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  رھا.س
 ٢٠١٣ سپتمبر ١٠

  !ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال

)۵(  

  !يک تبريک ويک تسليت

وُمردار شدن ذلت بار يکی از کار کشته ترين  سالروز مرگ ۀقبل از اين که پيام تسليت خود را در ارتباط با آستان

ام گسيخته وفاقد وجدان گجنايت کار ومزدور، پيشکش جواسيس ل» احمدشاه مسعود« اجنبی، اننوکر جواسيس و

رسند ولی در ماھيت، اندک ترين تفاوتی بين ھم ندارند، تقديم  وشرافت که از لحاظ ظاھری کمی متفاوت به نظر می

 خود تقديم داشته وبرمبنای ۀمين مناسبت پيام تبريکی خود را به پيشگاه تمامی خلق دربند کشيددارم؛ می خواھم به ھ

ھمين ديد، مبارزه ومقاومت آنان را خواستارم تا براثر آن مقاومت، سرنوشت محتوم تمامی جنايت کاران ومزدوران 

احمدشاه . گان شان مدفون اندگذشتاجانب، ھرچه زود تر به سراغ شان بيايند ودرھمان سوراخ مدفون گردند که 

مسعود مزدور وجانی کسی بود که ھمانند چوچه سگان خلف ھالند نشينش حاضر بود به ھرنوع خيانت، نوکری 

فروش اين وطن  وذلت تن در دھد تا قدرت سياسی را، که ھويدا بود به دست آوردنش به قيمت جان افغانان بی گناه و

  . به دست بياورد ويا ھم مستمری اش از جانب کشور ھای مختلف تداوم پيدا کند آن، تمام می شدۀيا حداقل تجزي

شواھد واسناد انکار ناپذير دال براين واقعيت اند که اين جنايت کار مزدور در يک زمان حتا برای ھفت کشور 

دھند،   میھا انجام» مائويست« درست ھمان کاری را که امروز به اصطالح - داد مختلف کار جاسوسی انجام می

ممکن است  -رود ھا به شمار می» مائويست «ۀتنھا وظيف...، موساد، واواک وISI, CIA,MI6جاسوسی برای 

وافزون براين، زمانی که نام نامی شان در پھلوی احمد شاه » جاسوس«ھا باشنيدن نام » مائويست«امروز مال

"  کون خود چنگ بزنند"د، از شو جاسوسی، نشر ۀوآنھم در ارتباط با حرف» بُز« : مردم ماۀمسعود مزدور وبه گفت

 ۀھا بيشتر از ھر کلم» رويزيونيست«نمائی نمايندکه ما کجا واحمد شاه مسعود کجا، ھم چنان که » مستقل«واکت 

  :فتند ولی حقيقت اين است ابه تب ولرز می» روزيونيزم«ديگر از شنيدن نام 

وبرای کدام کشور جاسوسی می کنيد، مھم اين است که به  مھم نيست که به چه شکل وبا چه اندازه مستمری 

 ۀاشخاص جاسوس را با اشخاص مبارز و وطن پرست فاصل. ھرصورت، جاسوس ھستيد ومزدور وزنجير شده

قابل اغماض نيست واز طرف ديگر، اين يک امر حتمی نيست که " اگر ومگر و هللا وبا" زيادی است که تنھا به

رد وبدل گردد، » اَلَی«و» اَچه« ود، بدون دليل با جواسيس ديگر يار وھمدم باشد وبين شانزمانی که کسی جاسوس ب
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ند، با جواسيس  ا جاسوسی مشغول»مقدس« ۀکسانی که از جانب کشور ھای مختلف ھمچون قرتکی ھا به وظيف! نه

ی گماريده اند، بين خود کشور ھای ديگر خصوصاً زمانی که کشور مادر، يا ھمان کشورھائی که افراد را به جاسوس

در تضاد باشند؛ جواسيس شان نيز ھمچون پدر کشته ھای يکديگر باھم در ستيز به سر می برند واين موضوع نمی 

زمانی احمدشاه مسعود رذيل برای روسيه جاسوسی می کرد : مثالً . تواند سند برائت از جاسوس بودن شان شود

 جاسوسی می کنند، مخالفت بين امريکا وروسيه، در افغانستان در CIAبرای » مائويست«وآقايان نھايت محترم و

اين يک امر . وجود جواسيس شان که عبارت از احمد شاه مسعود ومحترمين ھالندی باشند، ظاھر ميشد ومی شود

 -چون امکان ندارد -ھا دست کشيد» مائويست«مسلم است وجز برھمين مبنا نمی توان از جاسوس خطاب کردن به 

  :اوير زير توجه کنيدبه تص

  

دھند؟ وآيا چه تفاوتی است بين اين تصاوير واسنادی که جاسوس بودن ھالنديان  اين تصاوير چه چيزی را نشان می

در پورتال » ميرويس ودان محمودی«دھند که از آن جمله يکی را رفيق مبارز ونستوه ما محترم را شھادت می

  به نشر می سپارد؟» غانستانآزاد اف-افغانستان آزاد«وزين وآزادگان 

اگر ارتباط بين جواسيس ھالند نشين، کشتمند ومحقق مبنی بر کاراستخباراتی وجاسوسی شان وياھم ! راستی

  ھزاره گرائی شان نيست پس روی چه دليلی می تواند باشد؟» راسيسم«

 يک فرد يا ۀاط دوستان سياه محقق وھم پالگان بر چوب وسنگ اين مملکت ھويداست، در اينصورت ارتبۀتاريخچ

   با چنين اشخاص مزدور وجاسوس، قاتل و وطن فروش، برکدام جھت می تواند حمل گردد؟یافراد

 ۀھای ھالندی، کشتمند مزدور ومحقق وطن فروش، اگر گسترش ھرچه بيشتری شبک» مائويست«ھدف ارتباط بين 

 ۀاتحادي«وافروختن آتش تعصبات بين شان وتشکيل استخباراتی شان، جبھه گيری عليه اقوام ساکن در افغانستان 

نباشد، پس چه چيزی اين مزدوران ونوکران اجنبی را از چھار طرف دور يک ميز جمع »  مقيم خارجۀجوانان ھزار

  کرده است؟

تفاده اين مغز خر خورده ھا، زمانی اين قلم را  در فال بينی، با اس" من قبالً در يکی از نوشته ھای خود گفته بودم که

نسبت دادند ولی چون، خصلت دراز گوش ھا، اين است که » کبير توخی«شان، به رفيق" ماتحت"از رگ ھای 

، دوباره آن سرگين را با لگد خود تيت "غر وپر"خود خوابيده و با بيرون دادن چند " سرگين"ھميشه باالی ھمان

ارش می پردازند وبه جای آن، باز نجسی ديگری وپاشان کرده وقسمتی از آن را با اشتھا، نوش جان کرده وبه نشخو

که کامالً از سرگين خوردن خود، مسموم شده  کرده وھمين روند را به صورت دايره ئی، تکرار می کنند تا اين

» شعله ئی «ۀچون کسانی که برای خود بيش از چھل سال سابق. امروز نيز ھمين جمالت را تکرار می کنم..."و
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يک روز آن را ثابت کرده نتوانند، جز اين که از اثر سرگين خوردن زياد به حرکت دايره بتراشند ولی حتا صحت 

 پر افتخار جنبش ۀوزمانی که کسانی حتا از داشتن يک روز سابق. ئی دچار شده باشند، دليل ديگری نمی توان يافت

روند به دامن جنبش  می وبايد ھم باشند چون اين قماش مزدوران ننگ به شمار - محروم باشند»  جاويدۀشعل«

ادامه دھند وھمچون سگان پير ومريض " عر عر"، ھمانند مغز خر خورده ھا به -  جاويدۀپرافتخار وسربلند شعل

رفيق داکتر فيض احمد، رفيق مجيد، رفيق مينا وديگر رھبران مبارزه : باالی ببر ھای انقالب چون زنده يادان

نمايند، در خور آن است که دوباره ھمچون سگان مريض، که " لَق"ومقاومت وسرو تناور انقالب بتازند و دھن 

 و بوی زذن» غف«حامل انواع امراض مھلک ومنفور اند، طرد شده وبه صحراھای افريقا روان گردند تا کار 

  .کشيدن خود را نمايند

رای شکل گيری مرتکب اشتباه نشدن غير ممکن است واشتباه يک پيش شرط حتمی است ب" : مائوتسه دون می گويد

رھبران جنبش مقاومت افغانستان نيز در بعضی حاالت عاری از اشتباه نبوده اند وھيچ کسی . "يک خط صحيح

ش، از  امگر زمانی که مائوتسه دون زندگی ستالين را به بررسی می گرفت، در طول زندگی. مقدس وتکميل نيست

٪ آن را اشتباه نيافت؟ که شما مزدوران کثيف امروز ٣٠٪ آن را درست و٧٠ھرآن چه اعمالی که انجام داده بود، 

  ُخرده می گيريد؟» جنبش مقاومت«آمده  واز کارکرد ھای رھبران 

حتا اگر »  جاويدۀشعل«يد که کسانی که از داشتن عضويت ه ادست آورده واصالً شما اين صالحيت را از کجا ب

  بش پرافتخار را به بررسی ونقد بگيرند؟برسر جاسوسی ھم باشد، محروم باشند، زندگی رھبران اين جن

که بايد ھم باشند وکسی منکر اين -دارای اشتباھاتی بوده اند» جنبش مقاومت«بر فرض ماقبول کرديم که رھبران

آيا بر جواسيس ونوکران اجنبی است که آمده اين اشتباھات را جمع آوری کنند؟ ھمان قسمی که در - موضوع نيستند

حزب کمونيست بلشويک نمی توانست رھبری داشته : "گفتم» ، انقالبی که به آن خيانت شدبلی« سلسله وار ۀنوشت

حيث يک  کسانی حق انتقاد، پرسش وپاسخ را دارند که حداقل خود شان فقط من". باشد که او اصالً بلشويک نباشد

 کار کردھای ۀاز دريچ مقصود ھالندی خود پشت ميز قضاوت نشسته وۀعضو درھمان جنبش باشند نه اين که از کعب

 مقدس جاسوسی واستخباراتی باشد، اعمال رھبران يک جنبش افتخارآفرين را به بررسی ۀخود که ھمان وظيف

آقايان شما که اين حق را به خود ميدھيد تا چنين قضاوتی را از زندگی ديگران داشته باشيد، لطف کنيد . بگيرند

بوده اند وما از ) ؟؟(!!ب ھای عالی  دارای چه گذشته ھای پرافتخاریاجازه دھيد که ديگران از شما بپرسند که جنا

  آن بی خبريم؟

محفوظيد، ) ؟؟(قلعه ھای آھنين به دور تان کشيده اند وازگزند ھر نوع حوادث واتفاق" هللاءماشا"شما که امروز 

ئيد وبگوئيد که در نما» جنبش مقاومت« تان تقديم رھروان ۀلطف داريد يک صورت خالصه از کارکرد ھای گذشت

کدام سالھا، در کدام جبھه، زير کدام نام، عليه کدام جريان وجبھه جنگيديد ودست آورد تان چه بوده است ونيز، 

  امروز مشغول چه مصروفيت ھای می باشيد؟

  :ھای ھالندی تقديم دارم، اين است که» مائويست«ودر آخر تسليتی را که می خواھم خدمت 

سفيم که ھيچ مزدور، جاسوس و وطن فروشی را از اين سرنوشت ومرگ ذلت بار وحقارت آميز واقعاً برای تان متأ

 به آن دچار شد، گزير وگريزی نيست و به طور حتم يک روز نه - احمد شاه مسعود: حيث مثال من -گان تانگذشتکه 

  .يک روز ديگر ھمين سرنوشت ذلت بار ومحتوم دامن گير شما نيز خواھد شد

  ....ادامه دارد

 


