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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

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣  می٠٩
  

  هيسرما و ارتجاع فرمانبرداران
  !افغانستانی مل مقاومت جنبش رھبرانی بدنام صدد در

١۶ 

 

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«شترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاسم م

 !رسدی م لغمان جو که رينم بزک بزک

 و نيبزرگتر ازی ک يکه نديگو دروغ را قتيحق خالف سخن و واقع خالف امر اظھار ھمان اصطالح در دروغ

 .است گفتن دروغ انسان صفات نيبدتر

 و ارزشی ب نظرھا در و خوار ھا دهيد در صفت نيا با یآدم که باشد یم آنھا نيتر زشت و گناھان نيتر حيقب  دروغ 

 .شود یم اعتباری ب

 ازی عار که است زمانهی وحش وانيح نيدروغگوترو  نيفتريکث» سميصادق «گذار انيبن و گذار خط» ظفر صادق«

 فيکث خوک مقام حتا که است ارزشی ب آنقدر ھا نظر در دروغگو منحوس نيا .باشدی م شرف ازی تھ و وجدان

 .باشدی می و از واالتر
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از  تا چند با رای ستيکمون و» یستيمائو «انقالب ھالند در خوابش اطاق از ستيانجو و جاسوس نيا»  ظفر صادق«

 دينو جھانی ايپرولتار و زحمتکشان و کارگرانی برا زرد،ی ھا زردی عن يستشيزيچنگ و ستيا ھزاره سگان توله

 !!!یشرافتی ب وی وئدروغگی زھ آورد؛ی م ارمغان به و داده

 یم دينو تيبشری برا را »سميمائو «بھاری جفنگسرائ وی الفزن دروغ، بای اجتماع تيپراز وی انگلۀ جرثوم نيا

 !تيخر نيای زھ دھد؛

 ، جمع رای مختلف منابع از شدهی کاپ» ۀنوشت «و آمد باره دوی  طوالن سکوت ک ياز بعد ظفر صادق پخپلو »صدر«

 وجود بانمايد؛ مگر  درستی ريخمی نيب کيآنھا  تا کوشيده »صادقيزيم«با انداختن در قالب  و  کرده نهيپ و ونديپ

 شده نوشته اکابر کورس شاگرد ک يتوسط که داد نشان و بودی امالئی غلط از مملو ھم ھنوز اديز زحمت و تالش

 .است

 تبارز تجربه با و فھم با ، دهبرازن ،ی اسيس تيشخص ک يخود از که کندی م کوشش چقر صدر »نوشته «نيا در 

 و ھالند از را» سميمائو « بھاران و دارد رای رھبر توان که دھد نشان ستيزيچنگی ھا ستيا ھزارهی برا و دھد

 خر عجب ھھھھھھھھھھه!! دھدی م دينو جھانی خلقھای برا ھالند استخباراتی سرپرست و نظارت ،  حمايتتحت

  !!یعقليب

ً  که دھد نشان کندی م شکوش ظفر صادق پخپلو»صدر«  و تپدی م ستم تحت تيبشر خاطره ب !!مھربانش قلب واقعا

 را مائو و نيلن از رای ئقولھا نقل جھت نيھم به و دھد نجات سمياليامپر اختاپوس چنگال از را تيبشر تا دارد تمنا

   :بگذارد شينماه ب ترنتانی مجازی ورا از و خوابش اطاق از کردن انقالبی برا را جزمش و عزم تا کندی م ذکر

 ھدف قله فتح اما م،يا دهيرادی بزرگ مشکالت ميا باالشده کهی آنجائ تا و است مشکل کوه به باالشدن"ديگويم نيلن« 

 فتحی برا که دانديوم کنديم درک خوب را بزرگش استاد حرف است، ريکب نيلن شاگرد که دون امامائوتسه". ماست

 کردن زانيوآو"ديببند توپ رابهی بورژوازی ستادفرماندھ"وشعاری رفرھنگيکب انقالب .بود شيازپ تر شجاع ديبا قله

ی انقالب ک يباشجاعت مائو که است"اگسستی يجدائ"نيازای ا نمونه  نيچ ستيکمون مقرحزبی ورود بردروازه آن

ی ائيپرولتاری ھنگرفريکب راازانقالب"ايپرولتاری کتاتوريد تحت انقالب ادامه"یاوتئور .زنديم دست آن ربهيکب

 ».جنبش به دنيبخش اتيوح"ونديپ"از استی ای عالی ا نمونه کندکهيم استخراج

 و بود شده باال کوه کدام دری شورو سمياليامپر تجاوز و استعمار زمان در که ديگوی نم ظفر صادق چقر » صدر«

 !!ميندار خبر ما که است کرده ريتسخ ،بود ھدف و مقصد ھمانا که را قله کدام

ی ھا ستيا ھزاره گريد نفر سه دو و نيحس» صدر «غارش ار يو چقر ظفر صادق ،)ساما (گزارشات قرار

 داده را لشکری اھيس راپور) ساما (تيمرکزی برا و  کرده اعالن) ساما(» غرجستان بخش «را شيخو ست،يزيچنگ

 خاطره ب) ساما (ۀندينما کهی زمان .دندکری م متواتر را... وی اکماالت وی مال شتريبی کمکھای ھا تقاضا ھم و بودند

 را محدود نفر چند تعجب کمال در کندی م سفر جات ھزاره به»  غرجستان بخش«،» مبارزات«ی ابيارز و دنيد

 دهينورز اشتراک نوکرانش و اشغالگرانيۀ علی اتيعمل و جنگ چيھ در و بود زده شان)گرگ(ی کاريب از که نديبی م

ی روس ضد مقاومت زمان در که نماند گفته نا !!!اند داده مرکزی برا را غلطی ھا راپور و دهيخواب و خورده تنھا و

 دهيند جنگ در  بيآس چگونهيھ کشور نقاط گريد به نسبت  که بودی مرکز افغانستان کشور، نقاط نيتر امن ازی کي

  .است نداشتهی ريچشمگ تلفات و

ی سازمان اسرار و  نزده)  ساما (مھمات و سالح پول، اسناد،ی زدد به دستی سامائ چيھ) ساما (افتخار پر خيتار در

 بخش«ھای  ستيزيچنگ  وھا ستيا ھزاره اما و طلبان ميتسل حتا بودند، داشته حفظ شان چشم مردمک ھمچو را
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 ھا بانک سانيرئ نيا  چون اند؛ دهيشاش شان شرافت وی انسان کرامت بر و زده دست نيننگ عمل نيا به»  غرجستان

 !!!دارندی م پنھانی دروغپرداز وی لفاظ با را قتيحق اند باخته آبرو و ديسف چشم روزگاری ھا سبزه و

 ادهيپ و دهيرسان انجام به  کيپرات و عمل دری انقالب جرأت با دادند که رای شعار ھر» نيلن ريميوالد و مائو صدر« 

 حاال .دنديرھانی بورواژ و استعمار و ارتجاعۀ سلط ريز  از را روسيه تزاری و نيچ معظم کشور دو ھر و نمودند

 ازو داکتر مارموسکت  ک- و- ز-و-گی پخپلو تو که، است نيا چقر به مشھور ظفر صادق» صدر «از ما پرسش

 انقالب ديجد موجتا  د،يکنی م جاديا نو وفانط ايمان کدام با و دينمائی م برابر نيولن مائو با را خود جھات کدام

 !د؟يسازی م زمانه بھار را» سميمائو «چطور و رديگ نضج شمای ا توفنده حرکت ازی  ائيپرولتار

» انقالب «امواج با و کنند آغاز را انقالب تا نيلن و مائو ھمچو رھبران خلق، تان،ارتشی رزم جبھات است کجا

 !دھند؟  دينو را »سميمائو«ی عن  يزمانه بھار

 باشدی م افغانستان و افغان ضد داً يشد خانمش و دارد یم طابخ»یافغانستان «را خودش ظفر صادق پخپلو »صدر«

 :ديدھ قرار قضاوت اريمع و دينيبب را ناموسی ب خردجال نيای گوئ ضينق و ضد حاال اما و

 ،"یآزاد "،"مردم "،"وطن "مانندی ھا واژه درافغانستانی بورژوازی فکر ندگانينما  "

ی آزاد"،"که؟ وطن"نديگويکنندامانميم استعمال ادرجملهر رهيغ...و"مبارزه"،"شھامت"،"رتيغ"،"یرھائ"

ی وپا شمابردستی ھا وطن درتمام م،يندار وطن چيکارگرھ ماطبقه"یبگوئی ووقت"که؟ی رھائ"،"که؟

 ارباب کردن ليتبدی ماچرابرا م،يستين"آزاد"و" رھا "شمای ھا ازوطن ک يچيمادرھ. است راستثمارافتادهيمازنج

 " ميمارابدھ خون ريوزنج

 

 !!زنديم بودن کارگر از داد است؛ نخورده دستش کفۀ آبل از و است نگرفته حصه ديتول در اصالً  حال تا کهی کس

 حاال است داده ادامه نشيننگی زندگ بهی نوکر وی دزد با تنھا و  است نگشته متقبل رای زحمت چيھ حال تا کهی کس

 و همرفی زندگ کی يدارا ھالند در کهی حال در است؛ شده بسته استثمار ريزنج شيپا و دست در که شودی می مدع

 رت،يغ ،یرھائ ،یآزاد مردم، وطن، ضد که دھدی م نشان صراحت بهی و !!!باشدی م خوب تينھا امکانات

 و مائوی انقالب مبارزات از و کندی می  نف خرانه گری،خر کمال در را حرفش باز!! باشدی م  مبارزه و شھامت

 !!!زندی م سخن»سميمائو «بھار از و دينمای م صحبتی سرنگون و قھر از آورد،ی م مثال نيلن

 توسط شانی ھا کشور در رای شورو و نيچ انقالبات نيلن و مائو که است نشده متوجه حال تا مغز کور خر نيا

 ھالند  ھایخلق اگر امروز. جھان کل زحمتکشان و کارگران توسط نه دنديرسانی روزيپ به ونيانقالب و مردم

 به شود یم محول فهيوظ نيا دھند، سوق سمياليسوس صوبه ب و بخشند نجات سمياليامپر شر از را جامعه دنبخواھ

 توسط که چقر ظفر صادق ھمچوی فوجير) جاگه سوم(یزرد و کور موش ک يبه  نه ھالندی خلقھا و ونيانقالب

 !!!تاس شده گماشتهی جاسوس به و شودی م ليتمو و اعاشه ھالند سمياليامپر

 نوشادر اديز ۀاستفاد اما و باشدی خوب گر موعظه که کندی م کوشش رودی م پشپو ... از که ... وانهيد شيروانپر نيا

 و زند یم)خير (باره ک يو کند حفظ را اشی فکری پايدار و ثبات ، استحكام که دھدی نم را آن مجالی وی برا

 !!! سازدی م جاديا تعفن

 هللا اسد و »کشتمند«ی عل سلطان با کشينزد روابط خاطره ب مای ادعا بر ظفر دقصا پخپلو »صدر «نجايا در 

 :کندی م اعتراف نيچن و زند یم ديتأئ مھر» کشتمند«

 " م؟ينکن مخالفتی جھاد تکارانيناتووجنای ھا ستياليباامپری ول ميباشی شورو و وپرچم خلق چرامخالفی عني" 
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 ثابت سمياليامپر با را اتی وابستگ ھا )انجو (دفاتر در کردن کار مگر ، چقر ظفر صادق پخپلو »صدر«حضرت 

 سازد؟ی نم

 د؟يدار تيمصروف چه فعالً  وی آمد ھالند به قسم چه و چطور

 ھالند؟ سمياليامپر و حکومت و دولت بر مرگ بگوی نداد ... اگر

 پاره دهـيد تــاس اــيدن در زيچ ھارـچ

 "غارهت" صادق و پشک و مگس و مرغ

 آنھا از وی کرد ديتأئ را»  خلق کيدمکرات حزب... سندگانينو انجمن «کهی نبود مفلوک تو نيا مگر ظفر صادق

 ؟یکرد ادي.... و مبتکر دانشمندان ثيمنح

 وی ادب ،یاسيسی سوادی ب رفتار طرز نيا با خواھدی م و شودی می دروغگوئ مصدر ھم باز چقر» ظفر صادق«

 چقر ظفر که ديبخوان .ساختم آشکار را ديپل موجود نيای سوادی ب که بودم من نيا رايز سازد پنھان را کشيتئور

  :است زده عرعر چگونه

 نوازش ومحتاج پناھنده جوان کيشدند خستهی وھتاکی گوئ دشنام ن،يونفری فحاش از خودشان آنھابعدازآنکه"

 اصال که چارهيب نيا نام رابه دشانخوی ھا نوشته. رديوناسزابگ ازآنھاماراببادفحشی ندگيبنما کنندکهيم قيراتشو

ی ستيکمون گذارجنبش انيشواوبنيدپيشھی ار ياکرم قياوبررف اززبان. سپارندينشرم به راندارد، نوشتن سواد

 نام ومارابد کننديم حمله آن نيفعال برمابمثابه زميمائو - زمينيلن -زميبامارکس مقابلهی آنھابرا.کننديم حمله افغانستان

  ".سازنديم

 ھمچو ھا  شما  اما و مينمائ افکار تبادل بک سيف و ونيزيتلو قيطر از که دادم چلنج "ثنا"» صدر «و توی راب من

ی زمان کنند،ی م قضاوت و ننديبی م مردم د؟يھراس یم چرا ستين مفاد ازی خال امتحانش د؛يگشت پنھان شده تر سگان

 و شودی م شترميب قيتشويۀ ما ، رديگی م قرار اطرمخی خوشنود باعثی نگری م ميھا نوشته بهی باوری ب با تو که

 و شودی نم سهيمقا اصالً  »صاحبی توخ« و »یموسو« فقاءرف با منی ھا نوشته. سازدی م ثابت را نوشتنم عظمت

 آموزمی م بزرگ مبارز ندوياۀ شياند و علم از من .یا نشده متوجه حاله ب تای ھست خو خر و صفت خر تو چون اما

 .ام افگنده رتيحه ب را پوک داکتر و چقر ظفر صادق امروز که بود آنھا یھا قيتشو و

ی ک .... و سواديب که ننديبب مردم تا مينما بحث جرو ھمزمان ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره تمام با که حاضرم من

 !!!است

 از تا کن سهيمقا هيسرو اکتوبر اميق با را چنداول اميق تفاوت پس ،یھست سواد با چقر »ظفر صادق «تو مثال فرض 

 آموزم؟يب ھم تو ھمچوی پست انسان ارشادات

 وی زنی م دادی کارگر و سميانترناسونال وی وطنی ب از حاال اما وی خواندی ھزارگ اميق ک يرا چنداول اميق

 ھھھھھھه!! کودن االغ او ؛ینمائی م نشخوار

 و کادر نامه، بر خود از )ساما (رايز کنم دفاعی علفی )ساما (از که دھمی نم حق خوده ب و ستمين کس چيھۀ ندينما من

 که به »یسامائ« چيھ ضد من اما. بکنند چه که دانند یم خود و کرده زيتم ھم از را بد و خوب آنھا و دارد رھبران

بوده و باور مند » بزرگمجيد « برنامۀ مسوده شده به وسيلۀ خط مبارزاتی ضد ارتجاعی و ضد امپرياليستی و 

 ھايرنج شکرۀھمی روز و ميھست ليفام کی ياعضائ و عضو ھمه که دانم یم و ستمين، جھت تحقق آن مبارزه نمايد

 که دانمی م را نيا اما .ستين دور ھم آنروز که ديانجام خواھدی  اصول وحدت ک يبه و شد خواھد حل اختالفات و

 العبور صعبی ھا دره و ھا کوه در را شان اکماالت و ھا حسال رايز گذارند یم فراوان ارج قاطر و  خری برا آنھا
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 را قاطر و خر اسم نمودن خطاب بلکه باشندی نم قائل را قاطر و خر ارزش تنھاه ن توی برا و دھدی م انتقال بلند و

 من با نهيزم نيا در ديشا .دانندی م زحمتکش وانيح دو آن به نيتوھ و اھانت اسمت، شونديپ ياو پسوندۀ ميضم

 .باشند داشتهی کوچک اختالف

ی ا کرده پف طهيخر تو که دانند یم و آورندی نم حسابه ب انيآدم جمله در اصالً  ترا) ساما (و) یانقالب سازمان(

 توجه زردۀ پش تو به و اند شانی مل مقدس فيوظا مشغول آنھا .یشوی م خراوس) امپلوق (ک يضرب بای کاغذ

 تنھا را ستتيزيچنگ و ستيا ھزاره بازانيشاد تا سه دو و توی ھا عوعو و ھای شک قوله. گذارندی نمی وقع و نداشته

 که دانند یم ھمه و را خود به دوش گرفته ام  شانی افشا و رد و جاسوسان با مبارزهی ا فهيوظ  چون شنومی م من

 و ھا لومپن نيفتريکث هک ام توانسته و برمی م شيپ به ستهيشا وی جد ، احسن وجهه ب رای انقالب فهيوظ و نيد نيا

 .ندازميب تضرع و هيگره ب و افشاء رسوا،  را اوباشان

 با» یافغانستان«ی ھا»ستيمائو «قيطر از که کرد کوشش »یموسو« قيرف کهی ا کرده عر عر زرد خر توی راست

وغگوی را چه که راست می گوئيد، آدم در» چرس هللا«تو و :  اوالً بايد گفت.کند جاديا رابطه کانادااحزابی در

چه کسی در مناسبات بين المللی وارد  را ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره شماحواله، پايم و يا پايه برق؟؟ در ثانی 

  بود؟»سربداران «عضو» یمحمد« یشاھان روسيس جزی گريدی  کس مگر ؛ساخت

 نهی  ار ياکرم ديشھ که ميبگو ديبا افغانستان» یستيکمون گذارجنبش انيبن و شواءيپی ار ياکرم ديشھ « مورد در

 بچه غالمی دربار ک يبتيغ در النهيرذ تھمت ک ينيا و  بودی ستيکمون جنبش گذار انيبن نه و پسوا نه  و شوايپ

برای دخول در جنبش انقالبی جای پای پيدا نمود و در » محمودی ھا« وی در کنار آن که با استفاده از اعتبار .است

ھای ديگر بود، خود به صورت مشخص نه تنھا با علنی گريھايش نسلی از انقالبيون را ايجاد شعله جاويد يکی از ده 

 و افغانی خون و غدار دشمن از که طلبانه ميتسلو  یستياپورتونھمان مشی به دم تيغ نوکران روس سپرد، بلکه 

 ھم، سرانجام به ما چنانھم و دارند دهيعق کيالکتيد به ھم آنھا که گفتی م  و داشت شفقت و رحمی آرزو افغانستان

 .قيمت جانش نيز تمام شد

ی رسم و خط نيچن گذار خطی و که کرد نخواھد قبولی منطق چيھ و ام دهيترکان ابدی برا را» سميای اري «پوقانه

 و است نگذاشته ارث بهی ئ شعله جنبش دری انقالب  دستآورد گونه چيھ و بود آماتور وی دربار کی يو .باشد بوده

 .اننددی م ھمه

ه ب تو رايز نبوده مھم اصالً  ميبرای کن نيتوھ ا يوی بگذار احترام و ارجی خواھيم کس ھره ب زرد خر تو که نيا

 مسند در کهی ستين مھم نقدريا تو ھم باز وی شوی م ستين کردن پف محض به وی ھست ارزشی ب  اهک پر کۀ يمثاب

 !!!ینمائ صادر حکم  وی بزن هيتک قضاوت

) ساما(ی ھا کادر و رھبران مورد در .کنندی م صادر حکم و گذارندی م قضاوتی ترازو در مردم را بد و خوب

 که سالھاست خيتار و مردم ديجاو شعله انگذارانيبن و رھبران..... و بھمن ريبش رھبر، وميق بزرگ، ديمج ھمچو

ی خواھ خر ھمچو تو .سب و شودی م حساب عرعر حسابه بی دار قضاوت چه خر تو که نيا و اند کرده قضاوت

 !خران خر تو بر ننگ و شرم شد؛ خواھد دفنی روز  خيتار زباله دان در فتيکث نعش با نتيننگی ھا عملکرد و ردمُ 

 :زندی م عرعر نيچن کردن تازه نفس و گلو به دادن باد از بعد چقر» صدر«

  ".سازنديم نام ومارابد کننديم حمله آن نيفعال برمابمثابه زميمائو - زمينيلن -زميبامارکس مقابلهی آنھابرا" 

 !!خنده ھم باز و خنده ک يھم با ھمه

 کشور؟ کدام و کجا در» سميمائو «نيفعال
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 و دهب قرار ديد معرض در را عکست بک فس نيھم درک،ينزد ميروی نم دور افغانستان، در نه ديدار جرأت اگر

ی م مبارزه» سميمائو «استقراری برا و است»ستيومائ «ستيکمون ک يھالند ميمق ظفر صادق» ريانجن «که سيبنو

) یاوران(یآبران»  سميمائو بھار« درآوردن و کرده مبارزه کجا يتو با کرده انتقاد خود از منی کرد نيچن اگر .کند

 .زنم یم ليب و کرده

 :نالدی م و کرده تضرع نيچن چقر» صدر« 

 تيمل به مربوطی خلق -یوپرچمی اخوان کاران تيارجنيوسا ومحققی ليمانندکشتمندوخلی مل نيخائن آنھاعکس"

 "دھنديم زفحشيماران"آنھا به گفتن مرگ"نيودرع کرده راچاپ ھزاره

 از و دينوشی نم و ديخورينم آبشخور و آخور ک يدر روز و شب و ستين اتی جان اري »کشتمند «لياسماع مگر

  ست؟يزيگچن ستيا ھزاره و وجدانيبی ا ارهيپت او ديزنی نم ... پاچه کي

صادق چقر، وقتی جملۀ ذيل را می نوشتی، ھيچ می دانستی که باز ھم مرده ای را مانند شدی که سرتخته گوزش 

رفته بود؟؟ اگر دانسته ای بنويس، که باز قصد اھانت به کدام گلگون کفنی را داری، تا برديگر ھزاره ايسم و 

 .درباريسمت را به گور بسپارم

 شان عمر لحظات نيدرآخر که -ھزارهی ھا ستياپورتون کيدارندخودراخونشر ننگ ھزارهی ھا ستيکمون"

 !؟"-ستندين" ستيمائو"که گفتند رانهيوحق زبزدالنهين

 به منجر آمد ديپد سازمان آن دری اشتباھات ھم اگر و کرد مبارزه جنگ در و  عمل در) ساما (چقر، ظفر صادق

 مردانه و تر باناموس شرافتر، با بار ھزاران »ساما « طلبان ميتسل ھمان سگان  حتا که بدان نرايا .نشدی مل انتيخ

 سالح و کردند جرأت اقالً  آنھا. باشندی م ستيزيچنگ و ستيا ھزارهی ھا ھمقالده و جاسوس و کودن االغ تو از تر

. باشدی من اشتباه ازی عاری انقالب جنگ وی انقالب تحول ھر رفت،يپذ صورتی اشتباھات ھم اگر و دنديکش دوش بر

 وی جنگی ھا کيتاکت وی سازمان اسرار نرمک نرمک کهی کنی م کوشش مآبانه جاسوس خطا پدری ب تو که نيا

 کور !؟یسازی م دار خدشه را) ساما (ريناپذ خدشهی مايس کهی کنی م فکری بساز افشاء را) ساما(ی مبارزات

 پدری ب ناموسانيب شما ازی ليخ!!!ستيفاش و تقومپرسی  مزار و محقق ،ی ليخل  رويپ و زرد موشی ؛ای ا خوانده

 چرا د؛يباشی م خدمت مصروف و ديزن یم بوسه»وحدت حزب «رکاب در فعالً  زاده زنا و حرامزاده مادر،ی ب و

 !ديداری م انکار

 ؟یکردی م خطاب قيرف رای انقالبی ساووئ ھمان ھا بار کهی نبود تو مگر ... ناموسی ب او

 !آوريب زبانه ب را شانيا اسم بعد و کن غرغره و بشور گالب آب با را نجست ندھ خور چتل ناموسی ب تو

 !؟یھست دروغگو و شرفی ب و ناموسی ب چقدر تو زاده زنا حرامزاده او

ی کوچک و خورد اشتباھات چه که داندی م و باشدی م نزدش تيھا راز تمام و بود استادت »یموسو«ی انقالب قيرف

 !یا گشته مرتکب رفنطيا بهی  سالگ ١۴ از را

 !یا ساخته ديسف راھا  بانک سيرئ وھا  سبزه یرو  کهی ھست ديسف چشم آنقدر فطرت پست تو

ی ھستی ک خطا تو پس ؛یگوئی م بد را ھمه وی خوان یم زمان و نيزمی باال کهی ھستی ک فيکث ناموسی ب تو مگر

 !؟یداری بد و خوبی ھا عملکرد چه تو که بدانند مردم تا کنی معرف مردمه ب را خود

  است داده ارائه رای معلومات  بزرگ ديمج آزادگان رھبر و مقاومت اسطوره مورد در) یانقالب سازمان (که نيا 

 روشن را شان مواضع و کردهی ريگ جهينت رفقاء نقد از  چگونه که) ساما (رھبران و ھا کادر به شودی م ارتباط

 بزرگی روين دو) ساما وی رھائ( فرجام و  انجام در اما. یخورد خير هرا در فيکث اسدف تو مسأله نيا در سازند،
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 نينو کيدمکرات انيجری اعضائ وی ئ شعلهی ھا روين نيھمبقايای سالم  فردا و است و بودهی مل مقاومت جنگ

 ستويپ خواھد قتيحق به نيولن مائوی حرفھا که است آنگاه و گذاشت خواھند انيبن را زحمتکشان و کارگران حزب

 !....... و شد خواھد ريتسخ عيرفی ھا قله و

 اذھان و ديستين مردم نيب در رايز ديرسی نم تانی ستياپورتون مرامه بی چگاھيھ کن، گوش خوب را حرف کي

 را اشی معن اصالً  افغانستان مردم که ديکنی م ريف را سميم و سميا طهيخر بدون و ديا نساخته روشن را مردم

 کمک ا يو تياکثری رأ قيطر از کوچک تياقل ک يکه است نشده دهيد حاله ب تا خيتاری اج چيھ در .دانندينم

 !را» سميمائو بھار« استقرار وی  الملل نيب انقالب رسد چه باشند دهيرسانی روزيپ به را خلق انقالب تياکثر

 ھھھھه!!!! نديبی م خواب در کنجاره سميزيچنگ و سميا ھزاره گاو

يک مشنگ :  آخر خود می دانيد که مردم گفته اند!!ديکنی م تياذ را ما تعفنش از رايز ديخورن مشنگ وی باقل اديز

چھل تيز، وا به حال ما که شما به جای يک مشنگ، خروارھا می خوريد و وا به حال مردم سراسر جھان که بايد 

  .تاوان آينھمه مشنگ خوری را بدھند

ودم که ھر چه جان بکنيد تا ماھيت وابستۀ تان را بپوشانيد، چون در خير فيلسوف، در نوشتۀ قبلی نيز تذکر داده ب

غرب ھستيد، بدان قادر نخواھيد شد، يکی از مصاديق اين ادعايم، اکنون در انجوئيزم اساس نوکر و مزدور 

  . خود را متجلی می سازد» يزمئبھار مائو«نشخوار

تار و رشته، به امپرياليزم وابسته و در ارتباط نمی اگر تو توله سگ، نوکر غالم دربار نمی بودی و با ھزاران 

رانشخوار » ار مائوئيزمھب« اصطالح تان،» ايزم«و پيوند آن با » بھار« بودی، چه ضرورت داشت تا با تقديس

  نمائی؟؟

 دست دراز» انقالب مخملين«و » بھار عربی«آيا واقعاً تو آنقدر خر تشريف داری و نمی دانی که در پس اصطالح 

وجود دارد و يا اين که می خواھی بدين شيوه برای فعاليت ھای بعدی، امپرياليزم زمينه سازی » .ای. آی. یس«

  نمائی؟؟

و » مجيد«بخواھی راجع به مناسبات زنده يادان که اگر نمی دانی و ندانسته چنين عرعر می کنی، به عوض آن 

کشاف دھی تا چنين رذيالنه مواضع مزدورمنشانه ات قلم فرسائی نمائی آيا بھتر نيست، اندکی مغزت را ان» فيض«

را باز تاب ندھد؟؟ و اگر می دانی بايد بنويسی که روی کدام ضرورت، امپرياليزم چنين اجازه ای را به تو داده 

 رسوا بسازی؟؟ زيرا اين فقط خر و آنھم از جنس تو و داکتر مارموسکت  از قبلاست، تا ماھيت رسوايت را بيشتر

، می آورندسجده به جا » بھار عرب«و » انقالبات مخملين« باشد که به تحريکات امپرياليستی از قماش می تواند

با مفھومی که را ورنه کسی که از کمترين شرافت مبارزاتی برخوردار باشد، می تواند استفاده از چنان کلماتی 

  .امروز از آن استنباط می گردد، ننگ بداند

دنباله به ارتباط افغانستان تصميم گرفته به » ای. آی. سی« ندانم که ومن قد نداده باشد کسی چه می داند شايد عقل 

، »ای. آی . سی« را بياورد، مگر نه اين است که در بين تمام جواسيس » بھار مائوئيزم«، »بھار عرب«روی از 

  ر اند؟؟ھا از ھمه در وطنفروشی، بيناموسی، ديده درائی يک سر و گردن بلند ت» مائوئيست«

را فقط کسانی می بينند، که سوگلی امپرياليزم بوده و شب و روزشان در آغوش گنديدۀ » بھار مائوئيزم«خواب 

امپرياليزم سپری بگردد، ورنه ھيچ انسان با شرافتی به خود اجازه نمی دھد تا به صورت مستقيم و يا تلويحی تا 

 .رياليزم را نشخوار نمايدسرحد ستايشگری امپرياليزم سقوط نموده نامگذاری امپ

 دارد ادامه


