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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٨
 

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

٣٣  

  

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

  

 »تنھا خواھشی که دارم اينست که به روسپيان سياسی نيز قرص ضد حامگی بدھيد تا نسل بی شرفان افزونی نيابند«

 .شاعر ُکرد »خليل راودی «

 ،  روسپيان سياسی اند،»پوالد گر« صادق ظفر  با نام مستعار»انجير«و » پوالد«غفور ثنا  با نام مستعار » داکتر«

 !بايد به آنھا قرص ضد حاملگی داده شود

 

صادق ظفر با اسم »انجنير«و » پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس» پوالد«سنا  با اسم مستعار  -غفور ثنا» داکتر«

ارکان و معتقدم که اين دو خوک کثيف  افردای نھايت پست اند،......  و» شورش«ول خندق ؤمس» پوالد گر« مستعار 

در اين سن و سال با افکار ارتجاعی آنھم اما در اين قحط و کمبود جدی عقالنيت  ،جوھر افراد مدرنيته را در خود ندارند
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به عبارت ديگر ذھن اين نوع افراد آنقدر  .و ضد ملی و ضد انقالبی شان آنچنان گره خورده است که نمی دانند چه کنند

جعلکاری ھا و توطئه گری ھا،  رذالت ھا، دروغ بافی ھا، پستی ھا ، اين ھمه  رندی ھا،از ھم پاشيده است که آنھا را با 

از قماش » مائويست شناس«يعنی ضربات سھمگين بر جمجمه ھای خالی اين خاديست ھای  .روانپريش ساخته است

 تين ھا را به الطائالا صادق دنی  و حسين جاسوس از جانب اين قلم و ديگر رفقای مبارز،) خاد(مستنطق  غفور ثنا،

 !!گوئی و مزخرف گوئی واداشته است

در پھلوی وابستگی ھايش » مائويست شناس«امروز مشاھده می شود که غفور ثنا اين جاسوس ھفت رنگ و خاديست  

 با دوستان آدمکش و جاسوسش صادق ظفر و حسين جاسوس مبتأل به بيماری محسنی و مجددی،، به روس و امريکا

Nihilism-Nihilist  که از دھان یيعنی منكر ھمه چيز و پوچ گرائی نيز گشته اند و فکر می کنند ھر چرند و مزخرف 

فلسفی می باشد  وبايد و /گفتار اکادميسين ھا و نابغه  ھای کمياب و ناياب سياسی گندشان در می آيد و بيرون می گردد،

 عمل قرار داد و من حيث رھنما و رھگشاء پذيرفت و شايد بالدرنگ و بدون کوچکترين تعمق قبولش کرد و در دستور

 !!در غير آن خوک ھا بر آشفته می شوند و جيغ می کشند و غوغا بر پا می دارند

انسان ھائی ددمنش، ظالم وجنايتکار و آنان که اھل منطق و تفکر انسانی نيستند مانند حيوانات درنده اند بلکه پست تر از 

خلقی و /و ھمپاله ھای پرچمی» پوالد«ثنا -سان نما ھای خوک وحشی صفت ھم چو غفورگاھی از ان حيوانات درنده،

جناياتی سر زده و می .... داکتر زرغون و - حشمت کيانی -اسدهللا کشتمند - حسين جاسوس -خاديستش ھم چو صادق ظفر

سال ھای حاکميت خون و آتش  را که اين عوامل کوانتل پرو در یجنايات .زند که انسان را به حيرت و تعجب وامی دارد

 تا شکست باداران روسی شان و بعد از آن مرتکب گشتند مو بر اندام انسان  ھای شرافتمد و با ضمير ١٩٧٧شان از 

   .بلند می سازد

حيوانات ھر  ،به ارتباط با مطلب فوق بايد عرض کنم که شعور در حيوانات کمتر است ودر وجود انسان ھا بسيار باال 

انتخاب  ه انجام می دھند از روی غريزه است نه شعوری و اما انسان ھای آدميت تبار دارای قدرت تفکر وکاری را ک

ی نيز پست تر از حيوان کثيف می شود و جنايت گردد؛ از لحاظ عقلی و غريزلذا اگر انسان مرتکب خيانت و  .را دارند

 ژرف و پويا ھمين داکتر غفور ثنا مشھور به ۀھم چو خوک کثيف در ميان کثافت می لولد و تغذيه می کند؛ نمون

تجربه نشان داده  .آبستن و رفقای ھم کيش و جنايتکارش چون صادق دنی و انجنير ضياء جاسوس می باشند »پوالد«

و اما  است که حتی در حيوانات درنده کمتر ھمنوع کشی ديده می شود وھمين نمونه ھای نادر نيز از روی غريزه است؛

غريزه ھم نوع کشی شان در حاالت و اشکاالت متفاوت فوران می کند  وحشی و فاقد منطق و ضمير آدميت،انسان ھای 

پس از مبحث باال به اين نتيجه می رسيم  .و ھم نوع شان را ھم چو گوسفند سالخی و  يا ھمانند حيوانات درنده می درند

مراتب با رحم تر و با شرافت تر از انسان  ه وانات بحي که انسان ھا اگر وحشی شوند و عاری از ضمير و منطق گردند،

 .صادقک و حسينک می باشند -ھای نوع غفورک

و حسين جاسوس » پوالدگر«، انجنير صادق ظفر مشھور به »پوالد«بناًء روی اين اصل مھم داکتر غفور ثنا مشھور به  

بدان جھت از منطق  ،رف انسانی بودهعاری از شعور  و ش»حزب کمونيست مائويست«معروف به انجنير ضياء، رھبر

 غرب کشور با پول ۀاين انجوئيست ھای جاسوس و خادم امپرياليسم که فعالً به بھانۀ باز سازی حوز. بوئی نبرده اند

ين احيثيت و ناموس ھای شان را در گرو گذاشته اند و از پيتاليسم شتافته و شرف،اھای امپرياليست ھا به پيشواز ک

اين شرفباختگان بی ناموس به خاطر روز مبادا، در کمال بی شرمی ھنوز ھم  .ھای ھنگفتی شده اندمدرک صاحب پول 

 دروغين شان می باشند تا اگر استعمار روزی از کشور رانده شود اقالً بتوانند از اين طريق به خيانت »مائويسم«مدعی 

اين عوامل امپرياليسم و  .افع امپرياليسم ادامه بدھند  در جھت خدمت به  من»ا.ل.م« نيرو ھای انقالبی هو جنايت شان علي

فکر می کنند با تکرار  حرف می زنند و گويا دکتورين صادر می نمايند و اما حرف گوش نمی کنند، عاملين کوانتل پرو،
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 بهتا رسانند  لجن پراگنی و اراجيف کاپی شده  و تکراری  شان ھم چو طوطی گويا حقانيت گفتار شان را به اثبات می

 که مردم یزعم مسخرۀ شان انقالبيون به حرف ھای گوسفندی شان گوش می نھند و سر تعظيم فرود می آورند و در حال

از موجوديت و بقای اين خوکان کثيف بی خبر می باشند و انقالبيون ھم اين خوکان کثيف و درنده را  می شناسند و به 

 .جيغ زدن ھای شان وقعی نمی گذارند

مدعی اند که باورمند به  ماتريالسم ديالکتيک می باشند و اما  و مغز خر خورده و خوک صفت،» قرتکی«ان اين جانور

 .عملکرد ھائی شان مطابق به اساسات افکار ايدياليستی و آرمانگرائی استوار می باشد نه ماترياليسم تاريخی و ديالکتيک

 رو در رو را داد و اما ميمون ھا ۀميمون ھای امازونی چلنج مذاکر برای اين ».ل-آزاد« استاد گرانمايه ام گرانقدر مثالً 

 تکرار می کنند که کمال ميمون بازی و ميمونيت مکرراً جای استقبال و جواب دادن به خواست انقالبی رفيق آزاد  در ه ب

 !؟ديده درائی احمقانهزھی   و جود خارجی ندارد؛».ل-آزاد«

 جاويد ۀاالت منسوبين شعلؤ  چوچه گگ قرتکی و فرتکی به جای جواب دادن به ساين ميمونک» داکتر غفور ثنا پوالد«

جيغ نامه ) بخش نھم(نموده است و " سازمان انقالبی....." حمالت «و جنبش انقالبی، خودش را مشغول پاسخ دادن به 

 کوشش می کند که از »داکتر غفور ثنا پوالد« .اش تکرار ھمان اراجيف قبلی با سطح نازل ادبی و فلسفی می باشد

داکتر «اش با  Homosexual پيکان بنوال در مورد روابط سياسی و -االت رفقاء شاھد روشنگرؤجواب دادن به س

ھم  .طفره رفته و خودش را در کوچۀ حسن چپ می زند  حشمت کيانی گويا تجاھل عارفانه می کند،-»زرغون خلقی

وی می  . از مدت دو سال گذشته به اين طرف بی جواب گذاشته استاالت اين قلم و ديگر رفقاء راؤچنان وی تمام س

!! نخير آقا از چنگ ما رھائی می يابد و بنابر گفتۀ خود غفورک،» سازمان انقالبی«کوشد تا با چسپيدن به پاچه ھای 

 .دادنی ات نيستيم تا موقعی که اعتراف کنی) ايال (ھھھھھھھه  ما 

می خواھد ثابت بسازد که گذشته ھای شعله ئی » پوالد«تر غفور ثنا با نام مستعار داک مسخره تر از ھمه ريشخندی ھا،

جلوه و جنبۀ شعله ئی ببخشد و اما غافل از آن که » سازمان پيکار«دارد و بدان جھت در تقالء  است تا عضويتش را در 

ستخبارات دولت ھای مختلف دار و کھنه پيخ اه اکثريت منسوبين شعلۀ جاويد و جنبش انقالبی وی را مھرۀ سابق

افغانستان و باالخره يک خاديست جنايتکار می شناسند و اگر چنان نمی بود اقالً يکی از آن شعله ئی ھای سابقه دار با 

 شھادت می داد و دفاع می وطنفروش ک گذشته ھای انقالبی و شعله ئی غفوربهشھرت مکمله اش حاضر می گشت و 

حتا يک شاھد ندارد که بگويد غفور ثنا شعله ئی بود و اگر می داشت مطمئن » غف« ثناتا بحال غفور!!! کرد که نکرد

  ھھھھھھه.بودم که گوش چرخ و فلک را کر می کرد

 »ا.ل.م« جاويد ارج می گذارند و يا به ۀ پر افتخار شعلهکه ھنوز ھم به را» سازمان ھای پيکار و اخگر«آنعده رفقای  

 اين خوک کثيف را در ميان کثافت تنھا گذاشته اند ونظاره گر جان دادنش اند، زيرا دستان اطع و راسخ دارند نيزقايمان 

حسين جاسوس و  - آغشته است و آن ھا می دانند که غفور ثنا» زنده ياد رفيق سلطان«خون ه پليد اين خوک وحشی ب

ادت داکتر فيض و مينا و قيوم رھبر صادق ظفر با استخبارات پاکستان ھمکار بودند و ھيچ امکان ندارد که آنھا در شھ

 و خاد، دو سازمان يعنی اخگر و پيکار را ضربات مھلک زد . بی. جی.غفور ثنا به مثابۀ مھرۀ کی. دست نداشته باشند

اگر چنين نيست  و ده ھا تن از رزمندگانش را چه در داخل و چه در پاکستان از نعمت و گوھر ھستی محروم ساخت،

 دفاع بر نمی خيزند؟ه اری جرأت نمی کنند و از وی بچرا يک اخگری و پيک

کردند تا به پاچه ھای ما  )اور کش کش( ما بردادن غفور ثنا وی را ) تور(خاطر ه ب» پيرم قل«تنھا بچه بی ريشان 

حاال زدند و اما باالخره گوز خود شان رفت و غفور و صادق را تنھا گذاشتند و رفتند و  ....بچسپد و  گپ از اتوريته و

 !افزايند با زنگ و جامن  ھای شان بر خوشی ھای پيرم قل می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 . آی. اس.غفور ثنا در پھلوی خدمت به انجو ھا و ھمکاری با آی ،»سازمان پيکار«قرار گزارش رفقای انقالبی 

ی نيز ا»معاينه خانه«پاکستان و افتادن و بوسه زدن به دامان و بر رکاب خر سوارانی چون محسنی و مجددی ھم چنان 

ھا واقعاً جنبۀ »انجو«آيا باز نمودن معاينه خانه با وصف پيدا نمودن پول ھای سر شار از مدرک جاسوسی به  .داشت

بود و ده ھا تن ار پيروان » مائويست شناسی«مردم  را داشت و يا  واقعاً مرکز جاسوسی و ه اقتصادی و خدمت ب

 ات پاکستان افگنده و به شھادت رسانيده است ؟بدام استخبار» مائوئيست ھا« را تحت نام »ا.ل.م«

 زرگران خاديست بر فرق خاديست ھای مائويست شناس،» سازمان انقالبی« آھنگرانه و کاوه ئی ۀيک چکش ضرب 

سازمان «را بدان واداشت تا با فرود آوردن ضربات صد چکش زرگری شان، فوالد ھای آبديدۀ » مائويست شناس«

زدنھا،  »پرت و پرتنک«مگر مغر خر خورده ھای حواس پريش نمی دانند که با اين تقالء ھا و  را تکان دھند،» انقالبی

صوب جادۀ پيروزی در حرکت ه ب» سازمان انقالبی«. در مردابی که افتيده اند  ديگر راه نجات برای شان ميسر نيست

حانب انقراض و غرق شدن در زير است و در عمل می رزمد و اما خاديست ھای مائويست شناس و مغز خر خورده به 

 !باالخره ھم چو خوک می ميرند» ھالند«مرداب روانند و با اين ھمه ھزيان گوئی و پرت و پال گفتن از 

تازه از خواب  مبھوت و پريشانش ساخته، که ضربات اين قلم گيچ،»صادق ظفر«خوکک و شغاره گک بی سواد  

، کوشش دارد تا )چل اوصاف -چھل آب صاف(»غف« ،»جنبش پرولتریرھبر «زمستانی بيدار شده است و با تقليد از

بودن با افت و خيز گويا نقدی بر ماضع  )س و گولگگن(بدان جھت در حالت  . خرسان و خوکان به عقب نماندۀاز قافل

 حبترا با غلطی ھای امالئی و انشائی به نشر رسانيده است تا م) بخش نھم(سازمان انقالبی]...... مواضع[ھھھھه

Homosexuality   ش را نسبت به لندۀ دايناسور مانندش نشان دھد و بر روح  پليد داکتر زرغون دعا بفرستد. 

عرعر نامه و چسناله نامۀ اين موجود انگلی و مسخره را بخوانند به بی سوادی و عدم » بخش نھم«اگر رفقاء يک بار 

سازمان « فکر می کند که لجن پراگنی ھايشکثيفاين خوک . مطالعه يک جاھل لولو و يک کودن احمق پی خواھند برد

 مبارزه نھاده ۀ بر افراشته و پا به عرصه گونهکاورا زمايش می کند؟ھھھھھھھھه آنان که درفش آرا وسوسه و » انقالبی

کار اند با مارش عظيم شان دل اقيانوس ھا  را می پيمايند و با امواج خشمگينش دست و پنجه نرم می دارند و به ش

ی از ئآنان که به جنگ اژدھا می روند چه باکی از ناله  ھای بقه ھا و وز وز کور موش ھا. نھنگ خون آشام می شتابند

 !غفور ثنا و حسين جاسوس دارند؟- قماش صادق ظفر

 و شما نکبت ھا با آموختن علم زبان و فلسفه لج کرده ايد؛ اراجيف تان کاپی و تقليد بوده و ھمه يک سان می باشند

 ھھھھھه. خواننده را به استفراع کردن وا می دارد

 :وز وز و چيغ کشيدن صادق ظفر را در زير بنگريد چسناله ، 

 !؟"موسوی، کبير توخی وميرويس نادان محمودی مانند فواحش مرادخانی وسرچوک ھزار دو ودشنام به ماميدھند"

اگر مراد از گفتارت !!! ره ايست چنگيزيست بی شعورپارسی زده و ھزا» افغانستانی«فواحش جمع فاحشه می باشد او 

و هللا و با از تو چه پنھان تا  به حال خبر نداشتيم که عليا مخدره ھا و ديگر پری لعبتان فاميل ھای تان در  فاحشه باشد،

 .آن مناطق کسب و کار پر رونقی داشتند

اين ھم کسب پدری ات می باشد او خوک غلطيده و لميده  اگر منظورت از فواحش به معنی بد زبان ھا و فحاش ھا بود، 

 !!!در کثافت

را با تازيانۀ تحقير و » سر چوک«و » مراد خانی«تکشان اد کودن در کليت مردم شريف و زحمتو جاھل دنی و بی سو

ه که بمحل  کار و بار و خانۀ زحمکشان و کارگران فقيری بوده و است »  مراد خانی« که یو در حال توھين زدی؛

، مردمان از مليت ھای »سر چوک«در اطراف و اکناف . دنبال يک لقمه نان از سحرگاھان تا شامگاھان جان می کنند

تف بر روی زرد  مختلف مصروف کار وبار اند و ھم چنان مردم بومی و فقير کابلستان در آن محالت زيست می دارند؛
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گر می زنی و اما در عمل و در کمال بی ناموسی اين کتله ھای متکش و کارحتو مفعول بی حياء که داد از خدمت به ز

 !عظيم اجتماعی را  مورد تاخت و تاز و اھانت  قرار می دھی؟

باز ھم خرگری االغ گونۀ صادق ظفر را بخوانيد و بخنديد و ببينيد که يک چھار پای دمدار به آدميان  چگونه توصيه 

 :می کند

 ی وسامای ادامه دھندگان تذکر ميدھيم که اگر شما صدھا نويسنده حقيقی مانند موسوی ،ما يکبار ديگر به سازمان انقالب"

رھا، شاھد روشنگر ، .جعلی مانند احمد برومند ، خالقداد پغمانی، آزادل ، س  محمودی و ميرويس نادان  کبير توخی ،

چيز ديگر از .ام کوچه وبازاری ميدھيد وشن کنيد يا دو جاويدوغيره را وارد ميدان سازيد يا جاسوسی می عزيز نعيمی ،

؟ھھھھه از غلطی ." شما ساخته نيست وباھر نوشته ای که بيرون ميدھيد ،ھزار لعنت ونفرين به خود کمائی ميکنيد 

 .گرفتن  ديگر خسته شده ام

ی انجنير وی يعن .شما خود سويه و سطح دانش سياسی يک اوباش ملعون و شياد را بنگريد و معيار قضاوت قرار دھيد

 -مائويستھا - يک تن از ھواداران شعله جاويدنی ھم چوئکه خودش با نام ھا» شورش«ول بيت الخالی ؤصادق ظفر مس

مانند خودش ه فکر می کند که ھمه ب ظاھر می شود،.......پوالد گر و - الينگار -ستيز- پ - سازمان جوانان - سوم عقرب

آشنائی کامل داشته و » پورتال آزادگان« طريقه و روش نوشته ھای رفقای ھموطنان ما با طرز، .دغلباز و شياد می باشد

در اين مورد نيست که قبول نمی کند و ھمه » صادق ظفر «هالبته گنا .خوبی در تفکيک نمودن بين آنھا مشکلی ندارنده ب

 ش خواب از چشمانتوخی و ميرويس می بيند، زيرا اسم ھای ما ھم چو کابوسی برايش تبديل شده است و -را موسوی

 .ربوده است

ھر صورت روی اين موضوع زياد بحث شده و تکرار آن برای خوانندگان خسته کننده شده است و به ھمين علت ه ب

ماقت ذاتی اش  معاف می داريم و می گذاريم تا دل به ھمين خياالت پوچ و حرا به خاطر نادانی  و » صادق ظفر«

روز » پورتال آزادگان« که خالف ادعايش  تعداد نويسنگان یفراھم کند؛ و در حالموھوم خوش کند و  مايۀ قناعتش را 

يک موضوع را شايد ھمه متوجه گشته .  حق می باشيمه روز رو به افزايش است و اين خودش ثابت می سازد که ما بهب

ول ؤنوشته ھايم که مس ،من را بار ھا بی سواد مخاطب قرار داده و مدعی شده اند غفور ثنا ، - باشند که صادق ظفر

موسوی و توخی نوشته و ء توسط رفقا فھم و سرشتم می نويسم، -زحمت کشی و استعداد خودم می باشد و نظر به توان

اين قلم را » شير بچه جاغوری« ين اواخر و حاال پخپلو غفور مارموسک و پخپلو صادق،اتحرير می شود و  اما در

 !!!نويسندۀ حقيقی خطاب می دارند؟؟؟

 چطور يک بی سواد نويسنده حقيقی شده می تواند؟

سخت شما حرامزادگان انجوئيست و جاسوسان امپرياليسم را » سازمان انقالبی«از اين معلوم می گردد که ھيبت مقتتدر 

ی را آنقدر بلند کرده است که حتا مرغ ھا تنھا يک ضربت انگشتان شان ناله ھا و فرياد ھای تان. وحشت انداخته استه ب

حوصله کنيد جنگ و جدل ما يک روزه و يا دو روزه نبوده و يا  ھنوز اول کار است، .آسمان را به وحشت انداخته است

بل جنگ روشنی با سياھی است و اين می رود تا  شما سياھی ھا را بزدايد و  و چشم پتکان نيست،» ديگچه پزانی«

 .آنروز  ھم چندان دور نيست

 که اين یمی باشد و تا زمان» سازمان انقالبی« نيست بلکه دفاع ما از خط انقالبی ی مشخصدفاع ما از اشخاص و افراد

خط روشن را حمل می دارند ما با دل و جان با آنھا ھمکار ھستيم  و شانه به شانه می رويم تا روزی در ميان شعله ھای 

 سؤالرا تحت » سازمان انقالبی«م که رفقای اين قلم اولين فردی بود. جنگ توده ئی حزب پرولتری را بنيانگذاری کنيم

اما از شما خوکان کثيف  .جوابم پرداختنده قرار دادم و خوانندگان با چشم سر ديدند که آنھا چه محترمانه و ديالکتيکی ب
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چرا که شما خوکان وحشی از ديالکتيک  رو گشتم؛ه با کثيفترين توھين ھا و دشنام ھا روب يک انتقاد اصالحی کردم،

 !!!زی سر تان نمی شودچي

از يک سو  .فرياد ھای دروغين انقالبی بودن؛ در يک صف ايستاد می شوندۀ قبالً گفتم که باالخره مرتجعان با ھم

سوی انتخابات ه استعمار در حالت افغانی ساختن جنگ است و از جانب ديگر سگان استعمار در رقابت با ھم ب

ار می داند که بعد از انتخابات ساختگی صلح و آرامش در کشور حکمفرما فرسايشی می روند و مھمتر  از ھمه استعم

به توافق رسيده اند تا قدرت را در اختيار آنھا قرار » طالبان«بدان جھت استعمار در پشت در ھای بسته با  .نمی شود

اً گفت که حواضي در خارج از کشور، جلسه ایطوری که يک تن از سخنگويان دولت مزدور در کنفرانس و يا . دھند

بايد افغانستان را يک کشور بدون دولت اعالم داشته »  جھانیۀجامع« ميالدی ٢٠١۴بعد از فرار استعمار از کشور در 

 .اھداء کنند» طالبان«و قدرت مملکتی را برای 

ر جنايتکاران طالبان اين اجيران پنجابی ھا آمدنی اند و يا آورده می شوند، سران و اعضای بلند پايه و پولدا !آری

ی که از خارجه  آمده و در خدمت استعمار جبين ئخادی و پرچمی و تکنوکرات ھا خلقی، - جھادی نوع سنی و شيعه

تنھا پول ھای شان را از کشور خارج کرده اند بلکه پاسپورت ھای شان نيز در بغل جيب ھای شان برای ه ن سائيده اند،

ی که از نام ھای سازمان ھای انقالبی و رھبران انقالبی رنگ و ئنما ھادر اين ميان چپ  .فرار از کشور آماده است

 با رفقای جاسوس و ترجمان »سراسيمه«فعالً به پرچمی ھای امپرياليسم مبدل گشته اند؛ اين ھا نيز  اعتبار گرفته اند،

ه ستيزن اند قدم رنجه شان با پول ھای دزدی شده از ملت و مردم از ترس طالبان فرار خواھند کرد و به کشور ھای ک

 !! گذشته  ھا پوز و الف انقالبی بودن را خواھند گرفت و خواھند زدنخواھند کرد و باز ھم چو

و حسين جاسوس بعضاً » پوالد گر«صادق ظفر با نام مستعار  »انجير« ،» پوالد«غفور ثنا  با نام مستعار » داکتر«

»  کشتمند «ۀشان، شاخ» دموکراتيک خلق«که اين ھا با رفقای حزب الف از مبارزه در داخل می زدند و حاال معلوم شد 

يعنی  »حزب وحدت اسالمی« محقق جالد و يک تن از رھبران ديگر ۀشاخ »حزب وحدت اسالمی«فعالً تحت رھبری 

خاطر اغراض مليتی و سکتاريستی در يک ائتالف ارتجاعی اسالمی و غير متجانس گرد ھم جمع شده ه ب »سيما سمر«

کار می » کرزی «دست نشاندۀ به اصطالح چپی و اما انجوئيستی که در دولت حزب دو سازمان و یو ھم چنان يک اند

 وفاداری ياد سوگند امپرياليسم ۀکنند و سازمان ھا و احزاب شان را قانونی ساخته و به مبارزات انتخاباتی در زير ساي

لف ھمديگر بودند و اما حاال منافع مشترک آنھا را در يک صف اگر ديروز ظاھراً مخا.  نيز دم می شورانند،نموده اند

 .قرار داده است

 .در زير از ائتالف و يا وحدت مرتجعان مختصراً اشاراتی می دھم و در اين مورد توجه دقيق تان را می خواھم

ايش در فيس بوک به معرض نم» جاغوری«ی دولتی و حکومتی و افرادی از »ساما«ی از طرف ئنخست عکس ھا

» مجتمع دينی و فرھنگی جاغوری«در باالئی دروازه ورودی » زنده ياد اکرم ياری«عکس بزرگ . گذاشته شده است

 !نصب شده است

 : شعار ھا قرار ذيل است،دوم

 !حاکميت قانون و استقالل کشور اسالمی افغانستان ،وحدت ملی 

 : اين نوشته نيز به چشم می خورد،سوم 

/ ٣٠تاريخ  . تن از شھدای بی مزار مربوط  مرکز سنگماشه امروز سه شنبه برگزار شد٣۴ی رسم فاتحه و خيرات برا

 ١٣٩٢ميزان 
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 ،»حقوق بشر افغانستان« رئيس و فعالً » حزب وحدت اسالمی«رھبران در مراسم فاتحه گيری يک تن از ، چھارم

چشم می خورد که گويا بر روح ه ب» زنده ياد اکرم ياری«در صف اول فاتحه داران در مقابل عکس » سمر«سيما «

 !ايشان دعا می کند وطالب جنت فردوس برای ايشان و ديگر شھدای سنگماشه می شود؟

می بايد از خود فروختگان چپ يعنی آنھائی که مورد تأئيد صادق دنی قرار دارد، افردی که جالبتر از ھمه يک تن از 

 چنين مديحه ،وجه احسن انجام داده استه اری صاحب را ب که فاتحه خوانی يی نيز در وصف برادران مسلمانباشد

 :سرائی می کند

به نام نيک  گردد و  نفری است و در ھر مسجد از آن اسقبال می۵٠٠٠دانيد که اکرم ياری سردار شھدای  حال می"

وانش پر روحش شاد و رھر....گردد نھايت تشکر از مسئولين مسجد سنگماشه مرکز ولسوالی جاغوری  از آن ياد می

 !!!؟."بار باد

ضد ی » ساما« و اصلی و انقالبیی » ساما«گفت که » جاغوری«صادق ظفر خطاب به مردم » انجنير«چندی قبل 

بپيوندند  »انقالبیصلی وا«ی »ساما«مشغول فعاليت اند و توصيه کرد با » جاغوری« در »ادامه دھندگان«انقالبی يعنی

 . بود» ساما«دف صادق ظفر از کدام حاال معلوم شد که ھ و ھمکاری نمايند؛

ھمکار  ،»اصلی«ی »ساما«صادق ظفر و حسين جاسوس با  - غفور ثنا)سر در آخور انجوئيزم(از پيوند ايدئولوژيک

 چنين روابطی چيزی نيست مگر تأئيدخارجی اطالع حاصل کرديم » مھمان« کشور ۴۴دولت و حکومت و  آستانبوس 

که می خواستند پنھان و محقق » اسدهللا کشتمند« -  »سلطان علی کشتمند« ،»  سمرسيما«روابط ايدئولوژيک شان با 

 .دارند، مگر تکامل مبارزه آن را افشاء نمود

گرفته اند و با دو ميله ھای شان سنگر اصلی » سنگر«پس نمايان گشت که مرتجعين در يک صف کلوخی باالی مرداب 

 .انقالب را ھدف گرفته اند

ی که خود يک تن از افراداما  ،راه اندازی جنگ توده ئی طوالنی ابراز نظر کرده بودمه ه ای از بچندی قبل طی نوشت

از افغانستان چنين حساسيت ،صادق ظفر و حسين جاسوس -يار و ھمدم غفور ثنايعنی » اصلی«ی »ساما« را ھوادار

 :نشان داد

 }بينديش{ی با پوزش حد اقل ديالکتيکی به انديشانديوال عزيز زمان به کجا رسيد و تو ھمان دنبوره خود را ميزن"

 )!سوی براه انداختن جنگ توده ئی طوالنی و محاصره شھر ھا از طريق دھاته به پيش ب..............(

 کرده و از شما در ھمانجا که بود است }تغيير{تفکرھمه تغير! ) سوی پيروزی انقالب دمکراتيک تيپ نوينه به پيش ب(

 !؟"ر قابل تطبيق نيستاين شعار ھا ديگ

سامائی دولتی و حکومتی شان که چوکی ھای بلندی را در دولت و حکومت  »انديواالن«و ديگر  »نقاد«ھم چنان جناب 

 مھربانتر ئی ھایدارا می باشند، مراتب انزجار شان را از کانديد ھای فعلی ابراز داشته و من حيث دا» کرزی«پوشالی 

 ، »انديواالن« يعنی  برای .نديد مناسب اند تا زمام امور را در کشور بدست بگيرداز مادر در جست و جوی يک کا

دندان مسلح امپرياليستی می باشد و ه  قدرت تا ب۴۴ی دولتی و حکومتی فرقی نمی کند که افغانستان در اشغال »ساما«

 ی فرح افزا و ثروت افزاۀسايمردم در زير » انتخابی«و رنج شان از نداشتن يک دولت  دل واپسی ، تنھا دلخوری ،

 !استعمار است و بس؟

سامائی »انديواالن« مبھم که در شناخت و ھم چنان زد و بند ھا بين ۀ و يک مسألدريده می شوددر اين جا پرده ھای ريا 

نزد ما وجود داشت حاال به حقيقت پيوست  ظفر و حسين، -دولتی و حکومتی و انجواکونوميستان خاديست از قماش ثنا

انقالبی بپيوندند و دوم توصيف چاپلوس مآابانۀ  -اصلی ی »ساما«زيرا  نخست توصيه صادق ظفر به دوستانش که با 
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 نفره شھيدان و جانباختگان ۵٠٠٠ليست »  سردار«ی دولتی و حکومتی از شھيد اکرم ياری به مثابه »ساما«عضو مھم 

 !!!جوئيست ھا و آنانی را که بر رکاب استعمار بوسه زده اندچه چيز را به اثبات می رساند جز روابط تنگا تنگ بين ان

اين که کی و چه کسی سردار  شھيدان و جانباختگان بوده و است اين قضاوت را برای اکثريت مردم می گذاريم و اما از 

د سردار خاطر مردم و ميھنش جان باخته باشه آنکسی که در پراتيک عمل ب ديد ماترياليسم ديالکتيک فقط می گويم،

 .نه در جنگ و پراتيک عمل بل از خانۀ شان گرفتار و به شھادت رسانيده می شوند» زنده ياد ياری صاحب« .است

در پراتيک عمل و در ميان شعله ھای ....... لطيف محمودی و -استاد مسجدی -قاضی ضياء - بشير بھمن - مجيد کلکانی

 .نسانی  به زندگی ھای شان خاتمه داده شدجنگ مقاومت ملی دستگير شدند و به شکل فجيع و ضد ا

شدن شغاالن سياه طالب از ناموس ھای شان دفاع کرده می توانند و يا زيرديده شود که اين عوامل کوانتل پرو با سرا

 خير؟

ستند و اما بدانند که شعله ھای سرخ انقالب تار و پود شان را خواھد يابگذار مرتجعان و اپورتونيست ھا در يک صف ب

 .وخت و به زندگی ننگين و پرازيتی شان خاتمه خواھد بخشيدس

 !واقعاً  بايد به روسپيان سياسی  قرص ضد حامگی داده شود تا نسل بی شرفان افزونی نيابد

 

 


