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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اگست ١۴

 

  !مشھور» سبزۀ«سنا با  - نسبی داکتر غفور ثناۀمقايس
فاسد  و ضد مردمی و عدم يک  يکی از عوامل اساسی فقر در افغانستان را در وابستکی دولت ھای خود کامه،

 .دقيق ملی و ھمه جانبه برای بيرون رفت از فقر و فالکت می توان دانست و برنامه ريزی و ستراتيژی روشن

  را برای رشد  اقتصادی کشور مطرح نکرده و ھيچ گام مثبت یمھمۀ حكومت ھای مستبد گذشته  ھيچ  پالن و برنام

زيرا خود از   و ارتقاء سطح زندگی توده ھای محروم  متأسفانه بر نداشته اند،و  اساسی را برای ريشه كن كردن فقر

 کمک ھای خارجی توسط يک طبقۀ ممتاز و اً نگاه اقتصادی متکی به کمک ھا و خيرات ھای خارجی ھا بوده و اکثر

ت نخورده  داشتن  منابع سرشار طبيعی و دسظرکشوری که از ن .ھواخواھان و نوکران شان حيف و ميل می گشت

اش از جملۀ غنی ترين کشور ھا می باشد و اما شور بختانه  مردمش باالی گنج ھای نھفته در دل خاکش در زير 

 و از کوچکترين امکانات يک زندگی ساده محروم بوده و محتاج يک لقمۀ نان ه و می کنندخط فقر زيست کرد

 .ه و می باشندخشک بود

  اعم از خلقی و متحجرقدرت رسيدن نيرو ھای ارتجاعی و ه ز روسھا و ببعد از سقوط حاکميت طالئی ھا و تجاو

پرچمی، اخوانی نوع جھادی و طالبی و جنگ  ھای ويرانگر  و تباه کن چھار دھۀ اخير در کشور؛ باعث از بين 

ادی اين رفتن تمامی زيربناء ھای اقتصادی  شده است و فقر گسترده  و تجاوز امپرياليستھا باعث عدم پيشرفت اقتص

کشور گرديده است که عامل اصلی اين فقر در کشور   نخست بی توجھی طالئی ھا در امر پيشرفت اقتصادی  و  

 .ثانی جنگ ھای  تباه کن داخلی  و تجاوزات سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم  در سه و يا چھار دھۀ  اخير می باشد

 طبقاتی است و طبقات و اليه ھای درد ديده و ۀوم جامعفقر و بد بختی ، تھی دستی و بيکاری ميراث ش! آری

مشھور متعلق به  »سبزۀ «. ورزند و خود را به آب و آتش می زنند خاطر زنده ماندن تالش میه استثمار شده ب

داکتر » مائويست ھای افغانستان«طبقاتی که توسط خلقی جاسوس و مدعی رھبری  طبقات رنجديدۀ جامعه بود،

که فقر و تنگدستی وی را وادار به چنان کار ضد اخالقی نمود و اما  ؛ "...اليه ھای پائين و منحط" سنا،- غفور ثنا

برای  شھرت و اندوختن بيشتر  پول و ثروت ، خاطر خوشگذرانی،ه کسانی بودند که سوگلی ھای دربار بودند و ب

ن زيبای قومش را در جھت خواست ھای دختران و زنا بيروکرات ھا و بورژوا کمپرادور ھا ، متموالن، درباريان ،

اگر الزم شود اسم وی و تمام فاميل ھای   .پيشکش می کردندو نمايندگان سياسی آنھا شھوانی طبقات باالئی جامعه 
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را با اسد هللا  را و ھمچنان روابط شان نزديکش را اعم از زن و مرد خواھم نوشت و ارتباطات درباری شان

 !!! خواھم کردو نجيب گاو افشاء» سروری«

را چه عاملی مجبور به مرده گاوی »داکتر غفور ثنا « را فقر بدان کار بد مجبور کرد؛»سبزه «ھر صورت اگر ه ب

 اجتماعی و سياسی نمود؟

 يکی از احزاب بيرقتحت » سبزه« در زمان مقاومت ميھنی عليه اشغالگران روسی و دولت پوشالی وابسته به آنھا،

و » شش درک«و نواحی »تنگی سيدان «يک عده کسانی که از  . اشغالگران رزميدهلياسالمی سالح گرفت و ع

 »سبزه«ا گروپی برخورد می کنند که که به مقصد پشاور در حرکت بودند در يکی از ھمين نقاط ب »شيوه کی«

ای حاضرين قصه ھای درد ناک زندگی اش را بر» سبزه«بعد از مانده نباشی و تعارفات معمول  .قومندان شان بود

 که وی را بدان کار و وظيفۀ غير اخالقی کشانيده بود بيان می دارد و اضافه می کند که یبيان می دارد  و عوامل

مشھور و مطلق بی سواد از گذشته ھای ننگينش  »ۀسبز« .چقدر از اعمال گذشته اش رنج برده و خجالت می کشد

تغيير يگر اشتباھات گذشته را تکرار نکند و من حيث يک فرد ندامت می کشد و انتقاد می کند و حاضر می شود که د

 در جامعه زيست کند و به ھمان دليل حاضر گشت که در جنگ ملی عليه اشغالگران فاشيست بجنگد و وطنش يافته

 .با ديگر ھموطنانش را از چنگال خونين خرس ھای قطبی برھاند

 و ». ب. ج.ک« ھای مرتجع افغانستان، خلقی وابسته به عامل استخبارات دولت» سنا- داکتر غفور ثنا«اما چرا 

  به شاخی می پرد ،یباالخره جاسوس کشور ھای ارتجاعی و امپرياليستی در طول زندگی ذلتبار و ننگينش از شاخ

 باز متذکر می شود چھار سال و زمانی مدعی می گردد که ،الف زنی و گزافه گوئی می کند و می گويد که دوسال

 جنگيده است و اما نمی گويد که در جبھۀ راست و يا چپ و آدرس آن جبھه کجا بود؟» جبھه «شش سال در

» شيخ آصف محسنی«مربوط » گلران «قرار معلومات موثق وی در خدمت سپاه پاسداران ايران بود و در جبھه 

 !!مشغول داللی ، شب و روز بود

 انقالبی اش انتقاد نکرده  و  ضدش و عملکرد ھای ضد ملی وگاھی از گذشته ھای ننگين ھيچ» سنا- داکتر غفور ثنا«

، نا آگاھانه »سبزه«مسلم و واضح است که  افرادی ھمچو  نمی کند و مورد تجديد تربيت انقالبی قرار نمی گيرد؟

 هخاطر بقاء به دست به اعمال و حرکات غير اخالقی زده اند و ھم فقر و بی سوادی آنھا را وادارساخته است که ب

 که یکه بنا بر گفتۀ خودش دھقان زاده بود و حتا دھقانان بی زمين »غفور ثنا «ھر پستی و رذالت دست بزنند و اما 

غفور «را سير بسازند و اما  فاميل  برای مالکان و فئوداالن کار می کردند می توانستند که شکم خود و فاميل شان

 و خرچ و خوراک از وضعيت خوبی برخوردار بود و ھمان از دھقانان زميندار بود و از نگاه اقتصادی » ثنا

بناًء منطق حکم می  .امکانات مالی بود که شھر نشين شدند و زمينۀ تحصيالت ابتدائی و عالی برای شان آماده شد

انجام می داد و می دھد آگاھانه و پالن شده  و دستوری بوده و خون مفتخوری و » غفور ثنا «کند ھر حرکتی را که 

 .سوسی و بی شرافتی در شرائين کثيفش جاری می باشدجا

يک عنصر انقالبی انتقاد می . در پرتگاه بی ناموسی سقوط نمی کند» غفور ثنا «گاھی مثل  يک عنصر انقالبی ھيچ

 !کند و انتقاد می پذيرد و نقدش را مطابق به اساسات ماترياليسم ديالکتيک انجام می دھد نه عقده ھای شخصی

می کشد و اما تا  به حال » نقد « را با سويۀ نھايت پائين ادبی و سياسی  اش  گويا به »ی« تا »الف«از  » غفور ثنا«

بدون مبارزه » غفور ثنا «  چه کرده است و آيا افراد نادانی  از قماشجريان عملھيچ کسی نمی داند که خودش در 

بی رھبران سترگ و بزرگ و نستوه جريان دمکراسی در عمل می توانند که عملکرد ھا و کارنامه  ھای ملی و انقال

نوين و جنبش انقالبی را که با ايثار و فداکاری شان و باالخره ريختن خون شان شھامت و غيرت يک ملت آزاده و 
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د و يا  می باشیدارای چنين صالحيت ،»خارپشتک «به نقد بکشند و آيا اين  ضد استعماری را به نمايش گذاشتند،

چرا که اين جاسوسان پست فطرت قالدۀ غالمی بر گردن انداخته اند و حاضر شده اند که ناموس و  !نهخير؟ ھرگز 

ً  شرافت شان را در پای روسھا و امپرياليست ھای غربی و ارتجاع منطقه و ارتجاع  بومی بريزند؛  در خصوصا

با .  ده ھا انقالبی را اعدام کرده اندخدمت استخبارات دولت ھای مختلف افغانستان عليه مردم شان مخبری کرده اند و

 پاکستان و احزاب منفور اسالمی  ھمکاری نموده اند و خون شعله ئی ھای انقالبی را روی زمين ». آی. اس.آی«

را گرم نگھداشتند » شيخ آصف محسنی«ھای امپرياليستی جاسوسی کردند و بالين  )انجو(برای  .پاکستان ريخته اند

توخی و ميرويس چسپيده اند  و با اين سطح و سويۀ  -ھار و بی عار به پاچه ھای موسویو امروز  ھمچو سگان 

عف و جف و غر و پف می کنند که اين حرکت ) سازمان انقالبی افغانستان(ی سياسی و فلسفی باال نازل ادبی،

 !!مضحک شان ھمه را به خنده واداشته است

از فقر و گرسنگی و تھی دستی اقدام به داللی می کرد يعنی  » ھورسبزه مش«بناًء به اين نتيجۀ منطقی می رسيم که 

وی قربانی نابسامانيھا و مظالم اجتماعی بوده است و اما وی با گرفتن سالح رزم به مصاف دشمنان خونی مردم و 

خاطر وطن و ه پرتگاه  بدنامی خودش را برھاند و در بلندای غرور  بعمق  از تالش کرد تاميھنش شتافت و 

 حيث وظيفه به اين کار ضد اخالقی  يعنی داللی اجتماعی بهعمداً و » سناچ -ثنا - داکتر غفور  سنا« .مردمش بجنگد

مناسبات دوستانه اش با صادق مفعول و دنی و حسين  .و مرده گاوی سياسی دست  زده و می زند و لذت ھم می برد

ً طبيع» سناچ -ثنا -داکتر غفور  سنا«جاسوس روی محور اقتصادی می چرخد زيرا  ً تا  و جد در جد پول و خصلتا

 -داکتر غفور  سنا« .ھر رذالت و بی ناموسيی دست بزنده  بپول،پرست می باشد و حاضر است در بدل رسيدن به 

پنج واليت غربی » باز سازی«می داند که حسين جاسوس با باند ھزاره ايست و چنگيزيستش مشغول » سناچ - ثنا

جنبۀ اقتصادی دارد زيرا در » سناچ- ثنا-داکتر غفور  سنا«دم شوراندن  .ونھا دالر شده انديلکشور اند و صاحب مي

و باداران روسی شان شکست مفتضح »حزب دمکراتيک خلق«شان يعنی » حزب«ميدان سياست و ھم ميدان نظامی 

در مرز ھای خورشيد و خورده اند و و حاال خلق ھای جھان شاھدان سقوط وحشی ترين امپرياليسم تاريخ انسانيت 

ھا در جامعۀ افغانی مردود می باشند و مردم از » غف«  و»فع«بدان لحاظ  .آموت عقابان و النۀ شيران می باشد

عليه » سناچ- ثنا- داکتر غفور  سنا«عف و جف و غر و پف .اين نوع سگان تر شده و بيماران روانی نفرت قلبی دارند

 . سگ واماند و دور افتاده از قافله می باشدکردنمثابۀ پارس انقالبيون و سازمان ھای انقالبی به 

يک فاحشۀ سياسی و يک مرده گاو اجتماعی و يک » سناچ- ثنا- داکتر غفور  سنا«در اخير به اين نتيجه می رسيم که 

ن به مراتب باال تر و واال تر از اي»  مشھورۀسبز«بی شخصيت فاقد غيرت و مردانگی می باشد که مقام اجتماعی 

 .بی مسلک کثيف می باشد

 

 


