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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 می ١٢

  

  هيسرما و ارتجاع فرمانبرداران

  !افغانستانی مل مقاومت جنبش رھبرانی بدنام صدد در

١٧ 

 

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

 :مقدمه

. شد چاپ ١٩٣۶ سال در که است" یآستروفسکی کالين"ۀ  نوشت ،یستياليسوس رومان کي" شد دهيآبد فوالد چگونه"

ی اصل تيشخص چون که است سندهينو خودی زندگ از واری وگرافياتوبی ا نوشته صفحه ۵٠٠ در رومان نيا

 کار به مشغولی ا آشپزخانه در آشپز عنوانه ب مادرش و بود داده دست از را پدرش ،"نيچاگکور پاوکا "داستان،

. داد دست از را راستش چشم ،یداخلی جنگھا دوران در سرخ ارتش به خدمت نيح" یآستروفسکی کالين. "بود

 .درگذشت فوسيت اثر بر ،یسالگ ٣٢ سن در ،١٩٣۶ سال دری آستروفسک
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 ارتش و سرخ ارتش انيم ١٩٢٢ تا ١٩١٧ سال از که شود یم القطای ئھای ريدرگ هب هيروسی داخلی جنگھا 

  .بودی شورو ريجماھ اتحادی برپائ آن ۀجينت و دادی رو ديسف

 

 :رمان اول بخشۀ خالص

 ک يبه کاری برا را او مادرش و شود یم اخراج مکتب ازی سالگ ١٢ در" نيکورچاگ پاوکا "نام به ميتی يپسر

 بهی کارگری برا را او برادرش و شود یم اخراج آشپزخانه، در کار سال ٢ از پس پاوکا. کنديمی معرف آشپزخانه

 بد احساس" ايتون "جنگلبان، دختر با ارتباط در پاوکا. شود یم سرنگون تزار زمان نيھم در. بردی م برق روگاهين

ه ب پاوکا بعد،ی چند. شود یم پاوکاۀ اختدلب سخت زين نوجوان دختر و دھدی م دست از را مرفه قشر به نسبت عناد و

 از پس و کنند ینم اعدامش ندارد، شتريب سال ١۶ کهی آنجائ از. شود یم ريدستگ کيبلشو ک يجان نجات خاطر

 از" آرتم "بزرگترش برادر کمک به سپس و بردی م پناه" ايتون "منزل به او. شود یم آزادی اشتباھ طور بهی مدت

 یم دست از را راستش چشم جنگھا، نيھم انيجر در و پردازد یمی کارگر مبارزات هب بعدھا. زديگری م شھر

 شوند جدا ھم از رنديگ یم ميتصم برندی می پ شانی زندگی تفاوتھا وی طبقات تضاد بهی وقت" پاوکا "و" ايتون. "دھد

 نييتع آھن راهی اساس راتيتعم کارخانجاتی گری منش به ت،يمصدوم از پس پاوکا. کنند جدا ھم از را راھشان و

. شود یمی شورو" نياوکرا "آن از شھر، و شده بسته ھا» یپولند «با صلح ١٩٢٠ سال در تينھا در. گردد یم

 "...کند کار تا گردديبرم» فيک «به خانه، دری ا ھفته دو اقامت از پس و گردد یم باز مادرش نزد به پاول

 ========================================= 

 فاسفر، گوگرد، کربن،ی ريمقادی دارا که شود یم دهينام)چودن (چدن شود، یم خارج بلند ۀکور از کهی آھن"

 :شود یم دنبال ھدف دو فوالد ديتول در. است گريدی ھا ناخالص و منگنز م،يسيليس

 )چودن(چدنی ھا یناخالص سوزاندن  

 "آھن به دھنده اژيآل مواد از نيمع ريمقاد افزودن 

 

 پاره دهــيد اـــيدن در تـــاس زــيچ چھار

 "تغاره "صادق و پشک و مگس و مرغ

 

 و  مشوره با) م.ل.م(» افغانستان کارگران سازمان «رول در ستيزيچنگ ستيا ھزاره ظفر صادق »ريانجن«

 در و واماندهی »ثنا «غفور از  دفاع در  خرچنگ و پران موش پوک، به مشھور» ثنا «غفور داکتری کارگردان

  .دهيخز سوراخ

، »)م.ل.م (افغانستان کارگران سازمان« ی ھا رول در چقر صادق به مشھور ظفر صادق»ريانجن «که نماند گفته نا 

 د،يجاو ،»)جاويد شعله(افغانستان نوين دمکراتيک جنبش ازھوادارانی يک« ،»افغانستانی ستھايمائو« شفق،. د

» صدر «خواب اطاق از» بارگاه و آرگاه «نيا تمام و شودی م ظاھری مجازی ورا قيطر از......  و» عقرب سوم«

 .بگذارد شينما به لشکری اھيس خود از و دھد گپ را مردم مارشيب زعمه ب تا است شده انداخته راهه ب ظفر صادق

ض از مگر چون من می دانم که اوالً آن چنان نھاد ھائی وجود ندارد و در ثانی اگر احياناً ھم وجود داشته باشد، غر

تا افراد خود را در زيرنام چنان نھاد ھائی داخل جنبش » نھاد ھای استخباراتی«ايجاد آنھا تالشی است از طرف 

با . را از آماج حمالتم دور نمی دارم» صادقيزم«صادق و » صدر«نگرفته، » تحويل«نمايد، به ھيچ صورت آنھا را 
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خورده و ناآگاھانه حلقۀ بردگی و جاسوسی نھاد ھای آنھم ھرگاه کدام انسان بيگناھی فريب اين کالشان را 

استخباراتی را زير نام ھای پرطمطراق به گردن آويخته باشد، به صراحت اعالم می دارم که ھمچو افرادی در 

 .موقع آن بايد از ھر نفسی که با اين وطن فروشان کشيده اند، حساب پس بدھند

 وفحاشي لمپني جاسوسي اعمال درتقبيح "اسم تحتۀ  نام عوعو  ک يقيطر از ظفر صادق پخپلو» صدر«

 جنبش ازھواداران يکي سياسي بيانيه ميشود؛ منجر وطبقاتي ملي خيانت به سرانجام طلبي وتسليم اپورتونيزم

 غفور داکتر دندانی ب گرگ و آتشته دوی خلق تن ک ياز» دفاع «،در)"جاويد شعله( افغانستان نوين دموکراتيک

  دميکش را ريپ گرگی ھا دندان چرا که ديکش قوله و پارس ميباال ھالند، استخبارات جاسوس و ستيوماکان انجو» ثنا«

 ... وی نيب خط دنيکش با و نھاد فرود ميتعظ سر» سيرويم «آستان دری  ناتوان ،یسرخم حقارت، کمال در باالخره و

 .پرداخت خواھم جوابشه ب بيعنقر که شد ميتسل مانيپش و نادم خوردن

 و چطور» ثنا «غفور که  دانمی نم حاال و نوشتم مختصراً » شودی م دهيآبد چگونه فوالد« ۀ بار در باال ۀمقدم در 

 چيھ که است شده پخته و افروخته گداخته،ی  انقالب جنگ وی مبارزاتی ھا کوره کدام در و است شده دهيآبد چگونه

 شدن دهيآبد  از ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره منظور ديشا .بدھدی گواھ اشی مبارزات تيحقان بر که ستينی شاھد

ی انقالب ک يقدرت نجايا در!! ستين ممکنات نا ازی تکنالوژ عصر نيا در که باشد» ثنا «غفور بودن آبستن

 تجربهی دزد در و است کردهی دزد قروت سال چھل که رای موشک ک ياست توانسته چگونه که گردد یم محسوس

 از) یجاغور (زردی موشھا و شودی نم دهيشن ھم وزش وزی صدائ ھا روز نيا در حتا که فگندايب تله به بود آموخته

 .اند شتافته مددش به طلب ميتسل ستياپورتون» صدر«و گذار خط تبار

 با باشندی م ناز خواب در و اند نھاده سر» ايس «نيبال در قو پر و ريحری ھا بالشت در حاال که) خاد (جاسوسان 

 فيوظا فه،يوظ ثيمنح خواب از برخاستن مجرده ب و شوندی م داريب نخره و ناز با خروس بانگ و ديخورش طلوع

 هيسرما بادار غضب و قھر مورد تا کنندی م اجراءی وارخطائ با است شده سپرده شان دوشه ب که رای ا محوله

 جنبش وی ئ شعله جنبش رانرھبی نام بد حرامزاده و زنازاده جاسوسان نياۀ عمد فيوظا ازی کي .رندينگ قرار

 شان پستک و جلی روز که کردند ینم تصور ھم اليخ و خواب در نھايا. باشدی م جنبش دو ھر نيمنسوب وی  انقالب

 .شودی م شکسته شان پرستش و سيتقد ۀمجسم وشده  دهيکش آب از سيرويم توسط

 افغانستان سراسر در  جوانان باالخص نفر ھزاران با» بک سيف «قيطر از که ننديبی م و آگاھندی خوبه ب ھا نيا 

 ،یجھاد ،یوخادی پرچم ،یخلق وطنفروشان و انيجان ضد هب مبارزه مصروف ھم و ام کرده قائم کينزدۀ رابط

ی شورا« ،»وحدت حزب «خرمن ميھای گراءافش و مبارزات .باشمی م کابلی پوشال دولت و حکومت وی طالب

ۀ ديگرو و فتهيش برنا و ريپ و مرد و زن از اعم را افغان وطنپرست انسان اھ صد و است سوختاندهرا .... و» نظار

 قھرمان نيسرزم کران تا کران دری محمود ودان سيرويم اسم. است دهيگردان امی انقالب اخالق و مبارزات

 ميھا پاچه و ھا اپ دری خاطره ب قافله از شده رانده و وامانده سگان نيا بناءً  .باشدی م شده شناخته اسم ک يقھرمانان

 مورد و کند جاباز کشوری ھا خلق قلوب در است توانسته سيرويم که دانند یم کهی خاطره ب اند،) چنگو (و دهيچسپ

 استفاده بک سيفی ايمزا از سيرويم که دانندی م متعفن سگان نيا. رديگ قرار ھموطنانش ازی ريکثۀ عدی بانيپشت

 بک سيف خيتار در کس چيھ که رای کار است، نموده ليتبد مبارزاتی سنگر ک يبه را بک سيف و کرده ديمفی ھا

 در و نموده افکار تبادل جھان سراسر ونيانقالب و وطنپرستانی تمام بکم سيفۀ صفح در .بود نشده بدان قادر

 شده انداخته راهه ب سيرويم توسط که استی انقالب حرکت ک ينشانگر خود نيا و مشغولند اذھانی روشنگر
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 و ببرد شيپ را »یآزاد اميپ«ی وتريکمپی ھا کار چگونه که ستين بلد حال تا »دهيآبد فوالد «ثنا غفور داکتر.است

 .ستين شيبی نينش خانه کور ک يپسرش کمک بدون

 ونيانقالب و  مردم که» )م.ل.م (افغانستان کارگران سازمان« ی وتريکمپ آدرس از ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره 

 ام -یآ .اس .یآ« جاسوسان و سمياليامپر و ارتجاع عوامل نيا خبرند؛ی بی کله ب» سازمان «نيچن ماس  از افغانستان

 که سازندی م ثابتی گوئ ضهينق و ضد با ، دپندارنی م شان بزرگی شوايپ را زيچنگ ھم ھنوز که» ايس «و۶ی  آ

 تر سگان نيا عوعو به حاال. اند دهيافت تقالء به داً يشد شان نيننگ سوابق دنيپوشان خاطره ب و دارند کفش دری گير

 !؟"اند داده آب به رای گل چه»پوالد «به مشھور ثنا غفور داکتر شانی خلق رھبر از دفاع در  که ديکن نگاه شده

 به نانيخا استمرار مردار ی تفاله ،"یجھان سه"ی ھا ستيونيزيرو ريحق ی  مھره زم،ياليامپر ديپل جاسوس" 

 چونان که"یمحمود"ودان سيرويم ه،يما نگون دلقک پرو، کوانتل آزرمی ربکارگزا د،يدمجيشھ خون

  "....و سميونيزيررويکو ی سرگشته"سمندر"

 سيرويم نيآھنی ھا مشت چگونه که  دينيبی م را ستيای ار يو ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره کاملی درماندگ شما  

 طول در را قلم نيا کهی پاکی وجدانھا ؛ است اداشتهوی جفنگسرائ وی گوئ انيھز به را نھايا شانی ھا جمجمه بر

 و لعنت شانی برا و دهيخند زنازادگان و حرامزادگان نيای ھا  حماقت و ھای ناموسی ب بر شناسندی م دراز انيسال

 ادامه ،یجھان سه ستيونيزيرو سم،ياليامپر جاسوس مرای اسيس فواحش و زرد سگان نيا. کنندی م نثار نينفر

 که اند نکرده فکر را نيا عقلی بی ھا صفت سگ نيا اما و دھندی م قرار مخاطب.... و ستيسنتر و دھندگان

 تالش معيشت خاطره ب و زاندير یم عرق روز ھفتی ا ھفته و ساعت ١۴ روزانه کهی زحمتکش ک يچطور

 عجب ھھھهھھھھھھھھھھھھ!کند؟ی جاسوسی اسيس وی فکر ،یجاسوس مرجع چھاری برا تواندی م چگونه ورزد؛يم

 !!عقلی بی ھا) کوچوک (و) یونيل (سگان

 :ديبخندی لحظات و ديبخوان را دهيبر دم سگان ماچه نيا آور خنده پف و الف وی کش قوله ھم باز  ديائيب 

 وفراگفته افتهيقبالدر که وھمانگونه"نمود راپتک شيخو پوش کفن آخربه خيم"ه،يگرانمای شاعر قول به" 

 "!!!کرد نمازجنازه ديبا انقالب، مدافعی ھا وجدانی فتوا به براونمرده،: نکيم،ايبود

» یشاعر «قول از  حاال و بودند داده قرار شان کار ۀسرلوح در امی نابودی برا را زيآم قھری ھا تهياتور روزيد تا 

 ام دهکر پتک کفنم در خود دستانه ب  را نيآخر خيم موجن؛يتی کلب عالمه» ايمنچور «خشک و سردی ھا صحراء از

ی م را ام جنازه نمازی زندگ در ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره ليدل بدان کشم،ی م نفس و ھستم زنده ھنوز اما و

 !!داردی مرز ھمی گر سگ ھھھھھھھھه!!خوانند

ی مردن داکتری برا و  زدند سخنی انقالب تهياتور از ت،يشخص ازی عار و رتيغ فاقد و ھمتی ب ناموسانی ب نيا  

ی ب درختيۀ سا ريز در و زده) یپسک (کرده رھای سادگ نيا با مرا حاال و کشندی م مرا که دنديبخش اتيح آب

 ديسف را آوازه پر بانک سيرئ و مشھور ۀسبز بچه، غالم ميرحی ھا یرو تان کار نيا نشستند؟با زانو چھاری رتيغ

 شما تپدی م نهيس قفس در نفس که تا و شدبای م دستم در تان تابوت خيم نيآخر که ام داده قول و  ام گفته من .ديکرد

 در و دينکش دست تان نيننگی ھا عملکرد از که تا .سازمی م رسوا و افشاء را سمياليامپر و ارتجاع منافع سگان

 و نام ازی دزد و استفاده با که را تانی اسيس دوکان کهی زمان تا و دينخواھ عذر تانی ھايناموسی ب از خلق شگاهيپ

 روز دستم از دينبند ديا کرده باز نانهيخای انقالب جنبش و) ديجاوۀ شعل (نينو تيکدمکرا جنبشی زاتمبار اعتبار

 و ارتجاع منافع سگان وی اسيس فواحش و مکارانی ا رفت، نخواھد فرو تانی ھا گلو از خوش آب و نداشته خوش
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 کرگس ھمچو اگر و بود خواھد تان بيتعق در ريش ديباش سرگردان پسمانده و تفاله دنبال گونه روباه اگر! سمياليامپر

 است قول را ھا مرد.ديد ديخواھ تان سری باال را زاديپاراپام پرواز بلند نيشاھ ديکن پرواز

 چپ و راست طرف از اگر نادان  .ديا گرفته  ارث به که بود تانی خيتار وی اجدادی اسمائ شونديپ و پسوند نادان  

 در خشک و سردی ھا صحراء و ھا قله از منشانه بربری نادان با قبل سال ششصد .است نادان ھم باز شود خوانده

 و وايھر ، غوراتبگرام،  ، انيبام ، بلخ. ديساخت منھدم و ديسوخت د،يکشت د،يتاخت انهيوحش تابان ديخورش قلمرو

 ستهيگر تانی رحمی ب و قساوت از خيتار دارد، ادگاريه ب را تان تيبربر و وحشتی ھا نشانه ھم ھنوز اصفحان

ه ب را ونديم انيغاز و ديساخت ھا پشته ھا کشته از عبدالرحمانی حکمران زمان در .زديريم اشک ھم ھنوز و است

ی کابل ومعصوم دفاعيب انسان ٧۵,٠٠٠ و مبدل خاک ازی تله ب را کابلستان ١٩٩۶-١٩٩٢ در .ديديکشان خون و خاک

ی ھا پاالن حاال .ديکرد دفنخونين  خاکی ھا  انبار ريز ھای ديگر، »افغانستانی «رقابت افسار گسيخته با  در را

 غارت مشغول و زده بوسهی ستياليامپر کشور ۴٧ رکاب دری نکتائ وی شيدر دنيپوش با ديا افگنده دوره ب را را تان

 حکومت و دولت ادارات پاکستان، و رانيا منافع ندگانينما و  سگان ثيمنح ھم و ديباشی م کشوری ملی ھا ثروت

 در. ديباشی م مشغولی خيتار ديده درائی کمال در کشور ۀيتجزی برا و ديا ساخته تر تعفنم تان تعفن با رای پوشال

 ليتبد هيسرما و ارتجاع خادمان و فرمانبرداران به و گذشته تانی ھا ناموس از قدرت و شھرت ثروت، و پول مقابل

 .ديا شده

 و) ديجاو شعله(نوين  کيدمکرات جنبشی بدنام به جاسوسی ھا ستيانجوئ مثابهه ب ھالند در  باالخص خارج در

 تا ديا دهيدزد و کرده خود آن از رای انقالب جنبش و »ديجاوۀ شعل« افتخاراتی تمام و ديا پرداختهی انقالب جنبش

 ديجد نيتوردوک با سمياليامپری رھبر تحت حاال. شد ھم چنان که ديدار معطوف شيخوه ب را ستھاياليامپر هتوج

 بھار را» سميمائو «و ديدھ دينو جھان سراسر و افغانستان در ديخواھی م را» سميمائو بھار «کايامر سمياليامپر

ۀ کلم با تان ناف و گشته آغاز ديده درا و وطنفروشی ا کلمه با تان لد و و  زاد پس. یدگيچشمدری زھ د؛يساز زمانه

 کمال در تان گذار خط حتا کهيطور مرد، ديخواھی خيتار ده درائیدي کمال در و است خورده گره خاين به وطن

 .گفت وداعی زندگ با کيتئور فقر و  عجز و گردن سائی

 اکناف و اطراف گريد وی جاغوری ھا ستيای ار يتا چند ،یانقالب جنبش وی ئ شعله جنبش در شما، و من نيب حاال

 داشتند؟ی کيفز حضور جات ھزاره وی جاغور

 اسم بود؟ی اري» صدر «و شما ارانيد از شان نفر چندی انقالب جنبش وی ئ شعله جانباختگان ھزار پنجاه از شتريب از

 !شوند خبر با تيواقع از مردم تا سيبنو را نفر ستيب از شتريب

 شما چرا و کند دفاع» نشيفوالد «تيثيح از تا است پنھان سوراخ کدام و کجا در آبستن اما و ريپ خرچنگ آن حاال 

 است؟ داده قرار استفاده مورد شيريگ پاچه سگانۀ مثاب به را رفته فرو لجن در و نادان سوادانيب

» خلق کيدمکرات حزب سندگانينو هياتحاد«ی نريکشيد از که را لغت تا چند ھمان اکابر کورس شاگردان شما 

 علم قراری ب انوسياق .ديباشی پاس باو  وفا با سگان تا ديدھ یم قرار استفاده مورد متواتر ديا آموخته و  فراگرفته

ی ا قطره ھنوز و ديرو یم راه ساحل کنار در ھنوز سگان توله شما است، پھناور و گسترده و قيعم ع،يوسی ليخ

 ھم را نيا و ديبزن مطالعه به چنگ و ديشو گم ديبرو  !!استيدر عظمت از بزرگتر تانی ادعائ اما و ديا برنداشته

 !!ستين ھا سبزه و ھا بانک سيرئ کار دنکر استيس که ديبدان

 حصه ديتول در و دارند فيتشر کارخانه در حاال پس آبستن نه شده دهيآبد  خرچنگی ثنا غفور»  پوالد قيرف «اگر 

 اند؟ داده لم گرم و نرم تخت در شگاهيزا در  ا يو زندير یم عرق و اند گرفته
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 و گشته مهيسراس تينھا شانيا  ستشيانجوئ بار سه وی خلق وابقس و ارتباطات نام، افشاءکردن از بعد اطالع قرار

 .دارند فيتشر قبض فعالً  و داشتند فيتشر اسھال شب چندی برا

 وی خاد ،یخلقی رفقا گريد و» ثنا «غفور خرچنگ قيرف» یپرولتری ا اراده وی اصولی ھای ريگ موضع« 

 موجب و روسھا آوردن باعث که ميديد سر چشم با ١٩٩٠ تا ١٩٧٩ از و ١٩٧٩-١٩٧٧ی سالھا از را اشی پرچم

 در کشور مردمان ازی عيوسی ھا کتله شدن آواره و گناهيب انسان ونيليم دو از شتريب شدن کشته کشور،ی رانيو

 اکنون ھم تا کشور و مردمی ھا پرابلم و ھا درد ھا، فاجعهی اصل مسبب .گشتی تيگ سراسر و هيھمسای ھا کشور

ی پرچم وی خاد - یخلقی ھا ھمقالده گريد و» ثنا «غفور قيرف» یپرولتری ا اراده وی لاصوی ريگ موضع« ھمان

 باشد نشده» دهيآبد «اگر و باشد شده گداخته و افروخته ب ج کی ھا کوره در سال چھل کهی کس .ه و می باشدبو اش

 شکم شدن بزرگ و شدن باال متوجه حاال سال چھل از بعد ما و است شده آبستنی حتمی ونستيزيروی تئور از بل

 که آبروی ب و ھار سگان شما حاال پس .بود شده پنھان انظار از سال چھل نيا در رايز ميا شده» ثنا «غفور داکتر

ی بی ھای کش پارس نيا از زيچ چه ديا برخاستهی و از دفاعه ب و ديسيلی م را باردار و  فرتوت سگ نيای چتل

  !!!رانهيحق و النهيرذی چاپلوس وی ناموسی ب شرم، جزه ب گشت خواھد تان بينص محابا

 و الجثه پشه داکترک که دينيبب را» سميمائو بھار «گذاران ،خط ک-و-ز- و- گی  »ستھايمائو«ی گوئ ضينق و ضد 

 تک ک يکه رای  جاسوس و گردندی م بر قبل سال ھزار چند به بعداً  و انگارندی م» دهيآبد فوالد« کباره يرا ترسو

 رزم خيتار جاودانهۀ اسطور ر،يکمانگ آرش به کند؛ی م )تر (گلوله رينف دنيشن از حتا و است نکردهی زندگ در تفنک

 با شانيا کهيحال در !!!ھالکو و موجنيت با نه داندی م شيستا خور در و کندی م سهيمقا و  برابر  من ھنيم  ۀحماس و

 بار سهی برا پاکستان در بعد گرفت، قرار) خاد (خدمت در نوکرانش و روسھای برای ميتسل سند و خط افالس دادن

ی  ط در. دارند فيتشر ھالند در سمياليامپر برکت از عالً ف  و زد بوسه سمياليامپر ريشمش بر ھا انجو دفاتر در کار

ی کوچک ۀجزو ک يحتای فرزانگ و نبوغ و عقل ھمه  نيا با و اش» مبارزه «از حاله ب تا گذشته سال چھل نيا

 دارند شگرف استعداد آن در شانيا کهی زيچ تنھا .باشد شده اد يسندهينو ثيمنح» ثنا «غفور از آن در که اند ننوشته

ی حال در بس؛ و باشدی م مقاومت جنبشی ھا نوشته و ،اسناد ايپرولتار رھبران آثار از کردنی غر وی دزد وی کاپ

ی م  اند نکردهی کاپ و دهيندز عيوس مانهيپ به ھم و نکرده اد ياديز زميم و سميا از شان رياخۀ نوشت چند به اگر که

»  ثنا «غفور نام بهی ا مرده خير که ميشاھد و مينيبی م صراحته ب و بردی پ شانی ادب وی  علم نازل سطح بر توان

 !!)خورده کهی تيل و گر ھمو فيح. (رودی م تابوتشی باال در

 از رفتهی ھا باد که کنم فکر شود، دهيآبد که افروخته نه و ختهگدا نه» ثنا «غفور داکتر باشد، شما و ما نيب گپ کي  

 ھھھھھھھه!!است داده بيفر را شما اش معده در افروختن و گداختنی ھا اديفر و صدا و)  غلوتروش (فشار

ی گوئ جفنگ به را ستيخاد و ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره که کنم فکر) غلوتروش(خوراندن با» ثنا «غفور داکتر

  :ديدھ قرار قضاوت اريمع و ديبخوان را ريز نوشته حاال .است واداشتهی پران باد وی پران انيھز و

 شدت و قوت چنان با را شيخويی رسوا کوس اش لومپن قماشان ھم و شرکا-کايامر سمياليامپر مزدور سيرويم" 

-سيرويم که است نماندهی باق ديتردی زجايکشورنی انقالب عناصرجنبش نيتر عقبماندهی برای گرحتيد کوفتندکه

 مورد ابدی برا و بوده،ی اخوان ديپل مردارسگانی ھا تفاله و ارتجاع، و هيسرما فرمانبرداران ،یو لچک ھمقاشان

 -فردوھم نيا که داد نشان اش،ی منش جاسوس و مزدور نيا. اند گرفته قرار جھان و افغانستان ونيانقالب نينفر و لعن

 و فروبرده سرکوب کشوررادرکامی انقالبی روھايبرسدن شان تادست ،یجھاد- یادخ اش،ھمانندعوامل پست  سلکان

 "اند تشنه ونيانقالب خون به
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 ھھھھھھھھھه.ميبخند خو مرکب  خرزادگان نيای گر خر به ھم با ھمه دل ته از تا ديائيب 

 بر ستيسنتر و ندگاندھ ادامه ،یجھان سه ستيونيزيسم،روياليامپر جاسوس زدن برچسپ و نمودن خطاب با باال در

-ھا لومپن ھمقاش  زدن چسپ بر با حاال و  دنديشاش تيخر وی لودگ کمال در شانی اجداد ناموس و شرافت

 در که را شان خود جالبتر!! نمودند باران شاش شانرا رفتگان مطھر نا ارواح من؛ بری جھاد و ھای خاد- ھاياخوان

 ضد مرا و» یانقالب «زدند یم بوسهی محسن آصف خيش و» وحدت حزب«ی ھاياخوان و ستھايخاد و روسھا رکاب

 ھھھھھھھھه! دھند؟ی م قرار مخاطب افغانستان و جھان ونيانقالبی ا شده نينفر و انقالب

 نيا در صديف صد شما با و ديداشت انيب و ديکرد کشف موردم در را ايپو قتيحق ک يشما ، گذشتهی شخندير از! ی بل 

ً وا من رايز موافقم مورد  سلطان -یريپنجش ريدستگ ھمچو تان رھبران و رفقاء ،»ونيانقالب «شما نينفر مورد قعا

 حزب «وصفوف...... کشتمند لياسماع- دانش لياسماع-قيال مانيسل-یجوزجان- ی شرع - ثاقيم ميکر - کشتمندی عل

ه ب من و اند تشنه من خونه ب آنھا که دانم یم و  دارم قراری خروسچفی ستھايونيزيرو تمام و» خلق کيدمکرات

 سمياليامپر اليسوس جاسوسان شما و آزاده تيبشر و ريکب افغانستان مردمی عن يما نيب ساده زبانه بی عني !آنھا خون

 .ديھست مای طبقات دشمنان و تيبشر دشمنان شما و دارد قرار آتش ليس و خون ازی ائيدر سم،ياليامپر حاال و

 پنھان سوراخھا در گويگروم و برژنف- نيگيکاس- خروسچف فرزندان شما که است نيا شود اد يديبا که مھمۀ نکت کي

 نيمنسوب-  ھای ئ شعله ما اما و ديا آورده در صدا به تان خوابی ھا اطاق از را» !!؟؟سميمائو بھار «طبل و ديھست

ی ھا النه و انريشی ھا شهيب وجب وجب در عقابان و رانيش ھمچو تنھاه ن افغانستانی ھا »ا.ل.م« وی انقالب جنبش

 و شد ميخواھ متحد و ميھست متحد خروشان انوسياق ھمچو ايدن کنج چھار در بل ميزنی م قدم ريکب افغانستان عقابان،

 نهيا.(اند شده مهيسراس و ھراسنديم متعفن سگان ھمچو ھا ستيونيزيرو و ھا ستياپورتون مان بتيھ از که است نيا

 پا )قات (در را تان دم بعداً  ديزد دمی انقالبۀ تياتور از ، جاسوس و لچ کون» یستھايمائو «شما)کينزد م،يرينم دور

 !!ديديترس و ديديلرزی آسمائ ريش با شدن وره روب از سگ ھمچو و ديکرد خارج باد چس چس و دينھاد  تانی ھا

 :ديکن نگاه» سميمائو «بھار باغبانان و»  ستيمائو«ی ا زده) گرگ (سگانۀ نامھ عوعو به

 باشد، داشته قراری دموکراس از دييتا و ازبرداشتی درھرسطح ولوآنکه ھرفردافغانستان باوجدان، غاناف ھر"

 کرانهيب نينفر فيکث مزدور نيا بر نھد، وقع را کشور واستقالل  وطن-مادر شرافت که پرست وطن ھرافغان

 "!کرد نثارخواھد

 ، ستيا پشک ست،يا خر ست،يا سگ ست،يزيچنگ ست،يا ھزاره ،»ستيمائو «سگان توله از ما پرسش حاال 

 ام« و پاکستان و رانيا استخبارات- یوحش غرب وی شورو سمياليامپر جاسوسان صادقيست، ست،يخاد ست،يکشتمند

 مادران شوھرانی اصلی ھا اوالد و ديستين روزگاری ھا سبزه و بانک سانيرئ اگر که است نيا... و زيانگر »۶ی آ

 را که مردم که مينيبب و ميبدھ قرار ونيزيتلو قيطر ازی عمومی پرس ھمه ک يدر را دخو که ديائيب ديباشی م تان

 دارند؟ قبول را که و کنندی م نينفر

 اگر که مطمئنم و دانمی م نقدريا .شوم وزن قضاوتی ترازو در خلق شگاهيپ در ديائيب دينبود لهيوس و دالل اگر

 ديببخش» دهيآبد فوالد «شموله ب ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره اشم و بردی م سره ب اتيح ديق در ھم» یار يديشھ«

 در  ٩٩.٠٩ی تنھائ به من ، ميديورزيم شرکتی انتخابات در و دياستادی م شانی پھلو و  عقب در بود آبستن منظورم

 بر و ديا داده شعار تنھا مردار و فيکث سگان شما تان،»ۀمبارز «سال چھل در چرا کردم،ی م اخذ را مردمی رأ صد

ی م نيرنگ ونيانقالب و مردم خون در آرنخ به تا تان دستان و ديا زده بوسه غرب و شرق استعمار خونچکان ريشمش
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 قلب در سيرويم ، سگان شما عکس و  مقابل در اما و صفر به کندی م تقرب تانی ھا عملکرد لحاظ بدان بناءً  باشد،

 .است ريناپذ انکار قتيحق ک ينيا و است کرده خانه و النه ھموطنش ھزاران

 که بکم سيف در ديائيب د،ينشو رسوا و افشاء که ديھراس یم ونيزيتلو در تان نجسی ھا رو دادن نشان از شما اگر

 تقاضا را مردمی رأ و ميکن افکار تبادل ھم با است معروف کشور سر سرتا در و داردی دائم عضو ٧٠٠ از شتريب

 !دانيم دا وا گز دا ،.ميکن

  چگونه که ديشوی م متوجه خود دينيبب را  حرامزاده و زنازاده و جاسوس و صفت سگ» یستھايمائو «فپ و الف 

 شھرت مرتجع، جبون، ل،يمح ک ياز و کنندی م نشخوار را سگ استفراغ و سنديلی م را  »ثنا غفور «داکتر پشت

 کگی سوگل نيای ھا پا بر و نندکی م ديتمج و نھاده ارج رای و و اند برخاسته دفاعه ب  ستياپورتون و پسند

 :زنندی م نيآتشی ھا بوسه سمياليامپر

 رنگارنگ مرتدان دربرابر شانيای واستوار کشوربوده،ی وانقالب دهيستمدی خلقھا نيفرزندراست پوالد، قيرف"

 هنشاندھند نامحمود، نادان سيرويرمينظی دربرابردلقکان شانی اصولی ريگ وموضع کيدئولوژيا استقامت نکيوا

. است مبارزه نيراست وفرزند بوده،ی عمل ی مبارزه ی پوالددرعرصه لفظ مصداق ز،يعز قيرف نيا که آنستی 

 رھروپرافتخارراه دکهيرسان اثبات به دربرابرمرتدان شياستوارخوی ھای ريگ موضع با راکهيز مييستايرامی ماو

 "!کشوری رپرولت انقالب درآسمان استی سرخ ی ستاره و بوده،ی ار يصدراکرمی 

 !خطا .... پدرانی ب و جاسوس» ستيمائو «سگان او 

ً  افغانستان مردم ايآ  دهيستمدی خلقھا نيراست فرزند لقب  رای و که شناسندی م» پوالد قيرف «بنام رای ريپ سگ واقعا

 دھند؟ لقب کشوری انقالب و

 د؟يگوئی م دروغ و ديدار فيتشر خر و لولو نقدريا چرا صفت سگ زادگان سگ او 

 د؟يکشی م پارس» ثنا «غفور داکتر  خرچنگی اصولی ريگ وموضع کيدئولوژيا استقامت  وی استوار کدام از 

 مورد نوشتی م سيرويم که یزيچ و بود سيرويم رو دنبالهی و که دينيبب و ديبخوان» یآزاد اميپ «در را ميھا نوشته

ی رو دنباله و نداشتهی اصولی ريگ وموضع کيژدئولويا استقامت  وی استواری گاھ چيھی و پس .بودی و ديتأئ

 ھمان از حاال وی  اصولی ريگ وموضع کيدئولوژيا استقامت  وی استواری دارا بودم من نيا .ستين و نبودهی شيب

 انداخته تالش و تپ وی کش قوله و عوعو به را وامانده سگان شما ۀھم که کنمی م دفاع امی انقالب وی اصول مواضع

 از حتا که است الزم و ديدھی م جا ونيانقالب و مردم قلوب در مرا اندازه ھمان به ديزنی م بھتان و ھمتت قدر ھر .ام

 .کنمی تشکر اظھار نبارهيادر  شما ھمچوی سگان

 بهی انقالب ارمغان چيھ کهی ا مرده آن از حاال و خواندی م ستياپورتون و دربار عامل رای ار يديشھ »ثنا «غفور  

 .است چاه قعر  در فرق به کردن  سقوطی کيتار در زدن قدم. کندی می رويپ ، است  نگذاشته ارث

 !!!گذار خط کيالکتيد رويپ و قيرف حاال و  ببرک-نيام-یک تره» رفقاء «رويپی زمان

 ا يو است دهيآبد فوالد که شود دهيد و داد خواھم قرار ديد معرض در را اسناد و عکسھا سلسله ک يبيعنقر 

 ھھھھھھھھه!؟....آبستن

 

 :ديبخوان را ھا شعار نيا رياخ در

 !یوی پرولتری انقالب تياصول و پوالد قيرف باد زنده

 !بنديفری م را شتنيخو انسان بای نھمانيا توھم در صفت، نهيبوز کهی مرتدان به مرگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 !جاسوس سيرويم فيکث ی گرده بر ھزاره ششی ط طبقات بر منقسم ی جامعه در داده رخ اتيجنا شرم

 !شيپ به نينو کيدموکرات انقالب سرخ ی راه در

 (م.ل.م (افغانستان کارگران سازمان

5.6.2013 

 ھم باز سگان رهيپ و سگان ماچه  حماقت به و ديبخند ھم شما وارم ديام و مردم خنده از ھھھھھھھھھھھھھھھھھه

 .ديبخند

  :کنم بسنده ١٧ قسمت تا شعار نيا با ديبا رياخ در

  :ق و صادقيزم را مشت و مال دادم، جا دارد توجھی ھم به طرف داکتر غفور ثنا بيندازمحال که اندکی صاد

چه باور کنی و چه نکنی، من دلم به حالت می سوزد، زيرا تو که زمانی می خواستی در جمع آزادگان، ھر چند در 

ت گرديد، خود را چنان قفای ھمه گام بزنی، اينک با شرکت احمقانه ات در جنگی که باعث رسوائی و بيچارگی ا

صادق افسارت را به دست گرفته، امروز به دم ياری و فردا به دم حسين » صدر«ذليل و خوار ساخته ای، که 

 سال مبارزۀ ادعائی ات را به ۴٠در آن صورت است که صادقيزم تمام . جاسوس و پس فردا به دم خودش می بندد

  .واری می نمايدگروگان گرفته، به مانند االغ زر خريدش تورا س

من نمی دانم تو خود چه صفاتی را از خصوصيات عالی مردم ھرات گرفته ای، مگر اين را می دانم که در تمام 

حد اقل از اسم ھراتيان قھرمان و خونين کفنان آن ديار . ھرات فردی به پستی و دنائت تو مادر روز گار نزائيده است

اين توصيه را بدان خاطر برايت نمودم که نمی خواھم . برھان» صادق«شرم و حياء نموده خود را از زير سواری 

 آخر او آدم پخپلو، صادق به حسين چه کرد که به تو بکند؟؟. صادق بيش از اين سوارت شود

 !آموختندين تيانسان وی وطنپرست ادب، اما و دادند ريش و نان را شما کهی ئھا هيآ ھا آته به نينفر و مرگ

 !یخروسچف سميونيزيرو و» سميمائو بھار «-مسياپورتون بر مرگ

 !افغانستان خلقی انقالب جنبش و ديجاو شعله باد زنده

 دارد ادامه 

 یمحمود ودان سيرويم

 


