
  
  
   

  
  

  
  ) !پوالد ( داكتر غفور سنا 

  
گاهي  در فكرم خطور هم نمي كرد كه روزي در گرداب شك انقالبي ام گير  هيچ

 منتج به قطع رابطه باتو و  در دراز مدت ،اتيك تو همه جانبه ام از پر ارزيابيوكني  
   . دسايتت گرد

 چپ انقالبي مبارزة يواقعيت هاتاريخ پر بار  پژوهشگران از چندي بدينسو 
  فرومايگي و جاسوسي ، كه تو در برهوت ابتذال برده انديبه اين راز پافغانستان 

 . ستا  جا بودهانهمتو استخبارتي  - سياسي  بلكه خاستگاه اصلي ؛يا نكرده سقوط
  ستيغ  به سمت ات عروج  كذائي  و باربرگ  بي خشك شاخ دستور گرفتي تا كه زماني
 نقاب پر نقش و ، بخزد"مائوئيزم" به ادعاي شما به اصطالحنتسه دو مائو انديشهبلند

 با دست پر توان انقالبي هاي ي ، كشيده بوداهتيسيماي سنگار ايزم هائي را كه به 
 كه تو  گرديداين واقعيت نمايان  شده در سطح كشور بر داشته شد و بار ديگر تثبيت

يعني سازمان [  و سابقة مبارزه اي كه رفقاي مركزي سازمانت نجابت، فاقد آن شرافت 
  ! مي باشي ؛ داشتند ]پيكار  قبل از دادن خط خيانت  تسليم شدن به روسها  در زندان

 كاش خارش ضد رهبران. انگيز درمانده شده اي به شكل رقت آور و ترحم بر تو ، 
 وادارت نمي كرد كه بر من هم  )... مجيد و مينا و فيض  احمد و بهمن  و رستاخيز و (

 به بعد از اتمام  ،ورنه من كار و بار افشايت را به جنبش انقالبي و جوانان كشور! بتازي 
 دعاي شبانه ات به  رنگينير در اين فاصله مي شد كه ت–خاطرات زندانم گذاشته بودم 

مي كرد و  مستجاب مي شد كه زندگي من به سر اصابت  خداي محسني محفوظلوح 
 و چرند و پرند نويسي و خاك از جانب من صورت نمي گرفتمي رسيد وكار افشايت 

   .  پاشيدنت به چشم مردم ادامه مي يافت
  

  )درست مثل داكتر غفور (ر فرومايه  در شرايط بحرانات  و تكانهاي سياسي  اقتصادي  ، عناص 
براي زنده ماندن خود و فاميل خود به دامن قدرتمندان و سالح به دستان مسلط بر اجتماعي كه آنان 

.  ازهمه چيزشان مي گذرند  اين ها.در حيطة نفوذ  نظامي شان زيست مي نمايند ، چنگ مي زنند 
ها و داره هاي تفنگ به  ) انجو (  به ويژه "نجاسوس تربيه ك"كارت هاي هويت سياسي از نهاد هاي 

  [*] مي گيرند ... و ، مثل شيخ آصف محسني و مجددي دوش و ساطور به دست  اخواني
  

  
  

  

  )پوالد(درنگي بر كار و كردار داكتر غفور سنا 
  !     اين آهنِ زنگار گرفته و از لژن استخبارات برخاسته 
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 درمورد اهانت كننده و اتهام زن و هنر زيستن خودش ، محترمه و نورچشمي هايش  در - *] [ 
 جائي كه يك كمونيست ،ير آزاديخواهان اين كشتارگاه شعله ئي ها، دموكرات ها و سا(پشاور پاكستان 

شناخته شده ؛ حتا كمونيست نما هاي مكار و بي عار  هرگز  نمي تواند  زيست علني داشته باشند ؛ 
 هرگاه )پناه برده باشند MI6   وCIA و پنجال هاي انجوئي  ISI و CIAكه در زير بال  مگر اين

  ؛نتباهي و آگاه گرانه را در مجال هاي بعدي دادفرصت، امكان  باز شدن اين موضوع بسيار جالب و ا
  ] .د گرفت به روشني مورد تفسير و ارزيابي قرار خواهگاه موضوعآن

 به جز كسب  ؛ ندارد و اهميتجاسوس فاقد عزت نفس و شرف انساني بوده هيچ چيز نزدش ارزش
در نزد رهبران رهزن و بي  از قرب و منزلتش ؛  و شهرت كذائي اش "نام و نشان"منافع و لذت بردن از 

 در شرايطي كه ديگران به [ مصون زيستنش در شرايط خونبار اختناق  اختطاف و ترور ؛  اخوانناموس
 خاد شقه شقه مي -اشكال مختلف ربوده مي شوند و در زير شكنجه هاي عجيب و غير قابل باور اخوان 

ر باد مي رود ، زنان و دختران ربوده شده  عصمت دختران و مادران و پسران توسط اين داره ها ب،شوند 
و در كمال مصونيت و رفاه به زندگي ، بدون دغدغة خاطر بي خيال  جاسوس] ... و  به فروش مي رسند

 و "دلسوز" ، " انقالبي جبهه ديده" و " باشرف"د و در قالب يك آدم گويا ادامه مي دهننگينش
؟ و چي و چي چنان  !"ه وجدان زند" و طبيب " خود گذر از" و"!  نجيب "  و"؟ ! با ناموس " "فداكار"

  ؟ ! د ، توگوئي با يك انسان بي غل و غش و كامل رو به رو هستي فرو مي رود و نقش مي باز
 تمامباورهاي كه در فرهنگ و ارزش هاي اخالقي و و هر عمل قبيح  ، يعني هركردار ناروا هرچه

 ، بد ، زشت ، كين آفرين ، نفرت انگيز و تهوع آور خوانده ان جههاي ملت اقوام ، تبار ها ، مليت ها و 
شما  و   قرار دارد"جاسوس" در درون واژة ثل هاها ، كلمات و م باشگاه اصلي چنين واژهشده  در واقع  
اين همه را نه تنها زنيد و  به ديگران برچسپ مي كار مسلكي وجاسوسي تانرا )" پوالد"(داكتر غفور سنا 

از داكتر :   كشوران زنده ياد جنبش كمونيستيكه رهبر[  بلكه تحويل رحيمه توخي  ؛داديدتحويل من 
رحيم محمودي ، داكتر هادي محمودي و خانواده ، رفيق مجيد و برخي از كادر هاي ساما ، رفيق فيض 

لطيف تا رفيق بهمن ، رفيق مسجدي ، رفيق ) كه نبايد از وي نام ببرم ( احمد و رفيقي كه زنده است 
 رفيق  ،  هر يك رفيق بابك آزاد،  از رفقاي ايراني  رفقاي چريك هاي فدائي خلقو... ي و محمود

 مقاومت ايران رفيق اشرف دهقاني  و نويسندة مبازر و ةدهماسي ، رفيق چنگيز ، رفيق فريبرز و اسطور
با و ادبي افل سياسي  شماري از طيف چپ ايران در مح همچناننامدارايران  زنده ياد محمود گودرزي ؛

شجاع رزمندگان : ر درداخل افغانستان اشغال شده  ؛ همينطو نمايند احترامش ميصميميتابراز 
اين  "خاطرات هشت سال پايوازي "  كتابكه ارج خاصي  به وي گذاشته سازمان  انقالبي افغانستان 

اين (  زن ستيز تشريف داريد  خواندند و شما كه"حماسة مقاومت خارج از زندان" را زن شجاع و مبارز
   !كرديد حواله  نيزوي  به رااين اتهام) بعد ها به تفصل باز خواهم كرد  بحث را
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كه در پراتيك  كه توخي و همسرش در تعجب اندر شده باشد  و مبارز گرامية خوانندبه يقين كه
 به مبارزة بي امان   ،سته خاموش ننش ) تا اكنون (ثابت كرده اند كه  در برابر هيچ قدرت امپرياليستي

   اطالعاتي وقعي قايل شده اند ؟-شان ادامه داده اند ؛ چرا به چنين آدمك سياسي 
نه از اخوان مكتبي  (  سرمايه وارتجاع  ضد وامپرياليزممن از تمام خوانندگان گرامي ورزمندگان ضد 

كار ضد انساني و  به خاطر اين  )"پوالد"( داكترغفور سنا و نه ازخادي ها و ساير ميهن فروشاني كه به 
 از جانب بيشتر درود هاي آتشين مي فرستند و آرزوي شنيدن ارشادات ضد انقالبي و خيانت آشكارش

كه در صف ضد تجاوز و ضد استعمار قرار دارند ، فروتنانه مي طلبم ) دارند  سردمدار كار كشتة شان را
فهيم كننده و تصويرگر متن مضمونم در تعارض و تقابل كه اين قلم را به خاطر كار برد واژه هائي كه  ت

به همين سبب  . نمايندبه وي ن، ...  مي باشد ، متهم به آغازگر توهين و دشنام دادن و " آقاي پوالد "با 
داكتر غفور ( كننده  دادم ، تا  آغاز -  در يك مدت معين-  ميدان تاخت و تاز بيشتر"آقاي پوالد"من به 

با تكرار و تداوم دشنام ها و  اتهامات به من و همسرم رحيمه توخي و ساير  ) "پوالد "و يا سنا ، يا ثنا 
به ( ش  ، گفته هاي»آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«ة  شناخته شد پورتال دلير با تبحر و مبارزهمكاران

ساختن مسأله و  در صفحة خاطر  خواننده ماندگار شود كه وي در آينده  نتواند با  سرچپه )تكرار 
 اين قلم را در ؛ كه قسمتي از عادت ناپسند ، مسخره و ديرينه اش مي باشد ،  شعبده بازي با كلمات

  .سازد نوشته هايش مقصر وانمود 
كه مدتها از نوشتنش به   به  اين قلم" پوالد"قبل از آخرين اتهام و توهين  تا  ، گراميةبلي خوانند

ش  در مورد سپري شده" شورش"  و"پيام آزادي" مفتضح ورسواي روي صفحات الكترونيك سايت هاي
 وي را مي دهيد و حاال متيقنم كه شما خوانندگان عزيز هم برايم حق حتا يك كلمه هم ننوشته ام ؛ 
    .د  افشاء كنمياننما  مي خودرانطوري كه است نه آنطوري كهآ

 ديگر نوشته واعمال كسي كسي مسؤول تذكر دادم  هيچ) قبالً ( همانطوري كه در نوشتة جداگانه 
. مسؤوليت فردي را هيچ نهاد مدني و سياسي نمي تواند تعميم دهد و به ديگران بخيه زند . نيست 
موسوي هر كدام داراي انديشمند و مبارز نستوه ميرويس و رفيق گرامي  و مبارز دلير و ادامه كار رفيق 

 را در ميان بكشيد و ساير همكاران مبارزه پورتال آنان ام تو و امثالت حق نداريد ن. شخصيت مستقل اند 
.  

 ة مبارز زريناصوليت  بسته به تا كنونكه  راستيزم بگذار پيكان پردرخشش قلم پرتوان و دشمن 
  از دشمنان اصليدو تن قلب چركين و پر از كين  عجالتاً- باز كرده  بندشاز قيد و  گره -بوده طبقاتي 

مي ... " پوالدگر "  يا  و انجنير صادق ظفر" پوالد "  يا داكتر غفور سنا ه هماناجنبش كمونيستي را ك
 به تخريب جنبش انقالبي و رهبران سترگ و جاويدان شده  استخبارات سر برآوردهلژناز كه  [باشند 

 كه  حاصل –  را خويش"ي جاسوس شناس"آماج قرار دهم و محصول ]  مشغولنداش با بي حيائي 
يعني   مردم دربند و فرزندان راستين آنان ،به -  مبارزه ام به خاطر امر كمونيزم  بوده نج دههپتقريباً 

سازان مقاومت ره   اين  رهروان  آتش نفس  راه اسطو- " سازمان انقالبي افغانستان "رزمندگان شجاع 
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  و ساير ادامه  )... و ها  و پاغر ها احمد داكتر فيض، ها مينا،هاعبدالرحمان محمودي (و مبارزه 
 و ساير  پيشقراوالن   ها محمودي ،ها  مسجدي ، ها بهمن ، ها مجيد پر افتخاردهندگان راستين راه

 و آناني كه در خارج از  توسط امپرياليزم جنايت كار امريكا  كمونيستي كشور اشغال شدة ماجنبش
 ... وا و بي مثال شان به ضد تجاوز وبا قلم هاي پرتوان و نوشته هاي عالي و پرمحت كشور  اقامت  دارند و

مي رزمند و چنين نگاشته ها را از طريق رسانه هاي گفتاري و ديداري  و نوشتاري ، عمدتاً سايت 
  . نمايم  پيشكش؛ خوانندگان قرار مي دهند ةهايشان در معرض ديد و مطالع

  )" پوالد" ( " آهن فضلة" را  " ماهر " كلمةكه  ) " جاسوس  شناس "  ( هجملاين بگذار بر 
  : درنگ گذرا نمايم  ؛ و بر آن افزودهآوردهش بيرون  ا استخبارتيتوبرةاز

  
  : را در تذكر اين جمله مد نظر گرفته اساسي فضلة آهن دو هدف 

 به الهام از وجدان جاهل و استخبارتي اش مي خواهد " جاسوس شناس  "با  نشخوار اين تركيب  - 1
يه گويندة  اصلي  جملة فوق ، برانگيزاند تا بحث را از مسير عادي آن اين قلم را براي بار دوم عل
  .  صيد نمايد  و حيلهريوه  با تورِ رااش جاسوسانهخارج ساخته وماهي مراد 

 باز ي پا اگر جاي،گويندة اصلي اين جمله  براي خودش  زعم آشفته اش آرزو دارد در ذهن به - 2
   !درماندگيكمال ضعف و  ...  كرده بتواند

كه تلويحاً متهم به  پوالد   ة نوشتمتن روي استنباطش از فردي كه در تقابل با پوالد قرار گرفته بود
 در مورد من شكل ) از روي خشم (   را"جاسوس شناس" (ةبودن شده بود ، براي نخستين بار جمل...  

 از اين "پوالد" و (  صورت گرفتماداد و من تا اخير گفت و گوي  كتبي كه با خشونت متقابل بين 
جاسوس "سازندة جملة  ؛ حتا يك بار هم نام اصلي )دست يافتبه لذت مورد نظرش  حيلة ابليسانه اش

 چه را مي رساند ؟ ترس  امر اين.بخوانم ... ، چه برسد به اينكه وي را  زبان قلم نسپردم ه را ب "شناس 
  ، بنويسند عليه منايت با تمام نويسندگانش هرگاه ده ها س[ ابداً چنين نبوده و نخواهد بود  ،را ؟ نه

 )زنگزدهدر واقع آهن  "پوالد"نه كذائي ، مثل ( ي واقعي خصلت  مبارزة من چون ساير كمونيست ها
 من نام آناني را افشاء مي ]  و از هيچ قدرتي  هراس  ندارم به مبارزه ادامه مي دهم، كهادامه كاري است

 ضد مردم و مبارزان راستين و انقالبي تن به هردم افغانستان بوده و بكنم كه واقعاً از زمرة دشمنان م
 حتا يك مورد هم  خوانده نشده كه  ؛در اين زمينه به خود مي بالم كه تا كنون.  جاسوسي مي دهند

تاپه زدن اشخاص به جاسوسي از ارزش .  را جاسوس خوانده باشم آن كس ،من  به كسي اتهام بسته 
 خود شخص را زير كه بل؛ مي كاهد نه تنها ... اجتماعي ، سياسي و نظرات فرد در زمينه هاي مختلف

 فرد  ،  حب و بغض با تيغ  جاسوس گفتن خاطر به  ،ال مي برد كه گپش از روي  كينه و عقده  بودهؤس
 "حق نمك" كند و يا  طبق دستور  كدام منبع استخباراتي كارش را انجام داده  ذبح ميمورد نظرش را

 پيهم خواستم ملمع هاي افشاء گري هاي سوهان با  من اين است كه"گناه". حالل مي سازد آن نهاد را 
 را  ) پوده و ميان خالي"پوالد"(  داكتر سنا  "يستيئمائو"به اصطالح  شخصيت  رويدستكاري شدة
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شناخت  با روي همين ملحوظ.   آن را نمايان سازم اصليدور بريزم و جسترا   آنذره ذرة، بخراشم 
كه پروسة شناختم را مدت هاي طوالني به (اين جاسوس كار كشته  از همه جانبه و معرفت منطقي

 قطع هبراي هميش را ترك گفتم و رابطة تيلفوني ام را باوي سايتش ، ستم دوري جتعويق انداخت ؛
    . دمكر

 سر  پايه گرفت منافع جنبش شقه شقه شدة ما خواستمعضل پيچيدة شناخت پوالد كه بر مبناي
 ميرويس ودان ،موسوي  (ءدريغ و خردمندانة رفقا  با سعي و تالش بيرا  منطقي اشانجام راه حل 

   . يافت)ءو ساير رفقا كبير توخي  يمحمود
 را در  پوده" پوالد "لت ، حقارت و پوشالي بودن  ذحد نهائي  ، پشت پردهرازِنمايان شدن چنين 

 اولي و اصلي گويندة من جمله[  ديد خوانندگان  در برابر چوكات نمود وء اصولي رفقاي شناختتابلو
   .قرار داد  ] " جاسوس شناس " جملة

 ،  بودن من در جوارشحمايت و كه با استفاده از"پوالد"در گير و دار آن سالها داكتر غفور سنا 
  آن وقتميان سايت هاي( بال  كشيده خيال  پرواز در فضاي ملتهب سياسيپر و استخباراتي اش يابوي

گويندة اصلي به  تلويحاً - مختص به خودش - با رندي استخباراتي   به سرش زد و طي نوشته  اي)
اولي ندة  را باالي گويش ااستخباراتي  كين و ژاغر چركين و پر ازتاخت  ،" جاسوس شناس " جملة 
 دور   با مظلوم نمائي  يك مارِ مي بينيم  اين مكار بي عار و كم ژاغر حاال. خالي نمود فوق ،ةجمل

 چهار پالق - ديگران  خزيدن دوباره در آستين  خيال خام به آرزوي ،انداخته شده از آستين جنبش
  كهيدر جنگ( را و بي مأوا  بي پناه ، وا مانده  هاي بي حركت وو يخ زده  هاوردهخنك خ نقش -  افتاده

بازيگر پيشكسوت سينماي » آنتوني هاپكينز«  با مهارت) بر پا كردهبه دستور باداران امپرياليستي اش
 پاي ديگران را در اين جنگ رسوا  و درماندگي مي خواهدصال از شدت استيبازي مي كند و ، هاليوود

وخود را از مهلكه نجات دهد تا بيشتر از  بكشاند  استخباراتي اشكار و بار ةكنندة مكنونات آشكار نشد
  . اين رسوا نگردد

 مد نظر  اين است  كه اگر به هدف" رانگ بوم"خصوصيت يكي از كهن ترين آله هاي جنگي به نام 
ردد گ  به طرف شخص پرتاپ كننده بر مي اوليهدوباره و با همان سرعت ،  اصابت ننمايد قرار داده شده

  .  دراند را مي وية و سين
كه با خيال نا پخته از ديگران مي طلبد كه  )سناغفور داكتر  ("پيكاري" حال كه اين رباتك منقوش

 اب  ، بخوانندش هاي افغانستان " مائوئيست رهبر" به چهل سال مبارزة كذائي اش  ايمان بياورند و
را مي نندگان نوشته هايش خوا باشد آگاهكه خود  بدون آن،  وارد ميدان شده خنده بر انگيزيپايكوبي 
به سبب رعايت (  سپري شده هما اگر در مدت چند در آمد ، چگونه ازآب  وي چلو صاف ببينيم، خنداند

  ؛ نپرداختم كهنه پيخ و استخباراتيبه افشاي  اين دلقك زن ستيز مسلمان نما ) اصول زرين  مبارزه
 ضد استعمار  ساير مبارزانو) م . ل . م  ( اصطالح به و ) ا. ل . م( صميمانه از مردم و طيف چپ انقالبي 

  من " تازه است آب  بيرون كني ماهي را هر وقت از"كه   پوزش مي طلبم و بر مصداق اينو امپرياليزم



  
  

                                                                                                                  

 
 
 
 

 

 

6 

شهر هاي كانال  را از آب  "آدم چهره " ونده گريزولغزنده   محيل و اين  ماهي ، همين نوشتهآغازاز
  . در معرض تماشاي خوانندگان قرار مي دهم كشيدهبيرون هالند امستردام 

به آرزوي   و دكوب مي پاي "مائوئيست" كه درنقش مكار شخص، همين  محترم بلي خوانندگان
 تا  ،كند مي  و هذيان گوئي وپرچانگيجانكني ، براي خودش "چهل سال مبارزه"ساختن تاريخ 

 در  در باال تشريح شده وتكرار مفاهيمي كه براي اين كه از  ،عد از اين ب؛ جاسوس بودنش  افشاء نشود
  ،تجسم كامل و مستحق آن مي باشدصد در صد  "پوالد "متن واژة جاسوس نهفته است وشخص 

 نه تنها مفاهيمي را كه در قالب ؛تا  سبب مالل خاطر خوانندگان گرامي نگردد ،  به عمل آيدجلوگيري 
گرفته شده از قاموس  و دشنام هاي سخيف منفور بلكه تمام واژه هاي ؛ در حركت اندواژة جاسوس 

 ، نيز در قالب  واژة جاسوس  nطاقت به  من نوشته و يا مي نويسد را كشور ها ، مزيد برآن هرچه عليه
 از تكرار مالل  تاگذارم ،مي  داكتر غفور سنادر پهلوي نام   شكل داده)] (²[ نماد اين در گنجانيده

   .به عمل آيد جلوگيري آور آنهمه مفاهيم نفرت انگيز
تراشيده بودن    شعله ئيسابقة چهل سال ة براي خودش  پشتوانكه كار كشته " پوالد"ال  ماين

اليه هاي به افتخار اين را دارم كه  ،  بعد از درك و معرفت منطقي و صرف انرژي زياد ، من ؛ است
، بي ارزش بودنش را   برداشته ش كاوسوهان با را " مائوئيست"-  "سياسي" اين  آدمك  "طالئي "ظاهر
 هاي آشكار و نا پيداي عملكرد هاي  تاريكيسايه روشن ها ، باريكي ها و  ، و با كار مستدام   نمودهآشكار

  ،ديالكتيكي قرار داده و معرفت پژوهش  شمارذره  بينذره  زير در ظاهر با وقار را در گذشته اين  مكارِ
  .كشيد به روشنائي خواهم   وي را استخباراتي  –سياسي وكنه اصليت 

  به جانب كسي است كه حق " در برخورد: فكر مي كند  )كودكانه ( مريض خودعليل و  او بامغز 
 اولتر از حريف حمله كند ،تر  يا به بيان رسا ؛، داد و واويال سر دهد" كندشكايت  ، بل از طرف مقااولتر

 " مظلومشاكي"اي حقوقي و جنائي ، قضات در وهلة اول  همانگونه كه در قضاي؛ )" نگيردتبگير كه "( 
ه و شكايت نموده كو ؛ وي نيز با جلب ترحم ديگران مي خواهد  شَرا در مركز ديد خود قرار  مي دهند
   . خودش را حق به جانب وانمود سازد

كركتر فاكولته به خاطر ؛ حتا در  مكتب  محله ، در صنوف ابتدائيهدر  واين شخص از بس در كوچه
طبعان بذله  شوخعد خنده برانگيز آن را مي سازد ؛ مضمون  يك ب" زور كم قهر بسيار"مسخره اش،  كه 
خم شده بود ؛ حال و خنده طعنه و تمسخر و زير بار طنز   ،قرار مي گرفتهم دورانش گو و بد خوران 

 و به طور اخص در [ ه هار در آن دو و حقارت و انتقام از آنهمه آزار و اذيت"كوفت كشي "گويابراي 
 دركار و بار و عمدتاً بر مبناي موفق بودن جامعة طبقاتي درگسترة بسيار عقب نگهداشته شدة دهات

 سر سپرده راه " و"پيش آهنگ" ، "مغرور"به اصطالح  نقش مبارز خودش را در]   در آيندهاستخباراتي
 " ناپذيرانعطاف " و"اصول پرست" ، "بت با صال"، "با كركتر" ، "ادامه كار" ، " با هيبت"، "مردم 

كه به گفتة  كورگي زماني [ و از اين قبيل صفات و سجاياي  روشنفكر خرده بورژوا پسند  نشان داده
د  با خود ن همراهي مي كن و كه  شمار زياد مردم آن را مشايعت مي بينندجنازه اي را بر روي سرك
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داكتر غفور سنا مانند . در مورد خود بيان مي كند]  "! د  اي كاش  اين جنازه از من مي بو"د نمي گوي
كه از مدتي   ) - "پوالدگر" - صادق ظفر(  ديگر ، يعني همپاله و هموند مسلكي اش  ةآن خشكه بانك

  و رسوا" گ اَله لو"  بيشتر از پيشطور معروف خودش راآغاز كرده ،   مسخره اش رانمايشبدينسو 
   . ساخته است 

   ! سناداكتر غفور
تا (  در مدتي كمي كه در جبهه حضور داشتي  تو:  اين واقعيت بر همگان هويدا و آشكار شده 
 به وي تسليم  جبهه را تسليمي با جنرال روسي ه بابتزماني كه  بنا بر دستور مركز پيكار بعد از مذاكر

ت و مسلمان خوب  و مشاور  صحي با ديان حكيم جي سمت در جبههتا آن وقت) نمودي و خود برگشتي
 آصف محسني  و بعضي ازسر  ... هاي ناتوانيگر درمان و  طبيب سمتروشنتر ، يا به بيان و نماز خوان

) مجددي(يت كار و آن جنايت پيشة اخواني  اين جنا...باند هاي جهادي را داشتي كه با افتخار در ركاب
 تو ؟حرف مي زني ول وچهار دهه مبارزه مبارزاتي از تقوا و اصة حال با چه پشتوانگام بر مي داشتي ،

 كه هزاران هزار پخسه تف همان محسني جنايتكار و جاسوس جز  ، نيستيياليق و سزاوار هيچ چيز
  ؟! يكي از وظايف استخباراتي ات مي پنداشتي اش  را   .... ناتوانيتداوي 

 داكتر غفور   و سني بودن بسيار متعصب و جاسوس بودن آصف محسني خون آشام شيعه تضاد 
 و به ظاتيبنا بر ملحو را  )"سنا" ( اصلي اش تخلص بررسي نمود ؟  داكتر بايدرا در جبهه ، چگونه  سنا 

 نائي شاعرس كه عمدتاً ثناگوئي هاي  بر گردانده بود"ثنا" به  در برابر اخوانخاطر مسلمان نمائي بيشتر
 شيعهسر باندك هاي اخوان  كار و بارتداوي  ؛ در واقع عمدتاً همينرا در اذهان تداعي مي كردمعروف 
شيخ  )"!كمزوري" ( تكليفدرمان  ويژهه بتماد  شيخ آصف محسني قرار گرفتن ؛ و مورد اع، در جبهه

 نظامي  و – در امور ديني و عقب نشيني در مسايل سياسي  و ستايشمحسني ، همچنان كرنشآصف 
  .حل كرده بود ين تضاد را ا شوروي  با ارتش سوسيال امپرياليزم كذائيتقابل

 كه پارة زنگار گرفته و بيرون شده از گنداب استخبارت باد ننگ و باز هم ننگ بر چنين آهن  ننگ و
  .  بزرگ را بر خود نهاده است با بي شرمي نام نامي ستالينبراي فريب  جوانان 
 از سوراخ  و نكبتارانديش عقاب بلند پرواز انقالب اكتوبر با  يك شبپرة سيه ةبگذار به مقايس

  :  بپردازم استخبارات  به جوالن آمده ،
 در آن هنگام كه  ستالين و مارشال هاي  ضد فاشيزم هيتلريميهنيدر جوشاجوش جنگ كبير 

صاحب منصب .  جر و بحث داشتند  ، منطقة جنگي پهن شده بودة وي بر روي ميزي كه  نقشةزبد
 پسرش را اسير گرفته  هالمانيااطالع ستالين رساند كه  داخل اتاق كار شده به موظف اتاق ستالين

 نابغة نظامي جهان كه در صالبت و خونسردي ؛ حتا  .لماني هستندابادلة وي با يك جنرال خواهان م
را از روي احب منصب  را شنيده بدون آنكه سرش  حرف هاي ص؛ندارد  جهان  نظاميي  در تاريخئهمتا

 ":  چنين گفت به آهستگي و تعجب آشكار ،آميخته با نوعي تمسخر تي تفاونقشه بلند نمايد ، با بي 
 از اين نبايد در اتاق درنگ  متوجه شد كه بيش صاحب منصب دراك"! يك سرباز با يك جنرال بادلة م
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 از اتاق خارج شد و ساير جنرال ها هم  به زودي  توأم با احترام به ستالينمحكم با قدم هاي وي. نمايد
 عزيزترين كس ستالين را با جنرال ةبادللين آگاه بودند حرف زدن در مورد مل و عادات ستاكه از خصاي
و اما تو براي  ... و به جر و بحث در مورد مسايل جنگي ادامه دادند زايد دانسته لماني ،ااسير شدة 

در جبهه دست به چه خيانت بزرگ و ضد ملي زدي و با جنرال  حفظ خانواده و نورچشمي ها
فرومايگي چه  در پاكستان تن به ت در مدت اقامت  تسليمي شدي همچنانةي وارد مذاكرروس
 مائوئيسترهبر " از دهنده آگاهي و تأثر بار است بسيار داستانيخود كه  (براي بعد  باشد  ؛ عجالتاًدادي

   .   !! ) " پوالد گر " (  داغ شده درزير پاالن صادق ظفر"پوالد"يعني  ، ،  "هاي افغانستان
  ادامه دارد                                                                        

   
  
  

  
  


