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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اگست ٢٨
  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٢٩ 

  

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«م مشترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاس

 !شيادی يک بدنام و نامرد

يک بار ديگر بر ارواح نا مطھر رفتگانش لعنت و نفرين » مائويست ھای افغانستان«صادق ظفر در نقش » انجنير«

 !فرستاد

 ۀ آن گشته است که رشتصادق ظفر مفعول بد نام تحت نام ھای مختلفی می نويسد و اين تاکتيک وی باعث» انجنير«

می خواست تا ثابت بسازد که آته و »يک تن از ھواداران شعله جاويد«چندی قبل  تحت اسم  .کار از نزدش فرار کند

  نشرقسمت ۀآپه اش ساديست و فحاش بودند و بدان منظور يک کتاب  قطور را کاپی کرده و برای خوانندگان وعد

راستی ندانستيم که  دليل ساديست بودن و فحاش ه  فراموشی سپرد و ما ھم  بدومش را داد و اما وعده اش را به باد

چرنديات و لجن پراگنی ھای نا تمام در نمونه از البته به ده ھا  بودن آته و آپه اش چه بود و سرانجام چه شد؟

 !وبالکش ديده می شود
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ز خود يک شخصيت دانشمند و پر و شرم قوم جاغوری  کوشش می کند که ا» ھالند«صادق ظفر مقيم » انجنير«

رنگ ي شياد را که دارای معانی نۀمطالعه  و يک مغز متفکرجلوه و تبارز دھد و بدان لحاظ کوشش می کند که  واژ

 برايش معانی ديگری را پيدا ، آيه اش انداخته»لاغرب«می باشد در .......  اغفال کننده و,له گريح,ب کار يفر, باز

اين سگ  . را در فرھنگ ھا و تمدن ھای ديگر بيان دارده طرز استعمال اين واژ،تباس نمودنکند و ھم با کاپی و اق

ت به ذاتش ي انترن،رمه تا  به حال ندانسته است که اگر فردی بخواھد معنی  واژه ھا و طرز استعمال شان را دريابد

و يک دو تا پاپيگک ھای بی اوقی گری کند » صادق مفعول«  يک اقيانوس معلومات می باشد و الزم نيست که

بد بختی درينجاست فردی که تا به حال امالء و انشاء و طرز جمله بندی را  .سواد بگويند که صادق جان دنی کمت

 لجن  پراکنی ھايش کاپی و اقتباس می باشد کوشش می کند که خودش را جامع الکماالت تحميل ٪٩٠بلد نيست و 

 :مفعول و دالل را بنگريد و قضاوت نمائيدشما طرز جمله بندی اين شياد  .دارد

 !؟"يکی ازرفقای سازمانی خوداو که اکنون درھمان مملکتی بسرميبردکه اوخوددرآن بسرميبرد"

اين بدان معنی است » ما کمونيست ھا«و شرم قوم جاغوری مدعی می شود که » ھالند«صادق ظفر مقيم » انجنير«

و اما مراجع انقالبی و شخصيت ھای مبارزاتی اعم از شعله  Self pro claimed  يعنی،که  خودش مدعی آن است

 حيث بهمی شناسند و مدعی شده اند که اين زنازاده برای مدت يک سال ) خاد(ئی و ھم جنبش انقالبی او را جاسوس 

 !می کرد اجرای وظيفه) ۵-خاد(مستنطق در 

 :رد تو ماچه سگ چنين فکر می کنندکمونيست ھا در مو  ،او بی ناموس و گستاخ بی آبرو، صادق ظفر

 .کمونيست ھا تو را مفعول می شناسند و مخاطب قرار می دھند و شاھد عينی آن ھا برادر خونی و ھم تنت می باشد

 .می شناسند. آی. اس. کمونيست ھا تو را دزد سالح و اسناد جنبش انقالبی و اجنت آی

 .ی شناسندکمونيست ھا تو را انجوئيست و جاسوس امپرياليسم م

 .کمونيست ھا تو مفعول جاسوس را ننگ آدميت و يک اوباش بی شخصيت و تھی از وجدان می پندارند 

می شناسند و تصميم دارند که تو » شھيد نصرهللا«را قاتل » انجنير ضياء«کمونيست ھا تو و لنده ات حسين جاسوس 

 ۀ محکم،و پاکستان به افغانستان آورده» لندھا«را دست و پا بسته از » غف« جديدت ۀ ميليونرت و لندۀو لند

 !صحرائی دائر و شما ھر سه را محاکمه نمايند

 با برداران  اتکمونيست ھا تو را يک مرده گاو و دالل سياسی و جاسوس کثيف پنداشته و از ارتباط عليا مخدره 

نند  که در آن شب  سرد زمستانی  ند و می داابا خبرو پاسخ وی » استاد اقبال « و اتھام اخالقی بر ،حسين جاسوس

 انبوه از جنگالت که باد به ھمه جا می پيچيد  و از دور ھا صدای گرگان مست و بی قرار نيز شنيده ۀدر ميان دو در

آتش » اخگر«سر انجام از  . محقری قلب ھای بی قرار در زير يک سقف نيز مست  و مستانه بودندۀدر خان ،می شد

 .تنھا خانه را گرم کرد بل چشمانی را بينا ساخت و احتياجی را مرفوع نموده  و روشن نبرخاست و اين آتش بصير

 .به خوبی ملتفت اند» استاد اقبال«   صفحه ئی١۵ ۀکمونيست ھا از دفاعي

را برای تو و افرادی از قماش تو مورد استفاده قرار .... اپورتونيست و -کمونيست ھا ھيچگاھی کلمات رويزيونيست

د زيرا آنھا به خوبی واقف اند که تو يک مرده گاو جاسوس و يک بی شخصيت مفعول و بی شرم بودی نه نمی دھن

 اپورتونيست کريدت دادن به تو جاسوس سگ -يک مبارز و انقالبی ؛ حتا خطاب کردنت من حيث رويزيونيست

 ؟چرا،را برايت لقب داده بود )قوم شرم (ۀکلم» اکرم ياری «زنده ياد. صفت می باشد

فرزند يکی از خوانين  ظالم و ستمگر و فئودال با نام و نشان و صاحب صد ھا جريب زمين »  اکرم ياری«زنده ياد

و زنده » اکرم ياری« پسران آن شياد و ظالم  يعنی شھيد .از ظلم و ستم وی به عذاب بودند» جاغوری«بود و مردم 
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داخل ارگ  شاھی دفتر ضبط احواالت موجود بود که در .در دربار بزرگ و پرورش يافته اند» صادق ياری«ياد 

غالم بچه در  .در آنجا تعليم يافته و آموخته اند) غالم بچه ھای ارگ(و تماماً » ضبط احواالت ارگ بود«مشھور به 

ھای و به قول شما دوستداران اکرم شاھزاده اين جا به مفھوم غالم و چاکر نيست بل به مفھوم نازدانه ھا و دردانه 

چنين می گفتند که »ذات شاھانه«زيرا پدران غالم بچه ھا در زمان تحويلی عزيزان شان برای   ،ربار می باشدد

از » نتااسپرنگين دادفر «بنابر يک خبرموثق پدر  . جان را به غالمی تان قبول فرمائيد»فالنی و يا بسمدانی«

زمانی اعليحضرت را » نتااسپ« پدر ،گزارش عينیقرار  .ثروتمندان و زمينداران مشھور  واليت باستانی ھرات بود

 شان را قالين فرش می کند و تا زمان رسيدن ذات ۀ خان و از ميدان ھوائی ھرات تا به دربه ھرات دعوت می دارد

وی ه  فرزند دلبندش را ب،دھھا گوسفند  را سالخی کرده و بعد از عزيمت طالئی، به محل اقامت شان » ھمايونی«

 .يدئرا به غالمی تان قبول نما» رنگين«ی گويد که می سپارد و م

 شاھانه جھت تحصيالت ابتدائی و عالی به خارج فرستاده می شدند و هالم بچگان در پھلوی يک زندگی مرفغ! آری

ضبط «غالم بچه ھا در به در چنين حال و احوال  .تمام امکانات يک زندگی اشرافی و شاھانه برای آنھا آماده بود

 .نيز تعليم داده می شد تا منافع سلطنت را حفظ و حراست دارند »ارگ احواالت 

بر )  جاويدۀشعل - جريان دمکراسی نوين افغانستان(در صفوف » نتاسپا«و » اکرم ياری« ھمچو یآيا آمدن درباريان

  اجراء گذاشته شد  تا اين جريانۀطراحی و به مرحل» ضبط احواالت ارگ «حسب تصادف بود و يا از طرف 

 انقالبی و بالنده را ضربه زنند؟

 مدعی بود که خلق و پرچم دشمنان طبقاتی اخوان اند نه شعله ئی ھا؟ »اکرم ياری«چرا 

 پيدا کرد؟» عالقه«به علنی گرائی » اکرم ياری«چرا 

 ۀراه مبارز)  جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان(خوبی آگاه بودند که ه دولت و دودمان طالئی ھا ب

مسلحانه را تعقيب می دارد و با طبقات ممتاز و کمپرادور سر سازش نداشته و عقيده بر آن دارد که قدرت سياسی از 

امپرياليست ھای امريکائی که ھر چندين سال  يک بار بيرون می  ۀدر اسناد محرمانحتا  . تفنگ بيرون می شودۀلول

ين ناز طريق مسالمت آميز کنار آمد و اما با شعله ئی ھا چدھند ثبت شده بود که با اخوان و خلق و پرچم می توان 

باالخص )  جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان(در اسناد از رھبران  .معامله ای را نمی توان انجام داد

 پنجاه ۀياد کرده و حتا جای اقامت و محل سکونت شان را نيز ذکر کرده و مدعی شده است که از دھ» محمودی ھا«

 .را زير نظر داشته اند» محمودی«ه اين طرف فاميل ب

جريان (روسھا و نوکران خلقی و پرچمی اش به خون شعله ئی ھا تشنه بودند و از ھر فرصتی استفاده می کردند تا  

مگر تزريق مواد زھری کشنده توسط  .و رھبران انقالبی اش را نابود سازند)  جاويدۀشعل-دمکراسی نوين افغانستان

داکتر عبد الرحمان « دانشمند و انقالبی بزرگ ، نستوه، مدبر،به رگ ھای شخصيت برازنده» ر فتاح ھمراهداکت«

 به امر که ھا صورت گرفته بود؟»  محمودی

به جای » نتااکرم ياری و اسپ«  شود و اما به زھر داده می» داکتر عبد الرحمان محمودی«چرا به انقالبی بزرگ 

 ؟با امکانات بيحد دربار داده می شودزھر، شراب سلطنتی مخلوط 

ستان رھبر پرولتاريای افغان» ياری«که مدعی نيستند » غف«و» پيرم قل «بچه بی ريشان  ،»صادق ظفر«مگر

 ! می باشددر افغانستان" خدای کمونيسم" به زعم آنھابنيان گذار جنبش پرولتری و مائويستی و 
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سسين و رھبران و کادرھای  ؤماز شعله ئی شود و با چند تا » ياری«پس چطور دربار نخست اجازه می دھد که 

ثانی چرا محمودی بزرگ را به در بنيان گذاری کنند؟ » سازمان جوانان مترقی« را به اسم نھادیيک » شعله ئی«

 ی دردانه و نازدانه را به حال خود شان رھا ماندند؟»نتاياری و اسپ«ھا کشتند و اما »ی شعله ئ«نام رھبر 

در ضبط احواالت ارگ طرح شده بود و اگر نشده بود چطوروچگونه يک فرد و يا افرادی » ياری« لنی گرائیآيا ع

 مسلحانه پا می فشردند و فعاليت ھای مخفی و زير زمينی داشتند يک باره علنی می شوند و در نور ۀکه به مبارز

الت دولتی قرار می گيرند و به ھمان ديد دربار و ھر دو ضبط احواالت يعنی ضبط احواالت  ارگ و ضبط احوا

دليل موجه در زمان به کرسی نشستن زنازادگان خلقی و پرچمی کادر ھا و رھبران شعله ئی گلچين شده و پر پر می 

 گردند؟

است زيرا مجيد »صادق ظفر«با رھبر آزادگان مجيد قھرمان يک بی ناموسی آشکار » اکرم ياری«فقيد ۀمقايس 

 . مسلحانه باور داشت و در عمل  نيزبه اثبات رسانيدۀ شکل مبارزه يعنی مبارزقھرمان به عالی ترين

 ضبط احواالت طالئی ھا ھيچ سندی موجود نيست که به چه شکل  و اشکال ۀدست پرورد» مرحوم ياری«فقيددر  

ا به ديالکتيک سھا و خلقی ھا و پرچمی ھا ھمانند شعله ئی ھ و قرار گفتار جناب او شان که رومبارزه عقيده داشت

ًء بنا باورمند اند و روسھا و خلقی ھا و پرچمی ھا تنھا اخوان را دشمن طبقاتی شان می پندارند نه شعله ئی ھا را؛

 دمکراتيک در بين توده ھا کرده و نه  ۀنه مبارز» اکرم ياری«پس  .شعله ئی ھا را تشويق به علنی گرائی می نمود

 آنھا از ۀتاريخی و فلسفی می باشد که از طريق مطالع، سياسی،  آثاری علمیدست به جنگ مسلحانه زده و نه دارای

 ه ایدر صندوقچ» اکرم ياری«جاسوس مدعی است که آثار » صادق ظفر«گرچه  .نيات وی آگاھی حاصل کرد

ن گم  اسناد از نزد شا اثر ونشانی مخفيگاه،مکاناثر گذشت زمان و نقل ه  ودرگودالی پنھان است که بشدهگذاشته  

 .شده است؛ و اما ديالکتيک به حرف ھای مفت و مالئی باور ندارد

ايشان را به آرشيف ۀ مجيد قھرمان دارای آثار زيادی به قلم خود شان می باشد که در ھمين اواخر چندين نوشت

 .پورتال آزادگان فرستادم

شتن خدمه ھا و نوکران بزرگ شده با کرتی و پطلون و نکتائی در ارگ شاھی  با ناز و نعمت و دا» اکرم ياری« 

  .خاطر توده ھا می ميرده است و اما مجيد بزرگ در ميان توده ھا متولد و بزرگ شده  و باالخره ب

و ساير غالمان دربار در علفچر ھای ارگ کابل جوالن می دادند و مشق خراميدن » اکرم ياری«در شرايطی که 

ساد به دار آويزان پدر و پدر کالنش در ذھنش، به وسيلۀ ھمان درباری می آموختند، زنده ياد مجيد با تصويری از اج

را در آغوش داشت، در تبعيد ھر دم و ھر لحظه، سوگند مبارزاتی اش را عليه آن خاندان تجديد و باز » اکرم ھا«که 

 .ھم تجديد می نمود

 شعله ئی برخوردار بود و اما از شناخت درباريان و ثروتمندان و برخی از رھبران و کادر ھای» اکرم ياری« 

مجيد قھرمان از شناخت توده ھای ميليونی برخوردار بود و اسم مبارکش از مرز ھای کشور فراتر رفته و جھانی 

 .شده بود

ص می ياين که مردم متعلق  به اقشار و طبقات مختلف جامعه به قھرمان  ملی شان القابی را اعطا و اھداء وتخح

اما بالعکس  مردم از . صميميت و احترام بی پايان مردم نسبت به رھبر آزادگان است، محبت ۀ اين نشاندھند،دھند

 .اصالً  چيزی نمی دانند و با اسم ايشان اصالً آشنائی ندارند»  ياریفقيد«

 اثر حرامزادگی و بی ناموسی ھايش نمی تواند که از ميھن پرستی  و انقالبی بودن مجيد همفعول  ب» صادق ظفر«

 :ان چشم پوشی نمايد و چنين اقرار می دارد کهقھرم
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دراين ھيچ جای بحث نيست که ماھميشه به مجيدکلکانی فقيدبه حيث يک انقالبی ميھنپرست که درتاريخ اين "

اويک وطنپرست بودوصادقانه درراه آرمانش رزميدوبا شرافت يک انسان . سرزمين نظيرندارد،احترام قايل ھستيم

 ".بزرگ شھيد شد

نمی گويد که در اصل خودش که است و در جنگ ميھنی و مبارزات جريان دمکراسی نوين چه »  ظفرصادق«

» ما«وليت و صالحيت در مسند قضاوت می نشيند و از ؤی دارد و با که در ارتباط بود و روی کدام مسئعملکرد ھا

 نشخوار می کند؟

 برای جنبش شعله ئی و جنبش ، بگوئيدبد  و بيراهگان تعريف کنيد و يا صادق مفعول تو و امثالت اگرازرھبر آزاد

يک عقده ئی بيمار و يک ماچه سگ بد بو و ننگ ، انقالبی قابل اھميت نيست چرا که تو يک جاسوس مفعول

تو سگ کثيف در مقابل عملکرد ھای انقالبی و در مقابل اسم نامور سردار آزادگان مجيد قھرمان  .انسانيت می باشی

 جا باز کنی و يا با کوبيدن ايشان به نام و ت و تمجيد به رھبر آزادگان در قلب نمی توانی با تعريفعقده داری و ھرگز

تو ھمچو پشقلی ھستی که ھر لحظه در زير پا ھا می شوی و تھی از شخصيت و ھويت مبارزاتی می  .ھويتی برسی

 .باشی

 :لو و دروغ می گويدچنين غ»  اکرم ياریفقيد«جاغوری در مورد» ۀشير بچ«اما رند بچه و 

که جنبش دموکراسی طلبی افغانستان راسمت وسوی ] است[ مااعتقادداريم که رفيق اکرم ياری کسی ھست"

  و تازمانيکه درافغانستان جامعه طبقاتی حاکم است، نام رفيق اکرم ياری گاھی به ...... پيگيرانقالبی داد

 !؟."ند آمدنجواوزمانی بافريادھای زمين لرزه مانندبرزبان خواھ

در کجا »  ياریفقيد«ی را که ادعا می کنی ئ گپ ھا و سخنان و موعظه گری ھاۀھمين ھم»انجنير صادق مفعول«

از شاھدان متوفی بگذريم آيا شاھدان زنده موجود است و اگر نيست اين ھمه سخنان  ،بيان کرده و مطرح ساخته اند

 آيا کدام نوشته ای و يا کست ضبط شده ای ،مطرح ساخته اند» "زممائوي" - لنينيزم-مارکسيزم«عالمانه رابا الھام از

 بادی از پر ۀکرسی واقعيت بنشاند و يا مجبوراً اين چرنديات و ھزيان گوئی را به مثابه موجود است که مدعايت را ب

 !خوری قبول نمايم؟

طور ه ، سنتريست وانارشيست بدرمقابل شيادان اکونوميست» سازمان جوانان مترقی«درداخل  »فقيدياری « اين که 

 ايشان پنھان ۀ آيا سند و يا اسناد تاريخی اش بر روی پوست آھو نوشته شده است و يا در صندوقچ،قاطعانه دفاع کرد

است؟ اگر اسناد و شواھدی موجود است در پيشگاه مردم پيشکش کن و در غير آن برابر به يک گوز برنجی 

 .حسابش می کنيم

 نبود؟» سمندر«تا قبل از افتادن به زندان با جوانان مترقی  سازمان مگر رھبری

وبه ويژه انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی تحت رھبری مائوتسه دون و تحت » مائويزم«با الھام از»  ياری« اين که

 در آن زمان  ،  ھا وانارشيست ھا مبارزه اش را اعالن نمود ضد  اکونوميست ھا، سنتريستهھژمونی پرولتاريا ب

» صدر« به قلم ه ایاکونوميست ھا وانارشيست  که ھا بودند و اين مبارزه را که به چشم سر ديده است و يا اگر نوشت

 !موجود باشد با اشتياق فراوان مطالعه خواھيم نمود

 ،ان حاکميت خون و آتش غالمان روسی و تجاوز شورویايشان در زم» ياری صاحب«بنابر گفتار فاميل نزديک  

ی دروغ حرف ھايش بر مبناۀ ھم» صادق ظفر«در اين جا يا  .حواس پريشی و روان پريشی عايد حال شان شده بود

 ،» سازمان جوانان مترقی«تھمت می بندد و يا در ھمان زمان فعاليت ھای » ياری صاحب«استوار است و باالی 

حواس پريشی و روان پريشی دچار شده بودند چرا که در آن عصر صدر مائو تسه دون در قيد به » ياری صاحب«
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م يادی نکرده زگاھی از مائوي حيات بودند و خودش را مارکسيست ليننيست می گفت و حزب کمونيست چين ھيچ

الً وجود عينی پس چنان مکتب سياسئی که اص اصالً يادی نکرده است؛» ايزمش«است  و ھم چنان صدر مائو از 

 ايشان را به ھزيان گوئی ش،از عالم غيب الھام می گرفت و يا مريضی عايد حال» ياری صاحب«نداشت حتمی 

 !وداشته بود

جا نمی آوردند و از موجوديت فزيکی شان اطالعی نداشتند و ه را که اصالً مردم افغانستان ب»ياری صاحب «پس 

 کارگردرروشنائی ۀو را تا زمانی که خلق افغانستان تحت رھبری طبقچطور و چگونه می شود که نام ا ندارند ؛

سازند؟  و تا زمانی که  مبارزه می کنند به درفش سرخ پرولتاريائی مبدل  می»  مائويزم- لنينيزم- مارکسيزم«

 زمين زمانی با فرياد ھای گاھی به نجوا و» اکرم ياری«چطور نام ناشناس   طبقاتی حاکم است،ۀدرافغانستان جامع

نيز پشپو ...  اثر امراض روحی و روانپرشی از هب» صادق ظفر«فکر کنم که !!! لرزه مانند برزبان خواھند آمد؟؟؟

 !می رود و شعار ھای تو خالی و خالف حقيقت و عينيت را گوساله وار سر می دھد

 مردۀ سياسینام يک حال اگر يک لحظه به مانند صادق ظفر وجدان خود را طرف ديگری گذاشته، بپذيريم که 

می تواند درفش سرخ پرولتاريا بگردد و فرياد اسمش زمين لرزه ايجاد کند، کدام منطقی می تواند بپذيرد که نجوا 

؟؟ آيا خواندن چنين اراجيفی به خودی خود نمی رساند که نويسندگانش چيزی در حد کاسه زمين لرزه ايجاد نمايد

را در زير پای باداران شان می گذارند، تا مگر گوشۀ » نه کرسی فلک«، ليسان دربار اند، که وقتی زمانش برسد

 چشمی ھم به طرف آنھا بيفگند؟؟

 ليننيست و  -اين داغ ننگ بر جبين مليت شريف ھزاره با وصف ادعايش که  يک مارکسيست» انجنير صادق ظفر«

د و به ھزاره ايسم و چنگيزيسم می چسپد مائويست می باشد با اثر ادعايش باز ھم عقده ھای مليتی اش فوران می کن

 :و چنين پارس می کشد

بودکه ديديم سيدحسين موسوی زيرنام احمد برومند مارا بزيررگبارفحش گرفته که چرا ٢٠٠٩درسال " 

وھزاره ساختن .مجيدکلکانی راکمونيست کبيرنگفته ايم ورفيق اکرم ياری راکه ھزاره است کمونيست می گوئيم

( که امروزھم ازطرف ناسيوناليست ھای ھزاره وھم ازطرف ناسيوناليست ھای تاجکرفيق اکرم ياری 

به خاطرکوچک ساختن اوعملی ميشود، سرنوشت غم انگيزی است که ايادی ) ادامه دھندگان( ساما-بطوراخص

 !؟."بورژوازی به روزگارتمام رھبران پرولتارياآورده ومی آورند

ت، يمفعول که چنين صالح» انجنير صادق ظفر«  به،ونيست بود و يا نبود کم،سردار آزادگان ،اين که بزرگ مرد 

قدرت را بخشيده است که بگويد که کمونيست و يا غير کمونيست که است   قضائی و قلمروۀحوز ،تيستگی ، كفايشا

 و يا که نيست؟

بشريت   ،ز کمون اوليه کمونيسم توسط کارل مارکس و فريدريک انگلس تدوين و نوشته شد و اما به جۀعلم و فلسف

-از ديد شخصی اين قلم رھبران پرولتاريا و رھبران انقالبات فرانسه .کمونيستی را تجربه نکرده اندۀ ديگر جامع

يک ناسيوناليست انقالبی از موضع يک کمونيست آگاه مائو تسه دون .  ھای کبير بودندکمونيستچين و شوروی 

راه اندازی جنگ توده ه  خونين امپرياليسم جاپان دست به اسلحه زد و با بخاطر آزادی ميھنش از چنگاله بود و بنيز

 !ئی طوالنی و پيروزی انقالب دمکراتيک تيپ جديد و گذار از آن  سوسياليسم را به پيروزی رسانيد نه کمونيسم را

ان را نابود ساخت داری تزاره  نخست نظام سرماي، فاشيسمۀخاطر دفاع از آزادی ملی کشور شان عليه ستالين نيز ب

 .و ثانی فاشيسم را شکست مفتضح داد و بنيان کشور شورا ھا و نظام سوسياليستی را گذاشت
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در چين سوسياليسم توسط باند دنگ سيائو پنگ و ھوا کو فنگ به شکست مواجه شد و در روسيه توسط خروسچف 

 کمونيستی در ھيچ کشوری مستقر ۀامع است ج٢١ تا  به حال که اوائل قرن ١٨پس در اواخر  قرن  .ساقط گرديد

کلی نابود نشد و بعد از مرگ مائو و ستالين ه حتا با اثر انقالبات سوسياليستی در چين و روسيه طبقات ب .نشده است

 و حاال ھر دو کشور روسيه و چين کشور ھای امپرياليستی بوده و قدرت را به دست اوردند دو باره ستمگرطبقات 

گر در ھر دو کشور حاکم اند و اليه ھا و طبقات محروم  جامعه شديداً استثمار می گردند و طبقات ممتاز و ستم

پس کمونيست به کسی اطالق  داده می شود که افکار و  . طبقاتی با گذشت زمان بيشتر و بيشتر می شودۀفاصل

 ۀشش منجر به بنيانگذاری جامعاده کند نه در شعار؛ و سعی و تالکار برده و پيه انديشه ھای کمونيستی را در عمل ب

کلی منھدم ه ستالين و مائو ھيچ کدام وھيچگاھی موفق نشدند که طبقات را ب-لنين- انگلس-کمونيستی گردد که مارکس

  . سازند و با گذار از سوسياليسم  به کمونيسم برسند

 کمونيست، به معيار با حرکت از چنين منظری، اين که چه کسی را می توان کمونيست ناميد و چه کسی را غير

و يارانش نه تنھا صالحيت صادق ظفرانسان نئيندرتال از قماش ھائی ضرورت دارد که افرادی با درجۀ ذکاوت 

علمی و توانائی چنان ارزشيابيی را دارا نيستند؛ بلکه وقتی پای صادق ظفر در ميان باشد به عالوۀ فقدان صالحيت 

 کمونيزم در سطح جھان يعنی سوسيال امپرياليزم روس و نوکرانش نيز اخالقی، مزدوری و وابستگی وی به دشمنان

 .مانع از آن است که چنين فرد کودن، بد اخالق و مزدوری ترازوی قضاوت نسبت به افراد را در اختيار بگيرد

چنان ضربات مھلکی بر پيکره و نام سوسياليسم وارد کرده » حزب دمکراتيک خلق«رفقای صادق مفعول از آدرس 

اند که سال ھا کار دارد تا نخست معنی و مفھوم دمکراسی را برای مردم بيآموزانيم و سال ھا کار دارد که مردم 

  سوسياليستی می توان رسيد؟ۀبدانند که سوسياليسم واقعی چيست و چگونه به جامع

» کراتيک خلقحزب دم«در بدنامی سوسياليسم تالش نمود؛ امروز جاسوسان » حزب دمکراتيک خلق«اگر ديروز 

از قماش باند مفعوالن صادق و ثنا تحت رھبری اسد هللا و سلطانعلی کشتمند و با استفاده از اسم و رسم و نشان 

 جاويد در بد نامی سوسياليسم و افکار کمونيستی کوشا اند تا ميخ آخرين را ۀشعل -جنبش دمکراسی نوين افغانستان

  .بزنند

وی به » برومند«، نخست آن که بنا بر تذکرات مستقيم شخص »احمد برومند« الو اما به ارتباط نوشتۀ ھمکار پورت

 ادبی از وجدان سالمی -نمی باشد، در ثانی برای کسانی که در کنار حد اقل سواد فرھنگی » موسوی«ھيچ صورت 

به خودی » برومند«و مقايسۀ آنھا با نوشته ھای » موسوی«د، يک مراجعۀ سريع به نوشته ھای نھم برخوردار باش

البته . خود را نمی شناسند» زدن واالی« بوده و صادق ظفر و شرکايش ه اید که آنھا افراد جداگاننخود داد می زن

چنين سوءتفاھمی ھرگاه واقعيت ھم  داشته باشد از طرف افرادی چون صادق ظفر که وقتی زانو بر زمين زده اند، 

، ھرفرد را به جای »غايلۀ رفت و آمد« جوابگو بوده اند و بعد از ختم بدون آن که به عقب نگاه کنند ده ھا را نفر را

 .ديگری گرفتن به عادتش تبديل شده است، زياد بعيد نمی تواند باشد

 ورده و ھيچازبان نيه ھيچگاھی کلمات ھزاره و تاجيک و پشتون و ازبيک را ب» موسوی«رفيق انقالبی و بزرگوار 

اگر چنين .  صادق مفعول نسبت به ايشان می باشدۀ اند و اين يک تھمت بی ناموسانگاھی به مسائل مليتی دامن نزده

 مقاله از موسوی در پورتال وجود دارد، از ھمين امروز تا ھر زمانی که خواسته باشند، دست ١٠٠نيست بيش از 

نتل پروی تھمتگر نيست، و شان باز، فقط يک نمونه ارائه بدارند، تا مردم بدانند که اداعا کننده يعنی صادق ظفر کوا

 !!از وجدان سالمی برخوردار است
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پس زمانی که يک شخص سوسياليست نباشد چطور وی را  می ، ھيچگاھی سوسياليست نبودند» ياری صاحب «

 توان کمونيست ناميد؟

کدام دليل و  زنا زاده با ۀپس تو حرامزاد ،مدعی اند که ھزاره نيستند بلکه از غزنی می باشند» ياری صاحب« فاميل

صفوف ساما متشکل از تمام  سند برای شان مليت تراشيده ای و از آن استفاده ھای مليتی و سکتاريستی می کنی؟

ھری و - اگر مردم شمالی .مليت ھای ساکن کشور  به شمول تاجيک می باشد و ساما تنھا مختص به تاجيکان نيست

يخ بزن و در خواھی يافت که دری زبان اند نه تاجيک ؛ پروان را تاجيک مخاطب قرار داده ای برو سری به تار

 . اين نوشته خارج است که در مورد تاريخ و پيدايش تاجيک صحبت شودۀفعالٌ از حوصل

ھيچ گاھی بزرگ نبود که به خاطرکوچک ساختنش تالش شود و برای »  ياری صاحب«پس شخصيت سياسی  

 و علنی گراء بود نمی توان حتا اسمش را با پنسل در پھلوی اسم کسی که  ھرگز مسلحانه نجنگيد و اما اپورتونيست

 و تا گرفتند دوش ر سوسيال امپرياليسم سالح بهھای مجيد بزرگ و فيض بزرگ نوشت زيرا فيض و مجيد علي

 .واپسين نفس رزميدند

دی خاص صادق ظفر مفعول تير کين و چرکينش را شغاد وار بطرف رفيق توخی پرتاب می کند و با چشم سفي

 :مفعوالنه اش ترور شخصيت می کند

بيوه سياه مونث زھرش درگام اول فعاليت قلب راھدف قرارميدھدوآنرافلج ....نوع بدتراين شيادی پوپوليستی  "

 !؟."ميسازد

 ضد خلق و پرچم و باداران روسی شان هخاطر دفاع از ميھن و مردمش به  از تاريخ به ایدر مرحل» رفيق توخی«

ھترين ساليان عمرش را در عقب ميله ھای زندان گذرانيد و انواع شکنجه ھا را متقبل گشت و با استقامت رزميد  و ب

اگر شما مفعوالن و ننگ مرد و مردانگی يک شب را در زندان مخوف پلچرخی  .و پايداری اش حماسه ھا آفريد

ھای زندان ھمبستر ) چپراسی(را با  انخواھران و مادران ت-خود می شاشيديد بل زن ھاه تنھا به سپری می کرديد ن

 !می ساختيد تا آزاد شويد

» براداران حسين جاسوس« خانم تان بازی کرد و بعد از رفع احتياجات جنسی اش قلب Black Widowدر نقش 

مگر ھمين طور نبود؟ توخی مردانه زيست و مردانه و ايستاده جان خواھد باخت و من به  را مورد ھدف قرار داد ؛

 .داری شان ايمان دارمپاي

 ديگری از دروغگوئی و لجن پراگن يک مفعول ۀمی گويند که مفعول چشم سفيد می باشد و اين ھم نمونراستی 

 :جاسوس و يک روانپريش مرده گاو

متھم "عيب" حتی دامادخياشنه اش راکه اوھم درزندان بوده به اين ......مردم نميدانندکه ھمين کبيرتوخی "

 !؟."قس عليھذا..و"بادام ھايش به اوھم نميداده استچرااز"ميکندکه

صادق « اين خبر را آژانس خبر گزاری خشتک متعلق به عليای مخدره و آيه ،) آژانس والندی کوییدخشتک خبر(

 .اشاعه و پخش کرده است که بوی بد می دھد وخالف واقعيت می باشد »ظفر

» رفيق توخی«چرا افشاء نمی سازی که  پلچرخی بودی ؛و زندان ) ۵-خاد(چون تو مفعول مستنطق » صادق ظفر«

اش شھادت داده است؟  با زبان سند بنال و در غير آن اين تھمت و بی ناموسی ات را به  »رفيق سازمانی « کدام هعلي

 .دادن ھايت حساب می کنيم... حساب مفعول بودن و دوسيه ساختنت و انتقام گرفتن 

 که یزمان» رفيق توخی«،  جاغوری و مفعول بد نام و مشھور صادق دنیۀبنابر ادعای مھتاب شب چھارد  

کردند که سازمان ملل بازھم کيس ھای پناھندگان  داستان ھای جعلی درست می، درھندوستان  تشريف داشتند
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ی راکه منتظرقبول شدن شان دراروپا وامريکا ئمتقاضی فالن کشور را بازکرده است وبه اين قسم پول افغان ھا

 !ترجمانی باالميرفت؟ "ۀبھان"به ستراليا بودندوا

زندگی  ،قرارمعلومات  .ماچه سگ و صورتی ات که دروغ شاخداری گفتی، تف بر لخ ھای  کثيف آيه کنچنی 

 که به یدر ھند خيلی رقتبار و اسفناک بود و ايشان در محل ھای خيلی فقيرانه ای می زيستند و زمان» رفيق توخی«

ند يک پول ھم در جيب نداشتند و در يک اطاق شريکی با يک فاميل با مشکالت فراوان زندگی کانادا تشريف آورد

وی يک انسان واال ھمت و با غيرت بوده و است و در آن روزگاران سخت و تنھائی دنبال کار می  .می نمودند

 نانی ۀش کم آغاز کرد تا لقمگشت تا اين که برايش کاری دست و پا کردم  و ايشان در بد ترين شرايط کار را با معا

. خاطر سنگ گرده عمليات شده بعد از مدتی کار نمودن مريضی عايد حال شان گرديد و در شفاخانه ب .بدست آورد

 مھاجرت و يا ديدن داکتر به ۀايشان به زبان انگليسی زياد تکلم نمی توانستند و در جھت رفع مشکالت مسائل به ادار

 و جرأت ايشان به ھمه معلوم است و اين که ايشان در ھند ترجمانی مھاجرين را شھامت .ترجمان ضرورت داشت

می کرد و يا برای مردم کيس می ساخت و پول اندوزی می کرد اين راپور خالف حقيقت بوده و به خشتک فاميلی 

می باشد و ربط مستقيم دارد و پر از بو وتعفن می باشد و يک تھمت بی ناموسانه و ترور شخصيت » صادق ظفر«

خاطر انتقام ه جاسوسان را افشاء و رسواء ساخته است و جاسوسان و مفعوالن ب» رفيق توخی «یچون قلم توانا .بس

 !کشی به چنين پستی و رذالت دست می زنند

 يکی ازرفقای سازمانی رفيق توخی که در کانادا اقامت دارد منبع گزارش می ،قرار راپور خبر گزاری خشتک 

گزارش داده است پس چرا » رفيق توخی«را در مورد زندگی » موثق«نين باشد که وی راپور ھای اگر چ. باشد

 !صادق مفعول پنھان شده است؟عيال خودش را معرفی نمی کند و در خشتک 

صادق مفعول بيرون عيال دور افگند و از خشتک ه اگر مرد است که نيست و جرأت دارد که ندارد ؛چادری اش را ب

 ً  برايش قول می دھيم که نوشته ھايش را بدون سانسور در پورتال افغانستان آزاد به نشر برسانيم و در شود و ضمنا

 . وی را عضو جديد باند مفعوالن حساب کنيم اين کهغير آن چاره ای نداريم جز

صادق « ،طور رسمی و قانونی آغاز شده ب»  ھالند«قرار شنيدگی ھا بعد از اين که ازدواج ھم جنس بازان در 

عروسی رسمی نموده است و ھم چنان با يک ايرانی  » غف«، ريش داکتر زرغون خلقی بی مفعول با بچه  » ظفر

تنھا مشغول ھم جنسبازی اند بل شب و روز  شان  نيز مشغول چراغکشی ه ھم جنس باز نيز مزاوجت کرده اند و ن

مرده گاو بودن و جاسوس بودن تان مستند با - مفعول بودنالبته اين خبر را شنيده ام و شاھد ندارم و اما از .می باشند

 !!خبرم

راز داری و ناموس ، ھمت و غيرت،نمونه  و سمبول  مردی و مردانگی» توخی«رفيق گرانقدر و نستوه و انقالبی 

ر خاطر ماديات به ھيچ قلدر و پولداری سر خم نکرده است و تا که توان داشت کاه داری می باشد و تا  به حال ب

  .کرده است و من شخصاً به شخصيت ايشان و با ھمت بودن ايشان ارج بی پايان می نھم

ھمين که خود اقرار نموده ای که رفيق توخی وقتی پای مصالح و منافع انقالب در بين باشد، حتا بر اقوام و 

 برخورداربوده، کينه خويشاوندان خود ھم رحم نمی کند، خود گواه آن است که ايشان از شخصيت مبارزاتی واالئی

  .ھم، ھمين روحيۀ انقالبی رفيق توخی می باشد» غف«و نفرت تو و پارتنر جنسی ات داکتر 
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