » نسيم جواد«زدائی در پاکستان نبود و از طرف » مائو تسه دون«از آن گذشته مگر کميتۀ اتريش مرکز اصلی 

سرمۀ « که سنگ دفاع از انور خوجه را به سينه می زد، ادارل نمی شد؟؟ نکند شما » ای. آی. سی«اعضای سرشناس 

 نيز مخفی نموديد؟؟ » نسيم جواد«داشتيد که با کشيدن به چشم تان، ھويت سياسی تان را حتا از » سليمانی

 قد عقلم واقعاً  ا غير آن؟خرچنگ و يا قرچه است و ي - آيا اسم تان که در اوراق دفتر مھاجرت ھالند ضبط می باشد پوالد

را  چگونه فريب و گپ دادی و آی اس آی را پف و چف کردی و » سيا«ب و -ج-سر چوب ،ک ..... نداد که  تو دلقک 

ه که ب» پيکار «ۀقرار اطالع ھر عضو بيچار..  برايت پشت دست بگذارد٠٠٧ بايد و هللا! محسنی را مسحور ساختی؟

ه حاال ب  سر شان زير بال شان می شد؛هد روز و يا چند مانتافت و بعد از گذشت چسراغ تو می شه پاکستان می آمد ب

 ) .....حرفت باورم شد که خيلی انقالبيون را افشاء ساخته و رھسپار قبرستان ساخته ايد

ھر  هب....  زير دست قابله ھا کار می کردیو پيچکاری و امپول می زدی و بعضاً قرار اطالع دوستان از پاکستان که ت

 داکتر ھستی؟ زيرا حرکات جنون آميزت از  داری که ثابت بسازد که تو واقعاً صورت کدام مدرک تحصيلی موجود

 !دارد روانپريشی خودت حکايت می

 طوری حال اين خرچنگ روانپريش .نادان را ھم از جانب راست و ھم از طرف چپ نادان می خوانی و نادان می بينی

خودش ۀ در نوشت چنانچه .تئوريسن و اکادميسين متبحر قرن می باشد  جامع الکماالت،اکت و ادا می کند که واقعاً 

 :دروغگوئی و بی شرافتی اش را بر مال می سازد

گروه ھا و افرادی تسليم طلب معينی که توان بر خورد منطقی در برابر نقد ھای اصولی من و انتقادات اصولی "  

 "دارنددست به يک توطئه خاينانه زده اندم را ن- ل-ديگر بخشھای جنبش پرولتری م

خرچنگ که » صدر« عکس هشنيده بودم که ھر قدر سن پخته تر شود انسان با تجربه تر و سنگينتر می شود و اما ب

 !گشته است چرا اينقدر بی عقل و دروغگو می باشد؟) شيخ فانی(دندان عقلش را نيز کشيده است و 

د و در نبود رھبران انقالبی بار ھا تمنا کردم که به سی سال گذشته زياد نچسپي...... .....پيش از نوشتن فرمانبرداران  

 کشور ۴٧در شرايط کنونی کشور در اشغال است و آزادی ملی ما توسط .   برای شان ارج و حرمت بگذاريد اقالً 

را در داخل   و انرژی خويشگروگان گرفته  شده است و بھتر است که تمام توجهه ارتجاعی و امپرياليستی پامال و ب

ه ب..... اين سلسله گفتارم تا بخش سوم فرمانبرداران .کشور معطوف داشته و وحدت انقالبی و رزمی کرده و متحد شويم

مولود انترنتی ھزاره ايست و چگيزيست  تحت نظارت  »م. ل.سازمان کارگران م«که  شکل انتقادی ادامه داشت تا اين

ھمچو سگان کثيف به دو و دشنام پرداخت و من ھم چاره » پيام آزادی«اره کرد و از طريق زنجير پ» صادق ظفر چقر«

 !ای جز دفاع نداشتم

گاھی حاضر نشده است که  االتی را  مطرح کرده ايم که به پاسخ بپردازد و اما وی ھيچؤس »پوالد «داکترما بار ھا از  

نشخوار می را بی شرافتی برخورد منطقی و نقد و انتقاد اصولی ال ما جواب ارائه دارد و حاال در کمال ؤيک سه حتا ب

 !کند؟

 :را بخوانيد» شيخ فانی«از لحاظ سياسینمونه ای ديگری از دروغگوئی و دروغپردازی اين موجود عجيب الخلقه و 

وجدانی تمام اين گرو ه ھا و افرادی اپورتونيست و تسليم طلب با پناه جستن به نام مجيد فقيدو با بی شرمی و بی "

کشور و اولين مروج  و ) م- ل- م(حمالت اپورتونيستی را بر عليه رفيق اکرم ياری بنيانگذار جنبش انقالبی پرولتری 
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در سطح کشور و منطقه آغاز کرده و شنيعتر از آن که توھين و تحقير و بی ) م-ل- م(مبلغ انديشه ھای پرولتری 

 ".سترده ادامه ميدھندحرمتی به اين شخصيت بزرگ انقالبی را بطور گ

آبرو برايش نمانده باشد که بريزاند و تھی از شرف و عاری  از وجدان باشد متوسل به دروغ ای وقتی که انسان  قطره  

خاطر ه شھيد ياری را درباری و دارای انحرافات ايدئولوژيک می دانست و حاال ب» پوالد«و نيرنگ می شود؛ زيرا 

 به تملق و چاپلوسی پرداخته و به آنھا پناھنده شده است تا خودش  ویان کشتمنديستو يار» رصادق ظفر چق«دلخوشی 

را از  آماج حمالتم مصون نگھدارد و اما نمی داند که خر چنگ در زيری ھر سنگی پنھان شود در دل دريا رفته 

سوم «،»ستانمائويست ھای افغان«،»م.ل.سازمان کارگران م«اگر موشھای زرد از سوراخھای . صيدش می کنم

سر بيرون کنند با موش کش .... و» ،سازمان جوانان»ھوادار شعله جاويد«،»ھوادار جنبش دمکراسی نوين«،»عقرب

 . شان می گيرمۀ  نشان،در دست داشته

 بی ناموسان و زنازادگان -سيد کيھانيست ھا -کشتمنديست ھا - چنگيزيست ھا - ی را که بر ھزاره ايست ھا ئفشار ھا 

 !!! ام اين دجاالن بی مايه و فرومايه را وادار به تغيير مواضع کرده استوارد ساخته

..... اپورتونيست و  جنبش مقاومت ملی  مجيد کبير را آوانتاريست، قدرت طلب ،ه ئیرھبر آزادگان و رھبر اسطور

 !!!خطاب می کردند

 مبارک ابر مرد عالوه ند و پيشوند اسمتمامی القابھای مبارزاتی و انقالبی را در پسو) چقر(صادق ظفر » صدر«حاال 

 و انقالبی تر در تاريخ ابر مرد وطنپرستوی ی کند که به مثل  به چاپلوسی پرداخته است و ھم اضافه مکرده شديداً 

 .افغانستان ديده نشده است

 و ين سن يک قرنه زنگ و جامن بسته و با رقصانيز در» پوالد«ث  -پنير خورک جناب خرچنگ داکتر غ» صدر«

اش بيرون شد و حاال ابر مرد کبير را انقالبی و فقيد می » اصولی و انقالبی«آواز و کرنش آھسته آھسته از موضع 

  به عقب نشينی مفتضح وادار نمودهچنگ را انگيز است و اما باز ھم خربرال ؤ ما  سۀخواند که فقيد گفتن رھبر شايست

 .ما

 .را بر مال سازند اطات خلقی و پرچمی شانفشار ھای پياپی  اين قلم موجب شد که ارتب 

 .را بر مال سازند و بر ھر پديده و جنبنده ای مھر ھزاره بزنند فشار ھای من باعث شد که راسيسم و شئونيزم مليتی شان

االتم پاسخ گويند و فرار را بر قرار ؤضربات پيھم من در جمجمه ھا و اال شه ھای شان موجب گشت که قادر نشوند به س

 .جيع دھندتر

ه سياسی را در ادبيات سياسی برای اولين مرتبه در تاريخ مبارزات انقالبی کشف و بۀ در اين جر و بحث ھا دو واژ 

 . می باشند»ھزاره ايسم و چنگيزيسم« استفاده قرار دادم که عبارت ازۀمرحل

- سازشگری - علنی گرائی -خيالگرائی - تسليم طلبی - الی اين مباحثات و جار و جنجال ھا اپور تونيسمه ھمچنان در الب

خود نداده بود و ه بی خط را افشاء ساختم که تا حال اين جرأت را  در تاريخ جنبش کسی ب» خط گذار«....کرنشگری  و 

 .ادامه دارد....  نھائی وۀ افشاءگری ھا تا سرحد فيصلۀھنوز ھم سلسل

خاطر بد نام سازی صدر مائو ه کاسيگين و گروميگو ب- فتوسط برژن» مائويسم«برای نخسين بار افشاء نمودم که واژه  

ب تبليغ و ترويج گشته است و ھمچنان  تحت ھمين نام بھترين - ج-طراحی و توسط ک) شعله جاويد(و بد نام ساختن 

 .فرزندان خلق افغاستان را از جوھر زندگی محروم ساختند و به شھادت رسانيدند

 :می افتد و چنين می نويسد» الرنس استرن«به پاچه ھای » والدپ«در جھت توصيف خصلت و عادت » پوالد«

الرنس . "اگر قرار باشد که بايستی و بطرف ھر سگی که پار می کند سنگ پرتاب کنی ھرگز به مقصد نميرسی"   

  »استرن
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 از یگيری که وقت نشد به ھفتاد، از حاال که پايت به لب گور رسيده تا چه وقت، باالخره ياد می ٧داکتر پوپنک زده، به 

چرا می خواھيد خيره . ببری اسم نويسنده از کتاب، سال چاپ و  صفحه نيز نام ۀ، حد اقل به عالونیکسی نقل قول می ک

انتقاد پذيری و اصالح را نداريد، در غير آن من در قسمت ظرفيت سرانه برخورد نموده، به ھمه ثابت بسازيد که شما 

 راستی ننوشته ای که . قول از ديگران با بھتان به آنھا را می شود چه سان تميز دادھای قبلی برايتان نوشتم که نقل

  را به کدام زبان خوانده ای؟» الرنس استرن«نوشتۀ 

  منطقی و ۀطرف سگ سنگ پرتاب کنی به نتيجه ثابت کردم که اگر ب» الرنس استرن "ۀ من  خالف مقولدر ھر حال

ناگفته نماند  .روشنی تشريح و ثابت ساختم که انکار ناپذير استه ين مسأله را بمن در مطلب فوقانی ا .مقصد می رسی

 با آنھا رفتاکرده و برای ،که من سگ شناس ھستم و انواع سگھا را شناخته تشخيص داده و نظر به توان و استعداد آنھا

 .دھم شان  استخوان می

 کسانی که از نزديک خصوصاً  بخوانيد و بخنديد، .می کندينجا موش ادای شير را در آورده و چه مظلومانه وز وز ادر 

 : اين الفوک مفلوک و عملکرد ھای ننگينش را شاھد اندۀو قوار) طلعت(

من از مواضع اصولی  را به قيمت جان من ھم تعيين کنند؛»ضرب االجل«اگر بادار امپرياليست و ارتجاعی تان اين " 

 ".......و انقالبی ام و

 "نت وخيانت و جاسوسی ات بدون شک معضالت و خطرات امنيتی برايم در قبال خواھد داشتولی اين دنا"   

شما به الفزنی يک انجوئيست جاسوس و نھايت  .» زدی"گند"را در آوردی و يا "شورش"«ايرانيان ۀ حاال بنا بر گفت

اراجيفش فکر می کند که مردم می کند بنگريد که با اين چرنديات و  )تر( و ترسو که از شرشر برگ درخت بزغاله دل

وجدان خرف و خرچنگ زشت سيما و زشت کردار تو کدام عملکرد انقالبی در گذشته داری  و در  بی .را گپ می دھد

وگ و الفوک نمی باشی و باالی حرفت -ز-و-کجا زندانی شده ای و يا در جنگ مقاومت رزميده ای که ما بدانيم که گ

 !باور کنيم؟

 !جواب نمی پرداختیه را می گفت که افالس خط داده ای و اما تو ترسو از ترس بوبار ھا ت» اسايت باب«ول ؤمس 

کردن و گويا خود را کته کته نشان دادن و چنان تمثيل می کند که در صورت افشاء شدن ھويش ) پريم پره(اکت و ادای 

 خنده خنده و باھم خنده ھھھھھه الف خواھشمندم که ھمه با ھم. معضالت و خطرات امنيتی برايش بروز خواھد نمود

 !زدن به سبک خرچنگی

 دانند؟ ھا و ديگر ھمپاله ھای خلقی و پرچمی ات در ھالند اسم و ھويتت را نمی» کشتمند«احمق و نادان مگر  

 !را خطر تھديد می کرد امروز گور و کفنت نا پيدا بود و با دولت مزدور ھمکاری نمی کردیواگر ت

 !آمديد  پديد می آمد و خطر امنيتی و مرگ تھديدت می کرد از پاکستان به ھالند زنده و سالم نمیاگر معضالت برايت

رفقای خلقی و پرچمی و اخوانی ات ھمراه با  ،»شيخ آصف محسنی« از قماش حرکت اسالمی توبرادران واليت فقيه  

نھا چند تا دوستان وطنفروش، ناموسفروش و بازيھايت ت بادارن امپرياليستی ات می دانند که تو که ھستی پس اين شادی

دانيم که در حالت طبيعی مرگ به سراغ و بالينت خواھد شتافت و  ما می .سازد نه ھمه را خاک فروشت را خر می

  .گورستان ھالندی ھا انتقال خواھد داده دولت ھالند جسد متعفنت را ب

ای در افشاء ھستی، بلکه در نزد آنھا دوسيۀ معاش ماھيانه نيز آنچه مسلم است تو نزد تمام دشمنان افغانستان نه تنھا افش

 نمی تواند از بابت آنھا باشد، بلکه تو از مردم افغانستان و از روابط جنبش دموکراتيک داری، لذا ترس تو از افشاء شدن

انجوئيزم پی برده، نوين و شعله ئی ھای اصيل ترس داری، تا نکند آنھا به ھويت اصلی تو انسان خود فروخته و نوکر 

زنجير گسيخته ببينند، تو از در و ھمسايه می ترسی تا مبادا آنھا با درک منافقت تو، » پوالد«نوکر سه انجو را در پشت 

از » پوالد «که از يکطرف با مردم فريبی، آيات قرآن را بر در و ديوارت آويزان می کنی و از طرف ديگر زير نام
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صادق از دولت » صدر«ت اصلی تو منافق و شارلتان پی ببرند و شايد ھم واقعاً تو و مارکسيزم دم می زنی، به ھوي

خورده و سياست نمی ... ھالند ھراس داشته باشيد، آنھم بدان علت که خط و توبه نامه داده و متذکر شده ايد، که ديگر 

کسی که شيشه در بغل دارد، سنگ « :که اگر چنين است به ياد داشته باشيد. ».ا. ل. م«کنيد، آنھم سياست از موضع 

 »بازی نمی کند

ن که م .آن چنان نوشته بودمو که اپورتونيست و جاسوس نشده بودم اين چنين  که در چسناله ات گفته ای تا زمانی اين 

ت جه و قرار چشمديد و شھادت انقالبيون ثابت ساختم و حاال تو ھم  به خاطر ثبوت ادعايجاسوس بودنت را با دالئل مو

 !جاسوس بودن و اپورتونيست بودنم را ثابت کن؟

م را پذيرفته بودی و در را داشتم و ھم  تو خر چنگ مواضعمی نوشتم عين مواضع » پيام آزادی«که در  یندر زما

 ونيست بودنم در چيست؟ت تعقيب می کنم پس اپورعين مواضع را فعالً  .خدمتم بودی

 اينقدر در ھراس می باشيد و از ھيبتش زرد »رفيق موسوی«چرا از  صادق چقر »صدر«راستی تو داکتر خرچنک و 

 و زار شده ايد؟

 را در کنار ھم بگذاريد و ببينيد که »رفيق موسوی«شما  نوشته ھای خود و »  صادق ظفر چقر«و » پوالد«داکتر  

 .شما و ايشان به ھيچ وجه قابل مقايسه نيستۀ سوي

ی انداختم تفريق کردن سره و پچک خيلی مشکل بود زيرا شما از منابع سياسی راه نمه اگر من اين شور و فرياد را ب

 .کاپی می کرديد و حاال که شما را وادار به نوشتن کرده ام سويه ھای تان حتی نازلتر از سطح کورس اکابر می باشد

افق ھای پيروزی سوی ه چون خود در مرداب بی سوادی در حالت غرق شدن ھستيد باور تان نمی شود که ميرويس ب

ند و به لق لق سگ دريا ادر حرکت است و اما رفقايم از استعداد و سطح رشد ادبی و تئوريکم  آگاھی داشته  با خبر

 .صد ھا نوشته در فيس بک دارم و جوانان مبارز از نوشته ھايم استفاده ھای مفيد می کند .مردار نمی شود

 جديدی  چيز،به دفاع از خرچنگ نوشته ای» مائويستھای خر ايستاسم «صادق ظفر چقر در عرعر نامه ات که تحت 

 تو چنگيزيست که با من در يک صف است اين خرگریحمله کرده ای » سمندر«اين که به  .جواب بپردازمه نيافتم تا ب

م که سطح را می دان که با ايشان در سياست ھم نظر نيستم و اما اين  اينضمنناً  .ھزاره ايست را به اثبات می رساند

 فاميلی و اجتماعی ايشان فراتر و باال تر  از عرش می باشد و تو سرخم و خم چشم در اعماق مرداب؛ -اخالق سياسی

 ! زنا زاده يکبار نزد آئينه بايست و ببين که کی را می بينیۀآخر تو حرامزاد

  .الی اين نوشته خواھيد يافته جواب اراجيف و عوعو ھا و ھنگ ھايت را در الب

ز اين که بازھم خود را در پناه کس ديگری می خواھی بپوشانی، ايرادی بر تو وارد، نيست، آخر خودت و می دانيم که ا

 . برش ندارد و توناگزيری در زير شمشير ديگران زندگی نمائی.... شمشير 

 ...ادامه دارد

 

 


