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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ جون ٢٨

  

 عنوان ندارد
 شود ساس سوختن به تماشا نمیحا

 کشم دانی چه میــش بگير تا بــــآت

تر تضاد  و ياھم در قدم بزرگه ئی شتم  تمام اختالفات سليقاتا ھمين امروز اعتقاد دباور نمائيد  !! ھمو طنان گرامی 

 حسن نيت و اخالق انسانی  ،پذيرش ھمديگر ،يانات چپ با بزرگواری و تمام جراحزاب  ،ھای درونی سازمانھا

 ،پذير مبدل گردد  در يک فضای پر از َمحبتکه به تضاد آشتی نا يناھای زمانی  قبل از  کمونيستی در تمام مقطع

ای بزرگمردان اين انديشه قابل  ھدايات و رھنمائی ھ،ليت با در نظر داشت اصل انتقاد و انتقاد ازخود معقو ،انيتانس

 به اين اً  دمو کراتيک نوين باشد و من شديداد تمام نيرو ھای چپی  انقالبیحتواند زمينه ساز ات رسی و حل بوده و میبر

 انقالبيون باچند نفر ۀھای چند ماھ که درک و فھم من از جر و بحث ودیبا وج .عقيده و عملی شدن آن  اميداوار بود م

ھای روياروی   نھم غرض روشن شدن موضوعات و صحبت آای  روشن بود  با شعور فحاش و نتايج آن تا اندازه بی

ی باز شده نوشتم تا در صورت امکان شرايطی را بتوان بوجود آورد که دھن ھارا ) پرسش و پيشنھاد (ۀچندی قبل نوشت

ين اد لگام منطقی زده شود  و اين گامی بود مثبت ولو کوچک اگر در نکه جز تعفن و کثافات چيزی ازآن بيرون نميز

شد و  تصور داشتم که اين خود خدمتی خواھد بود به روشن شدن اذھان عامه و بينش و طرز  راستا برداشته می

 ، »پغمانی« مبارزو دانشمند گرامی آقای ،»موسوی«ثل استاد بزرگوارانی م. !!وان در قبال جنبش چپجقضاوت نسل 

  با وقار انقالبی و »جاويد« نويسنده و مبارز دلير آقای ، »ميريس ودان محمودی« کشور ۀانقالبی بزرگ و شناخته شد

اشته مطرح د و انسانی وجدان  واضحاً   بیۀ با چند فرو مايجلسه ایانسانی  موضع گيری ايشان را در قبال ھمچو أت جر

 .ی  سپاسگذارمحکه ازمحبت ھا و ارج گذاشتن شان به ھمچو طر

ترين سؤاالت شانه خالی  ترين و مھم  انترنتی مثل ھميشه  از جواب دادن به اساسیۀ چھار سايتۀاما اين گروه سه نفر

 از چگونگی شکل گيری  و بنده را کمک نمودند تا در شناخت و نتيجه،نموده  و به فحاشی و لومپنی  پرداختتد 

 پنھان داشته اند ».م.ل.م«به اصطالح زدن به انقالبيون کشور خود را زير نام توديت شان که غرض ضربجمو

 اشتباھی را مرتکب نشوم

ھا پناه   مجاھدين اسالمی ايران در زير چتر آنۀاکتر غفور سناچ در جملد که زمانی داکترثنا يا با در نظر داشت اين 

 بايد و حتماً اين آقای پوالد را شناخت  نه برای اين، بوده است)    امامکميته( نگھداری سالح ھای گزين بوده ومشغول

ی بوده  و پرولتر  ۀکه جناب شان فاقد دانش سياسی مخصوصاً انديش خاطر اينه ثری است بلکه بؤکه او آدم مھم و يا م

يک ( و شخصيت مھم جلوه کند آدمکه   اينۀ عالوهبی را بر گزيده تا ئھا روی مقاصد و منافع شخصی و خاص خود راه
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 . که به او انسان خطاب نمود آدمیيد و او شباھت زياد به يک رقاص سياسی دارد تاگيرش بيا) چيزکی ھم

الد بشناسند  و شايد ھم آرزوی پوالد شدن و بودن را دارد خواھد او را به نام پو برای شناخت داکتر غفور ثنا که می 

 و باال تر از ئیياھايش رواما اين بد بخت آرزو) اند ھر کی دل دارد آرزو دارد  چونکه گفته، ای نيست خوب مسأله(

 نا مردانه ترين و احمقانه ،که او   از انواع زندگی نمودن فقط کثيف ترين  امکانات  بوده و حتی نا ممکن است چون

شان شرم و   زنده بودن برای ارند ھر لحظهه جناب شان دکای نانه ي و نظر به سوابق خاسترا انتخاب نموده ا ترين آن

 .خجالت است

الد نيستم ھمين چند نوشته گرانمايگان انقالبی در ھمين سايت عليه آقای داکتر ثنا مشھور به پوک و اسناد دنبال مدار 

خاصی بد نام و کثيف دارد اين است که اش جھم را ھميشه جلب میتوای که   آزادگان کافی است اورا شناخت  اما نکته

 ءاند بايد افشا  زدن و نابود ساختن آن خود را آرايش دادهتبنام پر افتخار ترين جنبش برای ضرکه با استفاده از  ،تاريخ

 داشته باشند بلکه از شخصيت  نتی انترۀالی چند سطر نوشته مغرضانه  نه  تنھا شناخت سياسی از البآنھاو مردم بايد از 

زندان با اخالق و مبارزان واقعی در طول تاريخ چھار ھمه روشن است که فربر . ش نيز مطلع گردندا  زندگیۀو سابق

ی  بودند و ھستند در تاريخ سياسی و ئ   که  مشھور به شعله»پيروان انديشه دموکراتيک نوين«  کشور زير عنوان ۀدھ

ان اين مرز و بوم در بانی ھا بھترين و شايسته ترين فرزند دادن قريان باکه اين جر مبارزاتی کشور تبارز نمودند و  اين

جای بسا افتخار است اما يک تعداد لومپن ھای بی ، د شدندو خوافتخار مردم ، باعث ھای محروم جامعه راه آزادی انسان

د خود ين ميان سعی نموده انا بی وجدانی دارند روی اساسات جاسوس بودن در ،ستی مرض خود پرسرو پا که معموالً 

 . ما در ھمين چو کات جلوه دھندۀرا برای مردم و جامع

به جاودگانی  به رھبران چپ  مخصوصاً به آنھای که ء تھمت و افترا،دارند با بد گفتن و نوشتن  اين بد بخت ھا سعی می

ع نمايد تا باشد  خود  جمۀی را به گرد افکار شوم  و لومپنانو چند نفرسته اند برای خود يک شخصيت ممتاز ساخته  پيو

 .حساس آرامش نمايندااز خجالتی ھای گذشته بيرون آمده و 

ظ موفق شود بر سياه کاری ھای زندگی شخصی و سياسی خود  خاطر اين ملحوه اما اين مشکل خواھد بود تا کسی فقط ب

 و يا ھم در عدم  حفاظت ناموس شخصی پرده افگنده و خود را برائت دھد ؟

يانات چپی ع نموده به انتقادات روی تمام جر ديگر اين آقای پنير ھالندی  شروھا دليل  دهھمروی ھمين مظور و  

 خوانندگان عزيز شاھد اند که .ی که در عمل فرزانگی و شھامت انقالبی خود را ثابت نموده اندئ مخصوصاً آنھا.!!کشور

سازمان انقالبی «ھا و يا  بان شدگان آن و قر شدهء و رھبران فدا»ساما«قای داکتر ثنا مشھور به پوالد تنھا به آاين 

زند   و بی حيثيتی به ھر در  و دروازه ای لگد میئیبلکه اين جناب برای نجات خود از بی آبرو ، انتقاد ندارد»افغانستان

وقع نبايد ت) کاکه گشتن ،کاکه(فحاشی  و ، ئیھای تمکين فروش خود نما و جاسوس جز ھمين ديده درا ين  گل مھرها ازکه

 .داشتديگری 

نام داکتر غفور سناچ که ه ی بئ بھتان و افترای آقا،با خواندن چند نوشته  تھمت  گيری من در حدود بر داشت ھايم نتيجه 

 و اخالقيات  است مثل يک »مائويزم« انديشه مائو تسه دون ويا به زعم خودش به اصطالح  لينيسم،بر ھر چه مارکسيم

زير عناوين پر ) حسين خاين و صادق جاسوس( چند خر صفت  از اشخاص ھمکيش او ۀتيوان شاشيده و ھمچنان نوشح

کاره بوده  و  خور اصالً ھيچ  آن بوده که اين چند نفر  قاچاقبر و مفتۀھای انقالبی نما نشان دھند زرق و برق در سايت

 خدمت ۀ و ھمچنين با داشتن سابقنمايند خاطر تفنن و سر گرمی  خود را منسوب به جنبش چپ قلمداد میه فقط و فقط ب

فته اند تا به نام ھای انقالبی در جنبش وظيفه گر ».آی.اس. آی«خدمتگذاری ھا به دستگاه ) سال ۴( امام خمينی ۀبه کميت

ی جپ انقالبی شوند   و ای از سازمانھا باعث نابودی گوشه و در شرايط مقتضی نحوی از انحاءچپ خود را جا زده وبه 

  داده »انجوی  دموکراتيک« خدمت به بيگانگان را شکل ، خود فرو ختکی،بی وجدانی  ،واھند تمام نامردی خ ھا می اين
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مار کسيسم لنيسم را به تاريخ (شان وکران شان باشند و به اصطالح خودران و نکو راه ھموار  کن تسلط استعمار  و چو

 ؟!!)حواله کنند 

 تا ، سياسی ما مطرح دارند ۀ فحاشی  خود را در جامع، بھتان زنی، افتراء واھا خواسته اند با ايجاد سرو صد ھمچنان آن

ھا منحيث تئوريسن ھای ھالندی چند نفری ارجی قايل شوند و در جھت ديگر  يک تعداد ھموطنان خوشباور ما به آن

دارند   میحھا طر ناد و اثبات آنچه آنتو اس رسیبر ،اشخاص و کادر ھای فعال سازمانھای مترقی را مصروف تحليل 

گيرند اوشان ب دلخواه خويشسازند تا مسير اصلی مبارزه را به کجراه سوق داده و خود و باداران شان  نتايج نسبی ب

ناکی استند ؟؟  انسانھای خطرھا  چرا ؟ مگر آن ،اند تا ھويت اصلی شان از انظار پنھان باشد  ين داشتهاھميشه سعی بر

 کاری  ھا و رذالت ھای اخالقی و سياسی خود را از انظارسيھ اين پوشش کاری  يکی ھم ھا خواسته اند تا با بلی آن

که  که شد يعنی با افشای نام داکتر سناچ  کشف گرديد که او با داکتر زرعون خلقی تا زمانی  مثلی.شيده نگھدارندعامه پو

 جانب بود بر اينه پس او حق ب!!  بودونغ خوش نگھداشتن داکتر زرۀ داشته ووسيلآنچنانی ۀشود رابط او محبوس می

 .اش فاش شود که نميخواست اسم اصلی

آنھا با باز ھم که  دھد اين است که چنين آدم ھای شير ناپاک خورده و جاسوس ارزش اين کنون سؤالی که زجرم می

 ؟؟د يا خيرنمبارزه کرد را دار

سی داشته  و فريب ھمچو مزخرفات و فحاشی ھای  اين تا او و امثالش ببينند که مردم ما شعور سيا!! فکر ميکنم بلی 

 را نخورده بلکه با فھم و تحقيق بيشتر در مورد » دموکراتيک نوينۀانديش« به رھبران و جانبازان راه ميھنفروشان

 .ھوالھويه پرداخته و دامان جنبش مقدس را از ھمچو کثافت ھا محفوظ خواھند داشتجاشخاص م

 

 

 


