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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠۵
  

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

٣٢ 

  

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

  

 ! و دلۀ بد نام و بز دلثدنانت يک ديو

معروف هللا زنده ياد نصر» سامائی«صادق ظفر جاسوس استخباراتی دو سره و قاتل مبارز » انجنير«نامه موش زردی ب

عليۀ شيران ھمچو » ھالند«از » شعله جاويد«يکی از منسوبين جريان دمکراتيک نوين «با نام مستعار» شيردل«به 

 !توخی و ميرويس به وز وز کردن آغازيد -موسوی »  سازمان انقالبی«

خواه ناخواه مورد حمالت و بر جسپ ھای  انقالبيون که در سطح جامعه مطرح بوده و در بين توده ھا محبوب شده اند،

و تجاوز  گداخته و آبديده گشته است امروز به که در ميان خون  و آتش جنگ » سازمان انقالبی«. دشمن قرار می گيرند

سوی تسخير قلب ھای توده ھای حرمان کشيده ه در جامعۀ افغانی ب» فيض احمد«مثابۀ علمبردار واقعی خط سرخ داکتر 

ی را ئسوی افق ھای پيروزی فراز و نشيب مبارزه را طی می کنند و تا به حال موفقانه با گام ھای متين قلب ھاه و ب

شعله ھای سرکش .  اميد را برای فردای درخشان و تولد ميمون حزب پرولتری افغانستان گشوده اندۀ و روزنتسخير

، ريشۀ اميد و آرزو ھای پليد و ارتجاعی دشمنان و جاسوسان در پراتيک» سازمان انقالبی« ھای مبارزات و افشاءگری
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صادق ظفر را سوزانيده و به »انجنير«ضياء و » انجنير«سنا ، -غفور ثنا» داکتر«وطنفروش و ناموسفروش از طيف 

جيغ کشيدن  .را برای مردم عريان و ھويدا نموده است خاکستر يأس مبدل ساخته و ھويت ضد انقالبی و ضد ملی شان

- موسوی ،» سازمان انقالبی«صادق ظفر ناشی از سوختن ھمان آتش بر افروختۀ مبارزاتی  »انجنير«ھای خوک مانند

 . می باشدتوخی و ميرويس

 خود معطوف می دارد ھمانا شناخت کادر ھا  و رھبران جانباخته و در قيد حياته مسألۀ مھمی که توجه ھا را ب

توسط رھروان جنش دمکراسی نوين و کادر ھا و رھبران و اعضای جنبش انقالبی  و مردم آزادۀ » سازمان انقالبی«

 را خر فھم بسازم، به زبان ساده حضور جناب االغ شان عرض صادق ظفر »انجنير«که بتوانم  ازين .افغان می باشد

و چه حاال از آدرس » سازمان رھائی«و مبارزات انقالبی شان چه با » سازمان انقالبی«می کنم که انقالبيون و مردم از 

د ھا و شناخت عميق دارند و می دانند که کی ھا بودند و کی ھا ھستند و دارای چه نوع عملکر »سازمان انقالبی«

 .کارنامه ھا و پراتيک مبارزاتی در گذشته بودند و حاال چگونه پراتيک مبارزاتی دارند

زيکی دارد و در کران تا کران سرزمين کوه ، حضور فمردم خودر پھلوی در کشور  و در عمل  د» سازمان انقالبی«

 پس با کالم ساده .ک و تدارکاتی می باشندمردان مبارز و زنان آزاده مشغول مبارزات دمکراتي -جنگل ھا  -دريا ھا -ھا

حاال پرسش ما . آدرس مشخص داشته و در پراتيک مبارزاتی از آزمون تاريخ موفقانه بدر آمده است» سازمان انقالبی«

 کيست و دارای چه نوع پراتيک ، صادق دنی»انجنير «که واقعاً گاو ميش بی لگام و فرمايه اين است » صادق ظفر«از 

 ی باشد  و چرا از افشأی نام و ھويتش ھمچو مادينه سگ می ھراسد؟مبارزاتی م

تو من حيث يک انسان خوک صفت حق نقد و انتقاد نمودن را داری و ھيچ کسی  او گاو ميش و ننگ خلق شريف ھزاره،

کثافت که تا اين حق مدنی و طبيعی را از تو  خوک کثيف و چتل خور گرفته نمی تواند و اما تو خوک لوليده و لوپان در 

 شصت زمستان از زندگی ننگينت گذشته تا ھنوز اصول انتقاد و نقد کردن را نيآموخته ای و بدون در حدودبه حال  

بی سواد  و مقتبس ھيچ گاھی به ديگران اجازه ای » نقاد«و انتقاد می کنی و اما  من حيث » نقد« آموختن و دانستن گويا

چرا او شرفباختۀ بی ضمير و  تقد را با گلوله ھای خشم و حسادت  و نفرت می زنی؛نقد و انتقاد را نمی دھی و سايۀ من

 !ی انجو اکونوميست و سگ وفادار حسين جاسوس؟»کوانتل پرو«

در عرش ھفت آسمان وصلت و صيغه اش بسته شده بود و تو را من حيث فرشته و » جبرئيل امين«مگر آيه ات با 

بشريت، ھر چيزی که از » نمایرھ«زمين فرستاد تا من حيث رھگشاء و رھنماء وعاری از خطاء و گناه زائيده و بر 

خاطر مطلق بودنش ه تفسير و ترجمه اش را ب دھن گندت تراوش کند آيات آسمانی اش پندارند و کسی  ھم حق نقد،

 نداشته باشد؟

  خودت را در آئينۀ قد نمای حقيقت ديده ای و يا خير او خر چھار پای؟آيا واقعاً 

باز ھم فرشته نام و آدرسی می داشته   باور کرديم که تو فرشته و عاری از ھر گونه گناه ھستی،ه ایفکر کن برای لحظ 

صادق دنی فرشته، آيه و آته  اش فرشته  و  »انجنير«پس تو که ھستی و مردم چطور بدانند و باور کنند که  !باشد؟

 !!ه شده استخالصه زاد و ولدش با فرشته و نافش با فرشته  بست

اصرارم  . کيستواقعاً  »صادق ظفر«بل از معرفی کردنت مردم دريافته اند که قگر چه معرفی کردنت مھم نيست زيرا 

 شھروند است از معرفی نمودنش در ترس و لرز است؟» ھالند«که فعال در » صادق ظفر«به خاطری است که چرا 

آغازيد » شعلۀ جاويد«نام اصلی دشمنی آشکارش را با جريان جالد از آدرس سياسيی مشخص با » گلبدين« طور مثال،

»  گلبدين«ھم چنان در زمان مقاومت ميھنی .  دشمنی اش را به اثبات رسانيد»سيدال سخندان«و با به جاودانگی رسانيدن 

ا  چه در در تبانی با روسھا و نوکران داخلی اش  صد ھا تن از افراد منسوب به جريان شعله و جنبش مقاومت ملی ر

پس تو . داخل کشور و چه در پاکستان به شھادت رسانيده و باالخره باعث شکست سازمان ھای مقاومت ملی شده است
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 »دوستان«گونه نجاست که و در کجا ھستی تا مردم دشمن و  يا دشمنان  و يا  ھرکثيفتر از ھر نوع کثافت و نجس تر از

 !رزاتی شان آگاھی حاصل نمايند؟را بشناسند و از گذشته ھای مبا انتريتی شان

جر وبحث نمائيد و » جريان شعلۀ جاويد«و ديگر سازمان ھای تولد يافته از  » سازمان انقالبی«اگر خواسته باشيد که با 

را معرفی بداريد تا مردم بدانند که نقادان خزيده در  يا نقد و انتقاد کنيد نخست سازمان و حزب تان را و بعد اسم ھای تان

 پس از چه می ھراسيد؟ نداده ايد و مرده گاو و جاسوس نيستيد،... اگر  اخ ھای موش که ھا اند؛سور

ھھھھھه حضرت داکتر » بزرگ«سوراخ سوراخ شدۀ تان، جناب رئيس صاحب » پيشوای«راستی پيامم را برای 

 بنوال و  شاھد روشنگر پيکان سنا برسانيد و بگوئيد که چرا به جواب نوشته ھای رفقاء، -عبدالغفور ثنا »صدر«

 نپرداخته است و علت سکوت شان چه می باشد؟

برسانيد و » پيرم قل«مھتر پيام ما را برای بچه بی ريشان  .دادنی نيستيم) ايال(اين را نيز برايش پيغام دھيد که ما او را 

بر نخاستيد و چه شد اتوريتۀ  سرد تنھائی رھا کرديد و از وی ديگر به دفاع یرا در صحرا تان» رفيق«بگوئيد که چرا 

 تان او الفوکان گوزوک؟» انقالبی«

 گذشته ھای مملو از خيانت و جنايت و سابقۀ بد  ياران و ياورانش،»سازمان انقالبی«مگر چسپيدن به پاچه ھای شيران 

 خير ؟ را از خاطره ھا می زدايد و در ھفت پردۀ تقديس و تطھير می پوشاند؛ اخالقی تان

 در گور گشت و اما آن دو خلقی با مرگ شان تاريخ را دفن هگو» حشمت کيانی«خلقی کشته شد و » داکتر زرغون«اگر 

خوبی  ه تيرش را از کمان رھا و ھدف را ب» استاد اقبال« يک مثال ديگر، .بل تاريخ سينه به سينه نقل می شود نکردند؛

 .ھزاران بار نفرين و لعنتتو می دانی و ما و به پدر منکرش  و استادانه زد،

 صفحه ١۵اما نوشتۀ  خطاء رفته بود و اين يک تھمت است،ه ب »استاد اقبال«اگر منکری پيدا شود و انکار کند که تير 

به قلم خودش که نزد اين قلم  نيز موجود است يک ثبوت انکار نا پذيری می باشد که در » استاد اقبال« ئی  و يا دفاعيۀ

- داکتر غفور ثنا» مائويست شناس«پس تمنا می کنم که خلقی دو آتشه و خاديست  .به نشر می سپارمصورت الزم آن را 

ھا و » شخصيت«، نخست از »ھالند«صادق ظفر مقيم » انجنير«و جاسوس دو سره استخباراتی » ھالند«سنا مقيم 

نام ه ء شدن اسم ھا و ھويت شان بدفاع برخيزند و دوم  چرا ھنوز ھم با اثر افشاه ناموس ھای پر پر شده ای شان ب

 عرعر و عوعو و جيغ می کشند ؟....... و » شعله جاويد«يکی از منسوبين جريان دمکراتيک نوين «و » فوالد«

 اسم ھای مستعار و خروار چتلی پنھان می باشد با وز وز موشانه اش  رفقای چادری که خودش در زير »دنی صادق«

خطاب نموده اند و ھم » سازمان انقالبی« و توخی و ھم چنان اين قلم را  وکيالن مدافع انقالبی و نستوه موسوی مبارز،

را از دامان سوسيال در کانادا و امريکا نمی رھانند و به افغانستان فرا ) ما(خواسته اند که چرا » سازمان انقالبی«از 

 نمی خوانند؟

ادامه دھندگان مخاطب قرار داده و ھم - ھبران سامارا ر» موسوی و ميرويس«در چرنديات و الطائالت گذشتۀ شان 

می گفتند و حاال از سامائی بودن، وکيالن مدافع ] کليفورنيا[در کلفرنيا  ھھھھھھھه» پمپ بنزين«چنان اين قلم را صاحب 

 !شده ايم؟» سازمان انقالبی«

 !»دروغگو حافظه ندارد«

کان عطاری آيه اش معجونی می سازد که وز از دغپردازی می کند و ھر ر دروغ  می گويد و درو»صادق دنی«

بيشتر از سی ھزار خواننده در داخل و خارج نوشته . از آب در می آيد )فللی فلس( ،»معجون«معجزه  بر پا کند و اما 

خوبی می شناسند و می ه را می خوانند و تعداد کثيری از افغان ھا در کانادا و امريکا، ميرويس را ب» ميرويس«ھای 

 افغان ءً بنا دروغ می گويد و می خواھد حقيقت را بپوشاند؛ ضد و نقيض نشخوار کرده،» جاغوری«ند که مفعول بين
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قھقه می خندند » جاغوری«اراجيف و عر عر نامه ھای مادينه خوک  ی که مرا از نزديک می شناسند بر چرنديات،ئھا

 ھھھھھھھھه!!و  معيار قضاوت قرار می دھند

االغ، اميد که نکات متذکرۀ فوقانی خر فھمت ساخته باشد و گرنه بعد از گذشتن يک ھفته به » انجنير«صادق دنی 

خر ھای کور مغز و خر در خر ھستی که فھماندت محال می ۀ پس تو از جمل حقيقت پی خواھی برد و اگر چنان نشد،

وند کانادائی به ھيچ وجه در کن و به حرفم توجه کن و بشنو، يک شھر) وچ(ھھھھه حاال گوش ھای درازت را  .باشد

 خوب و فھميده پيدا شود که بر حماقت ی بپرس، شايد يکچنگيزيست ھای ديگرتاز  امريکا سوسيال گرفته نمی تواند؛

ھای جناب چقر و گوش دراز شما بخندد و  بر ارواح نا مطھر رفتگانت پخسه ھای تف حواله نمايد و بگويد  که 

لکد می زنی و اسيد پاشی می کنی  پشپو می روی و بدون تعمق عرعر کرده ،ھستی و از عقب » قوم شرم«راستی

 ھھھھھه.

اگر می  اسم و عکس و آدرس بنده نمايان است و اين نشان دھندۀ جرأتم می باشد و اگر الزم شود افغانستان نيز می روم،

 ن مالقات نمی کنی؟خواھی مرا ببينی پس چرا در عقب عليا مخدره ات پنھان شده ای و مرا در افغانستا

با زبان گويا و پويا » موسوی«و رفيق » توخی« تاريخ مبارزات سه دھۀ اخير از جرأت انقالبی و مبارزاتی رفيق 

دشت ھا و دره ھا را می پيمودی و در پشت ميله ھای  - اگر يک روز تو ھمانند موسوی و توخی کوه ھا .سخن می زند

اوضه عدختران و مادرت را در بدل رھائی با چپراسی زندان م -بودم که زنزندان حتا يک روز اسير می بودی متيقن 

کانادا و حاال امريکا به اثبات رسانيده  -پاکستان - ميرويس نيز جرأت مبارزاتی اش را در وطن. و معامله می کردی

 و  از طريق ميرويس از طريق مبارزات دمکراتيک. است و ھرگز از مرگ نمی ھراسد و آرزويش ايستاده مردن است

 ايميل از ميھن آزادگان ٢٠٠يشتر از بورای مجازی اذھان ده ھا نوجوان و جوان را روشن ساخته است و روزانه 

 . ارتجاع و امپرياليسم تقدير به عمل می آيدهدريافت می دارد و از روشنگری ھايش و مبارزاتش علي

و انجوگری و ده ھا نوع » باز سازی«ی از مدرک ئ پول ھاحزب و حزب بازی، آرگاه و بارگاه و شما ھا با اثر تبليغات،

-معامله گری و مرده گاوی در دو دھۀ اخير نتواستيد که حتا دو درجن آدم  خوب را به دور تان جمع کنيد و تنھا از زن

ير از مادر و دختران تان من حيث سياھی لشکر  استفاده  و به کار می بريد و اما من به تنھائی خود در دو سال اخ

خاطر نجات کشور و دفاع از انديشۀ شعله ئی از ه طريق فيس بوک، صد ھا نفر را متحد ساخته ام و تعھد سپرده اند که ب

 .اگر الزم شود نوشته ھای شان را برای مردمم به نشر خواھم سپرد جان و ھستی شان می گذرند،

 بلکه رفقائی گمشده ام  و سنگر اصلی ام را در يافته ام تنھا با مردمم بھتر معرفی شده امه ن» پورتال آزادگان«از طريق

 .که ازين جھت بر خود می بالم

 !دنی نجس صادق ظفر،» انجنير«

 استفاده می کنی؟» شعلۀ جاويد«چرا در نقش  پاشنه ھای شيران شعله ئی راه می روی و از اسم و رسم  تو کور موش،

انيک داشتی، يک زنده جان را نام ببر که اقالً از شعله ئی بودنت بداند و آيا شعله ئی بودی و اگر بودی با کی ارتباط ارگ

 ما ھم مھر تأئيد بزنيم؟

کله خام و کله خر فکر می کنی که مردم تو را من حيث شعله ئی خواھند شناخت  و  راستی تو کور موش لوده،ه ب

 و دزد کثيف و يک استخباراتی دو سره خواھند پذيرفت و يا من حيث يک دزد افتخارات جريان شعله ئی ، يک قاتل

مورد نفرت و نفرين قرار خواھند داد که حرف آخری حل معادلۀ ننگين زندگی سر تا پا دغلبازی و بی ناموسی ات می 

 !باشد

با گذشتن ھر روز چھرۀ  .نتوانست که  گذشته ھای سياھت را سپيد جلوه دھد» شھيد ياری«حتا استفاده از اسم مبارزاتی 

 !ننگ بر تو  افشاء و رسواء تر  از ديروز می شود؛کثيفت
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سوم عقرب و مائوئيست خطاب می کنی  وهللا و با و  - که تو خر زخمی خود را من حيث ھوادار شعلۀ جاويدیزمان

 ھھھھھھھھھه.طال، از تو چه پنھان چند بار استفراغ می کنم

ای تان ھويت و حيثيت و آبرو نمی بخشد؛ زيرا فاميل ، بر»شھيد ياری«پنھان شدن در پشت نام و حيثيت مبارزاتی 

خاطر بد نامی ه ھزار ايست و چنگيزيست ب حاال دانسته اند که شما چراغکشان تقيه ايست ، ياری صاحب و مردم ،

 .صاحب تالش  ھای مذبوحانه می ورزيد» ياری«

شما ديوثان و دله ھای الفوک و  ی در کابل،بود و گراميداشت از جانباختگان شعله ئی و جبش انقالبدخاطر ياه راستی ب

 را بلند می کرديد؟» شھيد ياری«گوزوک کجا بوديد که عکس ھای 

بش نرفقای ما بود که عکس ھای او شان را بلند کرده و خواستار محاکمۀ قاتالن وی و سائر رزمندگان شعله ئی و ج

 !انقالبی شدند

 !ه ھای جاسوس و وطنفروشتمرگ و نفرين بر تو بی ناموس دروغگو و ھم قالد

 

 


