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 Political سياسی

 
   ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ نومبر ٢١

  .دفاع از مجيد قھرمان دين و وظيفۀ انقالبی ماست

 

مجيد يعنی ايستاده جان باختن و تسليم  ،مردانگی و ناموسداری با شرافت زيستن، آزادگی، انقالب، مجيد يعنی مبارزه،

 .دشمن نشدن

 !»موسی ھستی«بزرگوار و گرامی محترم قاضی صاحب 

 .سالمتی و طول عمر برای تان می خواھم سعادت، درود ھای آتشينم را نثار تان کرده ،

 . نمائيد تان را سپری می اين را بدانيد که شما ھنوز دوران طالئی زندگی،اين که شما از کھولت سخن می زنيد محترما،

چندی قبل در تلويزيون بين المللی   جمھوری خلق چين که به زبان انگليسی پخش می شود با يک زوج چينائی مصاحبه 

کردند که مرد بيشتر از دو صد و چھل وچند سال عمر و خانمش دو صد بيست و چند سال عمر داشت و ھر دو از 

حدود يک دھه و اندی قبل از امروز .راه می رفتند و درست صحبت می نمودندسالمتی خوب بر خوردار بودند، درست 

خاطر پژوھش و تحقيقات عازم چين شد و منظور از سفرش اين بود که اسرار طول عمر ه يک پروفيسور کانادائی ب

ن و تحقيق می وی در نقاط کوھستانی چين سفر می کند و از مردم در مورد سن و سال شان پرسا .چينائی ھا را دريابد

مالداری و زراعت  وی زنان و مردانی را پيدا کرد که بيشتر از صد و پنجاه سال عمر داشتند و مشغول دامداری، .دارد

 که سبزی ھای یپروفيسور کانادائی زمان. بودند و غذائی  که مصرف می کردند اکثراً سبزی ھای کوھی و برنج بود

می دھد بعد از تحقيقات در می يابد که تمامی مواد مدنی نيازمندی  ھای بدن  البراتواری قرار ۀکوھی را مورد معاين

 .انسان در اين سبزيجات وحشی پيدا می شود و دليل طول عمر مردم در ھمين اكسير و كيميای طبيعی نھفته است

که وارد کانادا  عيسوی زمانی ١٩٨٣شما مردانه سن و سال حقيقی تان را می گوئيد و اما ھستند کسانی که در سال  

اگر حاال جويای سن وسال شان شويد با  اكراه و کبرطوری می انگارند که نو پای به  .شدند، سن ھای تقاعدی را داشتند

 .پس به اين نتيجه می رسيم که ھنوز شما جوان ھستيد و زندگی خيلی درازی را در پيش داريد .پنجاه سالگی نھاده اند

اگر . ھمۀ درد و باليش را به دشمنانش تقسيم می دارد: آن عمل می کنيد که مردم می گفتندشما با مبارزات تان به مانند 

  :ما ھم جق داشته باشيم برای يک لحظه از زبان مردم در زمينه چيزی بنويسيم، می توان نوشت

 از  عمر پاپيگگ و جانورانی از قماش شان بخورد و - کور موشک - صادق -حسين-  درد و بالی تان در سر غفورۀھم«

ھر کدام شان بيست سال کم شود و به عمر شما اضافه گردد زيرا آنھا بی جھت زنده ھستند و غذای زنده ھا را می 

 ». خاينان و مرتجعان رساتر و آتشين تر بادیقلم جادوئی تان در افشا. خورند
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ای خنجر گونی است بر قلب دشمنان نوشته ھا و طنز ھای زيبای تان که بيانگر حقايق تلخی می باشند  به مثابۀ دشنه ھ

حسين  - ھای دروغين از قماش صادق ظفر»مائويست«رنگارنگ بالخصوص  شرفباختگان انجو اکونوميست و 

ميھن فروشان و  تسليم طلبک ھای پچول پتين و ديگر خاينان، بچه بی ريشان پيرم قل، ،» غف«جاسوس ،غفور ثنا 

 .قاتالن ملت

بر آشفت و بر آنانی که از » انجنير صادق ظفر«از شھيدان و جانباختگان راه آزادی  تن ۵٠٠٠بعد از افشای ليست 

زنجير پاره کرد و  شھداء و جانباختکان ياد کردند و دست به تظاھرات زدند و خواھان محاکمۀ جنايتکاران جنگی شدند ،

نمود؛ و اما بعد از گذشت يک ماه و برچسب اپورتونيست زد و آنان را محکوم به ھمکاری با امپرياليسم ودولت مزدور 

 روزيادبود از }ھماھنگ{فراخوان براي برگزاري ھمآھنگ"  را تحت عناوينهچند روز يک فراخوان و يک اعالمي

 "رفقاي جانباخته و در پيشاپيش آنھا رفيق اکرم ياري

 افغانستان)مائويست(حزب کمونيست

 )شعله جاويد(اعالميه رھروان جنبش دموکراتيک نوين 

خويش را گرامي ميداريم وراه آنھارا با تداوم جانباختۀ {ما ياد رھبرخردمند ما رفيق اکرم ياري وديگررفقاي جانباخته 

  !به نشر رسانيدند؛عجبا". ادامه ميدھيم}پيروزی{مبارزه تا پيروي

ورد تا خارشتش را به مثابه ھمان حنای بعد از عيد است و به درد صادق ظفر می خ» فراخوان و اعالميه«گر چه اين 

شده اند که برای برگزاری التيام بخشد و اما چه دليلی موجود بود که نخست ھمه را محکوم کردند و حاال مدعی  

 ! شان را گرامی می دارند؟ۀجانباخت» رفقای«ھنگ روز ياد بود از اھم

ی بندم که يکی ھم نيست؛ زيرا شرط م شان درج است،» رفقای« اسم چند نفر  نفره،۵٠٠٠نمی دانم که در ليست شھدای 

 نفره تا به ۵٠٠٠خون شھدای ليست ه خادی و پرچمی شان ب -دستان خود شان و باداران روسی شان و برادران خلقی

اين بی ھويت .  تا جلب توجه نمايندکنندحاال اين ھا به مثابۀ سگ ھای وامانده از قافله پارس می  .آرنج رنگين می باشد

چسپيده اند، زيرا ديگر تکيه گاھی ندارند و شھيد ياری ھم » زنده ياد ياری«م چو سرش به مردۀ ھا و فواحش سياسی ھ

 !در قيد حيات نيست تا از خود دفاع نمايد

دست پاچه و سراسيمه ساخته است  مبارزات انقالبی ما، خاديست ھای انجوئيست اين جاسوسان ھفت رنگ را ھراسان ،

ولين ؤچندی قبل متحد سياسی شان مس .گری  ھا ميان شان گويا با ھم متحد شده اند سگ جنگی ھا و افشاءدمبالو به 

سازمان کارگران «حاال آن دو نفر يک سازمان انترنيتی را بنام  که در ھالند منتشر می گرديد، »موج«نشريۀ متوفی 

حزب « جلف فاسد علناً عليۀ اين دو .ايجاد نموده و در دفاتر انجو ھا در مزار شريف مشغول خدمتگذاری اند» م.ل.م

حزب کمونيست «قد علم نمودند و شعار به پيش در راه ايجاد » انجنير ضياء«حسين جاسوس » کمونيست مائويست

ھم چنان صادق ظفر و غفور ثنا نيز  .با زنگ و جامن  به صدا آوردند» پيرم قل« ۀ اصلی را از قوش خان» مائويست

را را يک حزب منحرف و رويزيونيستی و رھبرش » انجنير ضياء «حسين جاسوس» حزب کمونيست مائويست«

قرار معلوم داکتر غفور ثنا . را می دادند» حزب کمونيست مائويست«مخاطب قرار داده و شعار ايجاد » جه ئينخو«

حسين »حزب کمونيست مائويست«با » نصرهللا«و صادق ظفر قاتل شھيد » سھراب سلطان«مقيم ھالند و قاتل رفيق 

ديده شود  .يکجا شده اند و اما بچه بی ريشان پيرم قل  در اين باره سکوت اختيار نموده اند» انجنير ضياء«سوس جا

حزب  ش در ائتالف با کشتمند ھا ،»مائويست«صادق ظفر و حسين جاسوس با يک درجن انجوئيست ھای  -غفور ثنا

 چه گلی را به آب خو اھند داد؟» ریجاغو«وحدت اسالمی شاخۀ سيما سمر و محقق  و بعضی اخوانی ھای 

ديگر نمی ..... و» رھروان جنبش دمکراتيک نوين شعلۀ جاويد«با پنھان شدن  شان تحت نام  »کوانتل پرو«اين عوامل  

که ھا چيست و رھبران اصلی اش )  جاويدۀشعل(خوبی می دانند که ه توانند  اغواگری و مردم فريبی نمايند، زيرا مردم ب
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ھيچ گونه آبرو  و » زنده ياد ياری«و فالن و بسمدان  »  ياریۀانديش« ،» ياری صاحب«چنان استفاده از نام ھم  .بودند

 .حيثيتی برای آبرو رفتگی و بی حيثيتی شان خريده نمی تواند

گلبدين و مسعود اولين کسانی بودند که بر جبھات ساما در شمالی به ھمکاری روسھا حمله نمودند و ده ھا چريک 

قرار راپور ھای مستند احمد شاه مسعود در دستگيری مجيد  .مائی توسط اين دو مفعول اخوانی به شھادت رسيده اندسا

 شورای نظار دشمنی آشکار با خط سرخ مجيد ۀپس ھمکاری با دزدان سر گردن .قھرمان رول عمده را بازی کرده است

 .شھدای بزرگ سامائی می باشدۀ خون ھای گلگون و ريخته شده بزرگ بوده و خيانت آشکار ب

رابطه ندارد و اما اين  »ساما«سالھاست   که با »موسوی«انقالبی و دانشمند ما گرانقدر نستوه ، بلی استاد گرانمايه،

جاويد مجيد کلکانی و  زنده ۀ ی انقالبی از رفقای ھمرزمش ھم چو  زند»ساما«بزرگمرد با شھامت و بی ھمتا و رھبر 

 ديگر رفقای جانباخته اش  چه جانانه دفاع می کند و مھمتر  از ھمه ايشان با چه ھيبت و غروری  از ياد  قيوم رھبر  و

ه آنان که شرف و ضمير دارند ب .ساما  و عملکرد ھای ساما  در مقابل دشمنان ساما ايستادگی کرده و دفاع می کند

ش انقالبی ارج و احترام فراوان می گذارند خاطر خدمات ارزشمند موسوی چه در جريان دمکراسی نوين و چه در جنب

و متيقنم که روزی تاريخ در مورد مبارزات قھرمانانۀ ايشان لب به سخن خواھد گشود و در ستايش از عملکرد ھا و کار 

- در پھلوی ايشان و در سطح پائينتر نظر به استعداد. نامه ھای انقالبی شان صفحات طالئی اش را تخصيص خواھد داد

درک، من ھم جانانه از ساما و عملکرد ھای انقالبی اش و افتخارات فنا ناپذير شعله جاويد به دفاع بر خاستم و توان و 

شمول ه دشمنان رنگا رنگ ب . جاويد با تمام عشق و محبت دفاع کرده و می کنمۀاز عظمت مبارزاتی ساما و شعل

دامن » انديواالن« دسيسه ساز و ، دغلباز،ی ناموستسليم طلبک ھای ب خاديست ھای جاسوس، مائويست ھای نام نھاد،

خادی و پرچمی  را بدان واداشته ام که ھم چو  -زنازادگان خلقی.  باالی شان را نھايت وارخطا و ھراسان ساخته ام

اخوان ملعون را از غرو پف انداخته ام و ثابت کرده ام که پست ترين و ريا کار . موش ھا در سوراخ ھا پنھان شوند

 .ين طبقات اجتماعی می باشندتر

نويسيد و دشمن را به تب و  ما می باشد و شما صالحيت عام و تام داريد که ھر چه بۀسايت آزادگان متعلق به شما و ھم

بوبو خطا و کمونيست نما ھای وجدانباخته عوعو کنند و عف و جف و غر وپف /بگذار آن بی ناموسان آيه  .ندازيدلرز بي

صادق عوعو  نمود و  ،عف زد» غف«را داريم و ھر زمان که ) کوچوله ( شما دوای درد شان يعنی بزنند و اما ما و

رفقاء و دوستانی از . حسين جاسوس قوله کشيد، ما ھم چاره ای جزء تزريق کوچوله به آن سگ ھای ديوانه نداريم

 ھای مبارازتی ام متذکر می شوند که ئيد کارأضمن ت، برايم در فيس بوک پيام می گذارند..... سرخ پارسا و - جاغوری

ه  مردم شريف آن دياران از ما تمجيد می دارند و از صادق ظفر و حسين جاسوس بگ ھا را ديوانه ساخته ام و اکثراً س

 .خاطر گذشته ھای ننگين شان ابراز نفرت می کنند

 یو وانرژی خود را بخاطر افشاجای شک نيست که ما از تجارب شما بزرگان می آموزيم و آرزو داريم تا تمام نير

صادق -شما ببينيد که چرا حسين جاسوس .وطنفروشان و جنايتکاران به منظور خدمت به خلق و وطن مصرف کنيم

 در يک ائتالف غير متجانس جمع می شوند؟ دليلش قدرت مبارزات ميھن فروش و جاسوسخفور ثنا و چند تا - ظفر

 .شد که تنگ ھای شان را سست نموده استپيگير و افشاء گری ھای مستند  ما می با

می باشد و يک حزب .... .بخش چريکی و نظامی و  ، ھواداران،يک حزب مشتمل بر اعضاءۀ شما می دانيد که پيکر

تبديل گشت حدس و گمان » حزب« که ھسته انقالبی به یزمان.  باشداز لحاظ کمی نيز از تعداد انگشتان فزونتر بايد اقالً 

حتا  .که ايجاد  و بنيانگذاری حزب توسط چند سازمان و شخصيت ھای بزرگ سياسی انجام يافته  استما براين بود 

ی برای آغاز جنگ دارد و ما ھم ئاعالن جنگ خلق نمود ما بر اين باور بوديم که حتمی نيرو ھا» حزب« که یزمان

 باالخره آرزوی ما برای ايجاد حزب و  کارگر بر خود می باليديم کهۀماالمال از عشق به ايدئولوژی دورانساز طبق
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روز ھا بدين ،  جنگ خلق را پخش کرديم و منتظر آغازش بوديمۀبه صد ھا اعالمي .انقالب کردن بر آورده شده است

يافتيم که يک درجن بی ناموس و مشتی جاسوس از احساسات بعد ھا در .منوال گذشت و از جنگ خلق خبری نشد

ه ب .تفاده کرده اند و نه از گروپ ھای چريکی و ارتش خلق خبری است و نه از جنگ خلقانسانی و انقالبی ما سوء اس

نيستيم بلکه ما در مقابل ، که در حقيقت امر وجود خارجی ندارد» حزب کمونيست«ھر صورت امروز ما در مبارزه با 

ی نا پذير ما نعش ھای اين  ھستيم و مبارزات خستگوره يک درجن حتا حاال نيم درجن نسل روسپيان و دالالن رو ب

 .سگان را جلو پا ھای ما انداخته است

 جاويد را به ريشخندی گرفته ۀاين که اين حرامزادگان ھزاره ايست و چنگيزيست ھنوز ھم اسم و اعتبار مبارزاتی شعل

ال حسين اند و صادق دله و ديوث و مفعول خود را يک تن از ھواداران جنبش دمکراسی نوين معرفی می دارد و حا

رھروان جنبش «خودش را ھم چنين » حزب کمونيست مائوئيست«جاسوس در پھلوی قحبه خانه و دفتر انجو به اسم 

) شعله جاويد(حالت تھوع  و استفراغ  برای کادر ھا و رھروان اصلی  خطاب می کند؛» شعله جاويد-دموکراتيک نوين 

را به استھزاء و تمسخر گرفته اند زيرا ھمه » فقيد اکرم ياری«رسوا تر از ھمه اين نسل خطا و حرامزاده  .رخ می دھد

.  بود به سياست آورده»ھادی خان محمودیداکتر«می دانند که ايشان رھبر شعله جاويد نبود و توسط رھبر شعله جاويد، 

 ھيچ در حقيقت امر دارای»سجم« می گردد،» سازمان جوانان مترقی«تا جائی که به صورت خاص مسأله مربوط به 

 من حيث يک محفل سياسی عرض اندام نموده بود که سر انجام منقرض و معدوم  و نبودی زير نام خودگونه پراتيک

دله و ديوث و مفعول، زنده ياد ياری را من حيث بنيانگذار و رھبر شعله جاويد ، اين که چند تا جاسوس انجوئيست .گشت

علکاری تاريخی شان فکر می کنند که اعتبار و افتخارات تاريخی با اين حماقت ذاتی و ج تحميل می دارند؛» سجم«و 

 !!! سگانهزھی سگ گری ساخته   و مھر ھزارگی می زنند،»جاغوری «شعله جاويد را مختص به 

خوبی می دانند که ه ما ھم مھر سکوت بر لب زده اند و خاموش نشسته اند و آنھا بۀ متأسفانه رفقاء و ھموطنان ھزار

خاطر دفاع از ميھن و مردم ريخته است و نبايد ه  پنجاه ھزار شعله ئی در کران تا کران اين وطن بخون بيشتر از

اين که از مجرا ھای مختلفی با من  .جانباختگان شعله ئی خيانت ورزيدۀ خاموشی اختيار کرد و بر خون ھای ريخته شد

خواست شان لبيک گفتم و ه من ب گر مکث نکنم؛تماس حاصل بر قرار داشتند و کوشش نمودند که باالئی اين موضوع دي

اما در مقابل آنھا چه کردند و چرا در مقابل چند تا بی ناموس جاسوس و وطنفروش خاموش نشسته اند؛  چرا حد اقل پا 

از چنگال گروگانگيران آنھا بيرون نمی کشند، خود می را »  ياری«زنده يادو» سجم« جاويد و ۀجلو نمی گذارند و شعل

 .د که در مقابل تاريخ پاسخگو انددانن

کردار وخط حرکی سياسی شان نيست  ، محلی گرائی و گرايشات لوکليستی در رفتار،قوم گرائی ،اگر مسائل سکتاريسم

 پس از چه می ھراسند و خاموش نشسته اند؟

ه که بع جنبش انقالبی و مجموبلی دفاع از مجيد قھرمان و ديگر کادر ھا و رھروان جانباخته و مبارزان بزرگ سامائی 

خاطر دفاع از ميھن خون شان را نثار کردند وظيفه و دين ميھنی و انقالبی ما می باشد و تا که نفس در سينه می تپد به 

شان ۀ از تمام رھروان مجيد قھرمان که به راه و آرمان مجيد وفا دارند و اما تصميم گيری آيند .اين کار ادامه خواھيم داد

تسليم طلبان ملی و ديگر خاينان و  ھای امريکائی،) پرچمی(، ندارند و در اسارت چند تا انجوئيسترا در اختيار 

 . صفوف شان را از اين شرفباختگان دولتی و حکومتی جدا سازند، انتظار می رود تاوطنفروشان می باشند

 

 


