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   ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ جوالی ٢۴

  

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

٢۶ 

  

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

 !پارس می کند و می غرد ؛ھار شده است» غف«

عامل ھار شدن سگ نوع ويروسی است که توسط ھوا و حيوانات وحشی و يا از طريق زخم ھای بدن سگ وارد بدن 

 ،شته و سگ را ھيجان زده ساختهگذااين ويروس تأثير خود را بر سلول ھای مغزی  .حيوان شده و سگ را ھار  می کند

از ھمين جا  دی از دھانش سرازير می گردد،نزياد می غرد، بی اعتناء  و بدون مالحظه پارس می کشد و بزاق کف مان

 است که سگ ھار شده و به  اين نوع سگ، ه ایمی گيرد و اين مرحل) چک(است که سگ ھمه را شناخته و نا شناخته 

 .سگ ھار خطاب می نمايند

که سازمان  ،»حزب دمکراتيک خلق«لقی کھنه پيخ و استخباراتی بی لگام با تجربه ای بيشتر از چھل سال سياست در خ

و قتل عام » خاديست«از ھم متالشی و نابود ساخت و اعضايش را توسط جالدان ) خاد(را توسط » اخگر وپيکار«ھای 

 ه ای مبدل گشته است که بی محابا بر ھر جنبنده ای ديوانامروز به سگ ھار و نمود؛يا به امضای بردگی روسھا وادار 
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» ھالند«مقيم »  غف«سنا،-عبدالغفور ثنا» داکتر«اين سگ فرتوت و کھنه پيخ کسی جزء  .می جفد و پاچه می گيرد

 !!!نيست

» یداکتر زرغون خلق«سنا مشھور به غفور لندی،غف و مارموسک از رفقای خيلی نزديک  -عبدالغفور ثنا» داکتر«

دارد تا با  وی کوشش می. لت ھای مختلفی ھمکاری داشته استطرف با استخبارات دوبود و ھم از سال ھا به اين 

کثيف خلقی  و استخباراتی اش را پنھان دارد و اما خوشبختانه در ۀ کشيدن ماسک شعله ئی بر صورت نازيبايش چھر

 !ی جاسوس می شناسندھرات و کابل مردم وی را منحيث خلقی کثيف و يک استخبارات

 محيل از طرف استخبارات دولت ھای خود کامه و استبدادی و وطنفروش وظيفه و دستور می گيرد تا در اين روباه

در اين راستا ، راه پيدا کند تا اين روند پيشتاز و انقالبی را از ھم متالشی سازد» شعلۀ جاويد -جريان دمکراسی نوين«

 نيرنگباز موفق می شود تا با تنی چند از اعضای پائينی زيرکی يک روباه، با »ھالند«مقيم سنا   -عبدالغفور ثنا» داکتر«

اين ارتباط در سطح پائين برای   .باالخص در ھرات رابطه بر قرار کند،» شعلۀ جاويد- جريان دمکراسی نوين«

جريان دمکراسی «در ھا و رھبران اين چانس را نمی دھد تا بتواند با کا» ھالند«سنا  مقيم  - عبدالغفور ثنا» داکتر«

 .معرفی شود  تا بتواند به اين جريان انقالبی سرتاسری ضربت وارد سازد و از ھم متالشی اش کند» شعلۀ جاويد-نوين

ه دل می ماند تا اين که انتقامش را در زمان تجاوز روسھا و به عقده ب» ھالند«سنا  مقيم -عبدالغفور ثنا» داکتر «بناءً 

می گيرد و  ) شعله ئی(از انقالبيون  )  ۵خاد ( زنازادگان خلقی و پرچمی بر اريکۀ قدرت سياسی، در کرسی نشستن

 .را با اعضايش  يکسره نابود و به شھادت می رساند» پيکار اخگر و« سازمان ھای 

ه و ببدون چون و چرا ، صحبت ھای شخصی و سياھنامه ھا و طومارھايش ،نفرت اين جاسوس بی ناموس از حرکات

زعم بيمارش ه ضد جنبش انقالبی و رھبرانش الطائالتی را نوشت تا به اين که ب .باشد ح و آشکار میطور مسلم واض

زيرا رھروان رھبران انقالبی شعله ئی و  ضربات آخرين را وارد سازد و برايش کسب ھويت نمايد و اما موفق نشد،

اش را » سازائی« ھای دون صفت ھزاره ايست و چنگيزيست و  و ھم قالده»غف«دفاع برخاستند و ه جنبش انقالبی، ب

جاسوس با تجربه و آزموده شده که در کوره  ،»ھالند«سنا  مقيم  -عبدالغفور ثنا» داکتر«گر چه  .ندرسواء و افشاء ساخت

 از ، قبالً شده بود » آب ديده«وزش  و کام و خاد تربيت و آم ،اکسا، امنيت ملی- استخبارات- ». ب. ج.ک«ھای جاسوسی 

زيرا يک فرد زنده ای موجود  ايشان می پندارد؛» رھرو« نفرت داشت و اما حاال خودش را شديداً » يد اکرم ياریشھ«

از »  غف«سنا-عبدالغفور ثنا» داکتر«نيست تا شھادت دھد که غفور مارموسک زمانی شعله ئی بوده است و ھم چنان

استاد  سمندر، سيدال سخندان، حيدر لھيب، مثل  رستا خيز،» جاويدشعلۀ -جريان دمکراسی نوين«کادر ھا و رھبران 

پس حرکات مرموز و عملکرد ھای رذيالنه،  .مسجدی وغيره بد و بيراه می گفت و حتا ترور شخصيت می نمود

ديده حال ه ھيچ شعله ئيی تا ب . استخباراتی بودنش می دھدگواھی به اين موجود پرازيتی و دغلباز ۀجاسوسانه و خاينان

،  از شعلۀ جاويد و رھبرانش نفرت قلبی داشته »غف«سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«نشده است و سراغ نداريم که به پيمانۀ 

 !باشد

و » شعلۀ جاويد- جريان دمکراسی نوين«نفرت و پدر کشی  آشکارش را با دشمنی،» غف«سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر« 

 ،جاسوس ،انش نشان می دھد و ھيچ شکی باقی نمی گذارد که خلقی دو آتشهجنبش انقالبی ضد روسی و کادر ھا و رھبر

شعلۀ -جريان دموکراسی نوين«ی رھبران و کادر ھا و اعضااز دو تن يا اگر وی با يک  .استخباراتی و خاديست نباشد

ی بود و اما اين اين  يک امر طبيع ،عقيدتی و سليقه ئی می داشت ،و جنبش انقالبی ضد روسی اختالفات فردی» جاويد

سنا ، -عبدالغفور ثنا» داکتر«که در مجموع و درکليت ضديت و نفرتش را نشان می دھد؛ آيا عقل سالم باور می کند که 

و جنبش انقالبی ضد » شعلۀ جاويد-جريان دموکراسی نوين«روزی شعله ئی بوده باشد و دارای سوابق مبارزاتی در

 !نه ھرگز؟ روسی باشد؛
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شعلۀ -جريان دمکراسی نوين «ه سنا، اجازه نداديم تا علي-عبدالغفور ثنا» داکتر«تفاق ھم به سگ پير و ھار اين که ما به ا

اين حرکت انقالبی ما  و جنبش انقالبی ضد روسی و کادر ھا و رھبرانش بيشتر عف و جف و غف وغر بزند؛» جاويد

ه عف و جف و غف و غر می زند کف سفيد از  از بس کبناءً   را ھار و ھار تر نمود؛درنده خویسگ کھنه پيخ و 

 !!دھنش خارج می شود و عيالش را مجبور ساخته است تا  وی را در قفس  سگ محبوس سازد

در اين مباحث در پھلوی خلقی  ،صورت گرفت» غف«بعد از يک سلسله جر وبحث ھائی که بين اين قلم و مارموسک 

سناچ کوتوله، مردم متوجه بی سواد بودن و ديوانه بودن و ھار بودن اين -سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«و استخباراتی بودن 

حال قواعد زبان و ه  دھه از زندگی ذلتبارش تا بحدود ھفت نزيرا بعد از گذشت ،نيز شدند) پرانچه(موجود مفلوک  و 

به چنگ  و دندان  ، بپردازد با معيار ھای ديالکتيکیمطلبی اين که  به نقد نشاء را بلد نيست و ھمچنان به جاامالء و ا

اين دون . نشان می دھد و به جای نقد اصولی قوله می کشد و به شعار دادن و  دروغ گفتن و الف زدن بسنده می کندنقاد 

معرفی » داکتر«که خودش را بدون داشتن مدرک تحصيلی » ھالند«خيره سر و جيره خوار امپرياليسم  صفت کودن،

، تا به حال ندانسته است که خودش از بيماری روحی و روانی رنج می برد و پرت وپال» داکتر«کرده است و اما اين 

 . ھمه قرار گرفته  و به فکاھی مبدل شده است گويد و به ھمين علت مايۀ ريشخنددری وری وھزيان می

ربيت و اصالت جد و سناچ کوتوله مفلوک از تربيت و اصالت دم می زند و اما در عمل بر ت-سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

 .اجدادش شاشيده و نوشته ھای پر از تحقير و توھينش شاھد مدعايم می باشد

سناچ کوتوله مفلوک، يک دروغگوی پست و حقير است زيرا وی مدعی است که بنابر - سنا-عبدالغفور ثنا» داکتر«

  مفلوک را تحقير و توھين می کنم وسناچ کوتوله-سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر «،اين قلم» رفيق توخی  «ۀتوصيه و مشور

با چماق تھمت و افتراء بر سرش می کوبم؟ تو که راست می گوئی و اما در دھان پدر و قبر جد و اجداد دروغگو سگ 

باشم و   که خالف ادعای سگ ديوانه و روانی  و بيمار، من يک شخصيت مستقل مییدر حال .ھای ولگرد ھرات بشاشد

نسبت » غف«اين يک تھمت بی ناموسانه و نا نجيبانۀ .»رفيق توخی«می نوشته ھايم می باشم نه خودم تصميم گيرندۀ تما

 .می باشد» رفيق توخی«به 

تا ديروز  شما جاسوسان انجوئيست و ھزاره ايست  و چنگيزيست عوعو می کرديد که بی سواد  و سوسيال خور می 

 : است و چنين  می جفيد» ميرويس محمودی«رھا . که رفيق س باشم و اما حاال در کمال عجز و ناتوانی قوله می کشيد

عوام کلينری تانک تيل راگذاشته } به گفتۀ{توکه اينقدربه وطنت عالقه داری چرا پای دوی پمپ بنزين يابگفته  ":

 "وازامريکارخت سفربسته به افغانستان نمی روی؟

 :نموده و ناليديد" عوعو"باز ھم شما پاپيگگ ھای اجير 

ما رافحش } کليفورنيا{ازپمپ بنزين فروشی اش درکليفرنيا )ادامه دھندگان( يرويس محمودی يکی ازرھبران سامام " 

 "خواھر ومادرميدھد؟

ھمان " رھا.س"تان، ضجه کنان پارس کرديد و به زعم خودھا خواستيد تا ثابت بسازيد که ۀ اين بار در ناله نام 

 !؟"يفورنيا زندگی می کند می باشد که در کل" ميرويس ودان محمودی"

خاديست و جاسوس امزيکا است و اما در کمال سگ » ميرويس محمودی«از يک سو غف وعف و جف می زنيد که 

 :گری سگانه بر وجدان  و شرف جد و اجداد تان سوار می شويد و  حرف خود را نفی می کنيد و نشخوار می نمائيد

 !"چم واخوان متنفراست ازباند ھای خلق وپرميرويس محمودی واقعاً "

 ."! نسخه آن راکاپی ودرشھرتورنتو وگلف پخش کرده بود١۵٨ميرويس محمودی به تعداد"

 !"ميرويس محمودی که آن زمان صادقانه ازحزب کمونيست ھواداری ميکرد"

 !کنچنی ھا و  صورتيانی که از آن مکيده ايدآن تف بر پستان ھای 
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 :اين ھم عوعو جديد تان

ھم سپری شده " مطبوعات مجازی"وران اين جعلکاريھا وحقه بازيھای احمقانه حتی ازطريق ھمين د! آقای توخی"

ھستيد که ھرروزبه چھره ای متفاوتی ظاھرمی شويد " موم"درحاليکه اين تو وديگرھمپاله ھايت موسوی و. است

 ".کران مترقی را اغفال کنيدمی گيريد ومی خواھيد ازاين طريق نسل جديد ازروشنف" ژست دانشمند مبارزوانقالبی"و

 !بر پدر  و مادر دروغگو  ھزاران بار نفرين و  لعنت باد

 »کفيس بو«بلکه در  »سايت آزادگان«من با اسم اصلی  ام نه تنھا در  سناچ کوتوله مفلوک،-سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

گاھی ژشت    متفاوتی ظاھر شوم و ھيچھم می نويسم و  ھيچ ضرورتی ديده نمی  شود که  به  چھره  ھا  و نقش ھای 

تو  در ) کنيگگ(دانشمند را به خود نگرفته ام و  اما يک مبارز  انقالبی نھايت باشھامت می باشم که به کوری  چشمان  

ه نسل جديد روشنفکران ب.ان ھزاران نفر را روشن بسازم ھقلب ھزاران تن از نسل جديد جا باز کرده ام و  توانسته ام اذ

 .دارند و ھيچ کسی قادر به اغفال شان نيست  بد و  خوب را از  ھم تميز و تفريق میخوبی

 او می گويد هعليدر پشت صحنه ھر چه که » رفيق توخی«سناچ کوتوله مفلوک می گويد که -سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

 می نويسد؟» ميرويس  محمودی«

دروغگوی پست فطرت  و مفلوک و مارموسک چقدر حرامزادۀ شيادسناچ کوتوله -سنا-عبدالغفور ثنا» داکتر« تو واقعاً 

 مقصد باد بويناک از، رمل اندازی و فالبينی  ھستی و ھمه چيز را از ذھن کثيفت می تراوی و با ذھنيگرائی حقيرانه،

خالف آن ن تمام اين اتھاما که ی در حال؛ھوا پرتاب می داری و توليد بو و تعفن می نمائیه کجاوه شده  ات ب» مخرج«

 !چه است که تو سگ پير تصور  و ادعا می کنی

روايتی " تحت عنوان » رفيق توخی «ۀدر جواب به نوشت..... مارموسک با انتشار عوعو نامۀ عنصرديگری از 

رفيق « با افسار گسيختگی عريان زنجير پاره کرد و نشان داد تيری را که" اززندگی مبارزاتی ميرويس محمودی

 سينه اش پرتاب کرده بود در جای ديگرش  يعنی مقعدش اثابت کرده و درد ناشی از زخم تير وی را طرفه ب» توخی

 !!به قرتک و فرتک و پارس کشيدن واداشته است

» کانادا«با قلم جادوئی شان  شمه ای از چشم ديد ھای شان را در مورد زندگی مبارزاتی ام در » توخی«رفيق انقالبی 

دند که اين حرکت شريفانۀ ايشان موجب خشم و نفرت ھزاره ايست ھای چنگيزيست و به رشتۀ تحرير در آور

کشمنديست و خلقی دو آتشه و استخباراتی و خاديست جاسوس قرار گرفت؛  و ھر کدام تحت عناوين و اسم ھای مختلفی 

  به »بويکش«ی سگ ھادر سوراخی قايم  شده بود و از قافلۀ » مارموسک«خلقی » داکتر« .چنگ و دندان نشان دادند

 به پارس نمودن آغازيد و حسودانه دھن به گله مندی گشود و ه بعد از يک سکوت طوالنی آمد تا اين که عقب مانده بود

 !!تا که توانست تحقير و توھين روا داشت و تھمت و بھتان زد و دروغ گفت

 .تا ھنوز امالء و انشاء  را نيآموخته استکه  به مقام  شيخ فانی رسيده است » شيخ آصف محسنی «یافتابه گير وضو

افشاء را  ،»ارايه«ارائه را  ،» ازآنجاييکه «از آن جائی که را  ،»جرئت« جرأت را ،»شئونيست«وی شئوونيست را 

ی ديگر ھا غلطمی نويسد و ده  ،»چرايی«چرائی را  ،»افشاگری« را-گریافشاء ،"باصطالح «به اصطالح را  ،»افشا«

 . دارد

 :ان وز وز می کندموش پر

 !؟. "را تا حدی برمالوافشا کرده ام..... من قبال طی نوشته ای بگونه اختصارچھره ای اين ضدانقالبی "

موثق و موجه تو خلقی استخباراتی به اثبات رسانيده ای که   .با کدام اسناد ، دم دراز اين است که» بلستی« پرسش من از

من می توانم تو را در صدور چنين حکمی اندکی درک  می باشند؟» سوسجا«ھايت  و غم افزاھای شب تارتكابوس

زيرا تو نا خود آگاه وقتی چنين حکمی را صادر می نمائی، . نمايم، مگر اين درک باز ھم نقاب از چھره ات بر می دارد
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 به تمام فرزندان اين روسھا بودند که. از پس نقاب ظاھرت، باطن کثيف وابستگی ات را به روسھا به نمايش می گذاری

صديق مردم که در تقابل خونين با آنھا قرار داشتند، مھر جاسوسی حواله می نمودند و اينک تو بعد از سپری شدن سه 

دھه، تفاله ھای آنھا را نشخوار نموده بر اين کسانی که پشت بادارانت را به لرزه در آورده بودند، از ھمان موضع 

 .راء می بندیديروز بادارانت اتھام زده، افت

سناچ کوتوله مفلوک، که خود جاسوس روس ھا و حال غربی ھا می باشد کوشش می کند تا -سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

 : با شادی بازی کودکانه اش گويا خودش را برائت بدھد

ی معرفی می نام وھويت وآدرس من رابه سرويسھای استخباراتی دولتھای امپرياليستی ودولتھاو سازمانھای ارتجاع" 

اين عنصراوباش منحيث وسيله ای دردست گروه ھای رويزيونيستی واپورتونيستی عليه من وديگرمنسوبين " موم."نمايد

 ؟"جنبش انقالبی پرولتری جاسوسی، توطئه گری وجعلکاری می کند

ايت لولو و کودن می است ھمچنان نھ) نراد(در پھلوی اين که رند و، سناچ کوتوله مفلوک-سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

در جريان مبازرۀ انقالبی بايد جواسيس رسواء و افشاء گردند، بعد از يک سلسله تحقيقات و مطالعات دامنه دار و  .باشد

ھمکاری  ھای انقالبيون و ميھن پرستان از داخل و خارج شک ما به واقعيت مبدل گشت و اين حرکت موجب آن شد که 

حسين جاسوس و  -سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«از قماش » حزب دمکراتيک خلق«سان  از چھره ھای جاسو ءانقاب ري

 .صادق ظفر جاغوری  دريده شود» انجنير«

را از طريق » حزب دمکراتيک خلق«من اسم ھای شما جاسوسان ، سناچ کوتوله مفلوک-سنا- عبدالغفور ثنا» داکتر«

 به اين عملم افتخار نموده و آن را بخشی از وظايف انقالبی ام ،برای انقاليبون رسواء و افشاء ساخته » آزادگان«سايت 

 و چه بسا اندکی از جيرۀ تان کم نداين که در کنار اطالع مردم، باداران تان نيز متوجه افشای ھويت شما شد. ام می دانم

شما که از کم شدن . باشد، نتيجۀ عملکرد استخباراتی تان می د و شما به ھمان جھت اين ھمه داد و فرياد می کنيدننماي

معاش اين قدر ضجه می زنيد، صبر کنيد تا در دادگاه مردم چه چيز را خواھيد باخت، آن زمان اگر جان داشتيد از سر 

 .نوازيدبو زير شيپور 

چرا نمی گوئيد که امپرياليسم و ارتجاع حامی جاسوسانش بوده و به ھيچ وجه حاضر نيست که سوگلی ھا و گلمره ھايش 

 .افشاء شدن، تاريخ مصرف شان تمام شودبا 

 :اين است» غف« از مپرسش الی در ذھنم خطور کرد،ؤس

  ونقش تو مردار خور بد سيرت چيست؟نددر کدام کشور جريان دارد و منسوبينش که ھا ا»جنبش انقالبی پرولتری«

را در » سمندر و موسوی«يد؛ اسم ھای نا گفته نماند که اين شما جاسوسان پليد بوديد که اسم انقالبيون را افشاء ساخت

مرحلۀ نخست و در مرحلۀ دوم اسم اين قلم و رفيق مبارز و انقالبی توخی را افشاء ساختيد و اما حرکت بی ناموسانه ای 

 می باشد؟» انقالبی«گری ھای انقالبی ما ضد اءاست و افش» انقالبی«شما جاسوسان خبيث، يک حرکت 

 چپت پنگ کرده بود و ھمچنان بر ۀبوبوبت يک تکۀ سرخ را باالی شان دگی ھايت ،خاطر رندی و حرامزاه حتمی ب

چشم بد  ،فرقت کاکل نذری گذاشته بود تا از نظر ھای بد در امان باشی و ھم در پيشانی گوساله ماندت نوشته بود که

نه ادامۀ ھمان کاکل نذری و بر در و ديوار خا» و ان يکاد«از کجا معلوم که اينک آويختن ھھھھھھھھھھھھھھھھھه .دور

 !!احمق نادان  ولولوی کودن. استلتۀ سرخ نباشد که بيچاره عروس به تبعيت از خوشو بدان دست نيازيده 

 : عف و جف می زند و خودش ثبوت می کند که جاسوس بوده است» غف«

ستان که  درآن سرزمين زندگی کرده من ھرگزدرکميته اتريش  کارنکرده ام واينرا تعداد زيادی ازمھاجرين افغان: اوالً " 

تن ازاعضای فاميل محمودی می تواند ازدو " ام الجواسيس"اين مطلب را ميرويس محمودی شاگرد اين . اند، می دانند

پرسان کند  وبه بيند  "م.ه"داکتر"خواھرزاده ) ه( کارمی کرد وفرد ديگرانجينر}اتريش{که درکميته اطريش) ش.حاجی(
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ھرکس که : ثانياً . تا کجا درلژنزاربی شرفی وافتضاح ودروغگوئی وتوطئه گری فرورفته استکه استادش }ببيند{

واگرطبق معياروحکم کبيرتوخی وديگرھمپاله ھايش  ھرکسی که دريکی . نيست" اجنت" کارکرد" جی او.ان"دريک 

 !"باشد" جاسوس"ھا نيروی کارخودرا فروخته است" ان جی او"از

اين  ، اطريش کار کرده اندۀدر کميت" م.ه"داکتر"خواھرزاده ) ه(و) ش .حاجی( اين که نخست جرم شخصی است و دوم

 به من چه مربوط است او پاپيگگ کھنه پيخ؟

پالن شده و بی ناموسانه از جانب  يک حرکت رذيالنه ،» سمندر«" م.ه"داکتر"خواھرزاده ) ه(و) ش.حاجی(ی امگر افش

 !او پدر سگ جاسوس ،کی ھا اند" م.ه"داکتر" ش و -حیھمه می دانند که حا تو موش پران نيست؟

 پس مدت چھارده سال در کدام دفتر ، اتريش جاسوسی نمی کردیۀاين که تو انجوئيست پسيف و کثيف در کميت

 خدمت می کردی نام ببر؟» انجو« امپرياليستی

ات خوب  و کافی داری ای جاسوسک ھا معلوم»انجو «در مورد تاريخ افغانستان معلومات نداری و اما در مورد تاريخ 

خودت ثابت نمودی که درلژنزاربی شرافتی وافتضاح ودروغگوئی وتوطئه گری فرورفته ای و !!چغل و شيطان لعين

 .نھايت شرفباخته و دروغگو می باشی

 ھھھھھھھھھه!"باشد" جاسوس"ھا نيروی کارخودرا فروخته است" ان جی او"ھرکسی که دريکی از"

 !نيروی کارت را فروخته بودی و يا ضمير و ناموس و شرافتت را برای جاسوسی کردن؟راستی  ه آيا ب

 و قواره  و ضعيف البنيه بودن چه کاری را به جزء بوت پاکی و آستابوسی بلد بودی؟ )طلعت(تو با اين 

 چرا به بخاطر فروختن نيروی کارت به امپرياليسم پناه بردی؟

ميوه فروشی و ديگر کار ھای شاقه را قبول نمودند و اما ننگ کار کردن در ... ..بسياری از داکتران و انجنيران و

 .را قبول نکردند» انجو«

» صادق ظفر«بر دھان ) منگری(چندی قبل بر روی و دھان تان ريخ زد و اما تو بلستی ھمچو مار » صادق ظفر«

تو غفورک ھر کسی که در آن ۀ  قرار گفتچرا که وی در کميتۀ اتريش کار می کرد و، شاشيدی و يک نيش جانانه زدی

 کميته کار می کرد جاسوس بود؟ھھھھھھھھه

  کار می کردی که جاسوس تربيه نمی کرد؟» انجو«حاال بگو که تو با کدام 

رفيق موسوی در ھمان آغاز برايت نوشت که تو با اين تئوری ھا، اگر در زندان می بودی از تئوری دانی ات، بيشتر از 

اينک بدون آن که پای زندان . رھبری به اصطالح سازمانت، حقانيت تجاوز روسھا را نشخوار می نمودیساير رفقای 

، در بحث با من به خط آخر زده خالف تمام تحقيقاتی که انقالبيون سراسر جھان در مورد انجو و شکنجه در ميان باشد

ھت پيشبرد کارشان معرفی داشته اند، تو آمده و می ھا انجام داده و تمام آنھا را پوششی برای نھاد ھای استخباراتی ج

اگر واقعاً به اين حکمت باور داری اوالً بنويس که آن انجو ھائی که . خواھی بگوئی که انجو ھای خوبی ھم وجود دارند

ورت زھر مار ديگری بود، تا به صدانم در آن آنھا مشغول کار بودی، چه نام داشته و مربوط کدام اتحاديه و يا نمی 

تو که با نفی کار در کميتۀ اتريش به صورت غير مستقيم آنجا را . مشخص در آن باره صحبت صورت بگيرد

جاسوسخانه دانسته و خواسته ای دامن خود را از آلودگی ھای آن پاک نمائی و بدين ترتيب به يار غارت صادق طفر که 

بع تمويل وی بوده است پشت کرده بروی شھادت جاسوس در تمام ساليان اقامت در پاکستان، کميتۀ اتريش يکی از منا

  :  اگر واقعاً جاسوس نيستی بنويسبودن داده ای،

پاکستان که ھست و بود به کدام نوع انجو ھا اجازۀ فعاليت می داد؟؟ » آی. اس. آی«دولت پاکستان چه نوع دولتی بوده و 

 اينقدر خر بود که به نھاد ھای انقالبی و يا دموکراتيک خود را در قمار با حمايت از سياست ھای غرب قرار داده بود،

  اجازۀ فعاليت در داخل پاکستان را بدھد؟؟ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

را در آورده خود را بيشتر از پيش » شورش«تو چه بخواھی و چه نخواھی وقتی می خواھی تئوری دانی را شور دھی 

می بود ھيچ گاھی با ذکر انجو ھای خوب، به  که اگر چنين ن.رسوا ساخته، مصداق کامل عذر بد تر از گناه می گردی

فرض ديگر اين است که تو با اين جمله خواسته .  پاکستان مبدل نمی شدی و ضد دموکراتيکستايشگر دولت ارتجاعی

ای، حق نمک پاکستان را ادا نمائی، او انسان پست و بيشرف تو که چنين نمک شناس می خواھی خود را وانمود نمائی، 

ن و مردم دربند و شجاع آن بر تو ھيچ حقی ندارند که اينک عليه منافع آن کشور جاسوسی می نمائی؟؟ مگر افغانستا

 ...تف

روسی مالقات ھا ۀ را برای روسھا تسليم کردی و با مقامات بلند پاي» پيکارجبھۀ نظامی «خودت اقرار کردی که 

 داری؟ اين حرکت را چگونه توجيه می .داشتی

 :را ببينيم» سيا« و ». ب. ج. ک «م و الف و پف و دروغگوئی يک دبل اجنتبيائيد که کمی بخندي

سياسی ايکه  تا کنون - خالف آنچه که تومی گوئی؛ تودراين زمينه، يعنی درمورد خط ايدئولوژيک! نه خيرآقا"

- م(پرولتریدررھبری مبارزات انقالبی من قرارداشته وھم چنين نظرات ومواضع ام دراسناد متعددی درجنبش انقالبی 

چه که سواد ودانش  آنراھم نداری ] جرأت[افغانستان ودرجنبش بين المللی کمونيستی موجوداند وتوشھامت وجرئت) م-ل

 ھھھھھھھھھھه!"ھای ديگرمورد نظرت، متھم  بسازی" ايسم"مبارزات انقالبيرابه رويزيونيسم واپورتونيسم ومکه 

 مگر تاريخ به الف و پتاق نوشته شده است !خلقی و استخباراتی؟ۀ ختکدام رھبری مبارزات انقالبی؛ ای جاسوس پدر سو

 که تو اين طور افسار گسيخته، الف زنی پيشه نموده ای؟؟؟ 

افغانستان ودرجنبش بين ) م- ل-م( درجنبش انقالبی پرولتریضع تو الفزن گوزوک دراسناد متعددکدام نظرات وموا

 ! بسپار؛ اگرخلقی و  استخباراتی نيستی که ھستی؟لطف کن به نشر المللی کمونيستی موجود اند ؛

 !کنجاره در خواب می بينی او بی عقل لوده» ھالند«در خانه ات در 

 :»غف«رجزخوانی ديگری از 

 ميالدی به کمک رويزيونيستھای بين المللی وسرويسھای استخباراتی کشورھای ١٩٢١ تا سال ١٩١٧ازماه اپريل سال »

زدند، " وطن فروش"و" خاين"،" جاسوس"ھا باربرلنين رھبربزرگ پرولتاريای جھان اتھامامپرياليستی وارتجاعی صد

خواندند؛ ولی درفرجام انقالب پرولتری "مزخرفات"وتتوريھای انقالبی اورا،" احمقانه"تزھای آوريل اورا

 ".بررويزيونيسم واپورتونيسم وامپرياليسم وارتجاع پيروزشد

برابر »ل - والديمير ايليچ«مالء و انشاء را فرا نگرفته ای و اما در کمال خريت خود را با تو فلوته باز مداری تا به حال ا

 !!يان می گوئیذ اساس بدنت انتقال داده است و بدان جھت ھۀفکر کنم  که روانپريشی عقلت را در نقط می کنی؛

 ........ادامه دارد

 

 


