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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ دسمبر ١٠
  

   تسليم طلبان و انجوئيست ھاشرکت
 ! وطنفروشیۀدر جرگ

 

 به ھر طرزی که خواھی جامه می پوش

 مـــمن  از   طرز    خرامت    می شناس

 

 اين عنصر ضد جريان شعله ئی و ضد جنبش ه اش،اظھارات و نظرات ارتجاعی و جاسوسانبا » غف«داکتر غفور ثنا 

منافقت و  ولوژيک و علمی وی دارد، کوشش می کند تا با مکر وحيله،ئدو استيصال ايانقالبی که نشان از دريوزه گی 

 .ن فرد بی مسلك و منفور راست می نشيند و اما کج می گويداي شيادی حقايق تاريخ را در لفافۀ تزوير پنھان سازد؛

کريم »گل غتی« ،»گلران«در » شيخ آصف محسنی«دالل صيغه ھای » پوالد«مشھور به » غف«داکتر غفور ثنا  

بی خار بر فراز غندی  »ھالند «،در» افغانستان-جنبش خيالی پرولتری م ل م« زرغون خلقی و مدعی دروغين رھبری

بر دستور باداران   شعله ئی و رھبرانش و جنبش انقالبی و رھبرانش، بناجنبش هاست و ابلھانه عليخيرنشسته 

باد انتقاد می گيرد و اما پيرامون  ه عجوزه  و سبک مغز ھمه را ب،اين خلقی استخباراتی .امپرياليستی اش تبليغ می کند

کسی که خودش را نشناسد  .خودش را نشناخته استبر خودش را نمی نگرد که چه می گذرد و ھم تا به حال  و دور و

 !چگونه ممکن است که ديگران را بشناسد و در مورد شان قضاوت نمايد؟

و  » ج- انجنير« ،»سازمان پيکار و حزب کمونيست مائويست« به نمايندگی از ائتالف انجو اکونوميستی و اپورتونيستی

لويه « در و نور چشمی ھای پيرم قل»زب کمونيست مائويستح« ديگر از  با عده ای از کالشاناطالع موثققرار 

ناموس فروشان و وطنفروشان در جھت فروش ناموس مادر وطن به امپرياليسم جھانی به سرکردگی امپريالسم  »ۀجرگ

  رأی دادند تا سند فروش کشور ھر چه زود تر از جانب شاهءجنايت گستر امريکا، اشتراک ورزيده بودند و به اتفاق آرا

به امضاء برسد تا منافع باداران امريکائی شان برای يک دھۀ ديگر تضمين گردد و ھم منافع اين سگان  » کرزی«شجاع 

 غرب کشور نيز حفظ باشد تا  در چپاول و غارت ثروت ھای ملی ۀقابو کش سرمايه تحت بھانه ھای باز سازی حوز

 !کشور بيشتر بپردازند و ثروت بيندوزند

و ديگر ھمپالگان انجو اکونوميستش را مورد انتقاد » سازمان پيکار«رگبار کرده است و انجوئيسم سکوت م» غف«چرا 

 قرار نمی دھد و افشاء نمی سازد؟
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وطنفروشی بود اشتراک می » ۀلويه جرگ« ناموس فروشی که ھمانا ۀ در جلس»سازمان انقالبی«اگر کسانی از 

يخن می دريدند و گلو پاره می کردند و کاسه و » وری نازولیجاغ«و » غف«ورزيدند، دو جلف ھمجنس باز گل غتی

بی ناموسی و شيادی  .اما قرار معلوم تو گوئی آب از آب تکان نخورده است و خير خيرتی می باشد کوزه می شکستند؛

 !ھم مرزی دارد

  ھيچ نمی خورد تکان آب از آب- ی به خواب ئدريا رفته است تو گو

 کان آب از آبـچ تـيـورد ھـخـ ن–واب ـی ھمه ذرات به خئه گوــرفت

 )ايرج ميرزا(

 !نسبت به حسين جاسوس» غف« غير مستقيم ۀچراغ سبز نشان دادن و نخره و کرشم

 ۀباالی دسترسی و حاکميت به خزان» پيکار«پاکستان بين رھبران  -شواھد و قراين چنان نشان می دھد که در پيشاور

شکر رنجی ايجاد گرديده بود و اين شکر رنجی موجب دو پارچگی در  گانه،پول از مدرک جاسوسی به انجو ھای سه 

 که سند تسليمی اش را با روس ھا قبالً به امضاء رسانيده و یسازمان .گرديد» پيکار«سازمان کوچک و چندين نفره ای 

بی خطر و   سالم،نا گفته نماند که شرايط خروج .دولت خلقی و پرچمی تسليم گشته بود) خاد(طور دستجمعی به ه ب

فراھم گشت و خيلی زود از آغوش گرم سوسيال امپرياليسم توسط ) خاد(تسليمی به پاکستان توسطاطمينان بخش   پيکار 

سابقاً رئيس رياست اقوام و قبائل و بعداً وزير سرحدات در دولت پوشالی خلقی و پرچمی که فعالً توسط  »سليمان اليق«

به آغوش گرمتری يعنی آغوش امپرياليسم اروپا و امريکا تسليم و پناه داده می شوند و  ،استخدام و تمويل می شود» سيا«

ۀ نظر به تجارب گذشت .ھا به خدمت جاسوسی گماريده و گماشته می شوند» انجو«در مدت زمان کوتاھی در دفاتر 

وی » سيا« ستان در مجموع،پيشاور و پاک -در مناطق آزاد» کی جی بی«برای » سليمان اليق«جاسوسی و استخباراتی 

تلفات انسانی و  .را می خرد و سازمان جاسوسی اش را در مناطق وزيرستان جنوبی و شمالی مستقر و گسترش می دھد

توسط سازمان  خسارات مالی و جانی که توسط طيارات بدون پيلوت امريکائی در آن مناطق صورت می گيرد؛

رھبر طالبان پاکستانی به  »محسود«کشتن  . راپور داده می شود»قوای ائتالف«برای  »سليمان اليق«جاسوسی 

 .انجام يافته است»سليمان اليق«ھمکاری سازمان جاسوسی 

 دندـنگيـم جـيم به ھــقسـر تـ سـ-د ــدنــری دزديــر دزد خــفـدو ن

 ردـ دزد سوم خرشان را زد و ب-دو بودند چو گرم زد و خورد آن

 ميرزا ايرج

ر غفور ثنا مسؤول و در رأس رھبری پيکار تسليم طلب و انجوئيست قرار داشت و بعد از گذشت زمان در آن زمان داکت

و سرازير شدن پول ھای سرشار امپرياليست ھا، در صف رھبری اختالفاتی  بروز می کند که منجر بر عزل و خلع 

» انجنير جاويد« ،»غف«عد از اخراج ب. ده می شودزباله دانی افگنمی گردد و توسط کودتاچيان در سطل » غف«داکتر 

و پسر خواندگان ھزاره گی اش با ھمکاری تنی چند از فاميل محمودی بزرگ که در خارج از کشور اقامت داشتند در 

دسترسی حاصل می نمايد آھسته آھسته در » انجو «ۀبعد از اين که به خزان» انجنير جاويد«.می مانند » پيکار« رأس

روابطش با افراد خارج نشين که روزی از نظر اقتصادی تمويلش می کرد و حاال ديگر برايش به درد بخور نيستند 

يعنی حسين جاسوس رابطه اش  »انجنير ضياء«ک از سر راھش دور و با نتجديد نظر می کند و آن ھا را با حيله و نير

در خدمت جاسوسی به امپرياليسم و به » پيکار و حزب«نزديکتر  ساخته تا اين دوستی اقتصادی به ائتالف گرم و را 

» ائتالف«اين  .تا به حال روی محور اقتصادی برقرار و استوار می باشد »ائتالف«اين . مال و منال رسيدن می انجامد

 .اری کرده اندگذه در داخل و در کويته و پيشاور و ديگر کشور ھا نيز سرماي
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جبھه گيری غفور ثنا با حسين جاسوس بعد از ائتالف پيکار با حزب آغاز می گردد زيرا حسين جاسوس رقيب سياسی و 

در مقابل ھر دو » غف«روی دليل فوق الذکر  .اقتصادی اش را در آغوش کشيده و ھمکاری شان را آغاز نموده بود

رھبر «و رھبرش می کند و  بر مواضع سياسی » حزب«وع به تخريب رقيب انجو اکونوميست کينه بدل می گيرد و شر

» غف«. را اپورتونيست و رويزيونيست و اکونوميست خطاب می کند» رھبر و حزب«حمالت را آغاز و » و حزب

 ،» جاغوری« حسين جاسوس با گل بچۀ نازول و اما پخپلوی هكينه ، بغض و نفرت علي رغم لج ،ه روابطش را ب

غيبت و دندان خائی می کند و مدعی می »صادق ظفر«حفظ می دارد و با وصف آن بعضاً در غياب  »صادق ظفر«

 .شود که روزی وی را افشاء و رسوا خواھد کرد

خود شان را شکست خورده و تنھای تنھا احساس می کنند و ھم »صادق و غفور«بعد از افشاءگری ھای متواتر ما، 

ۀ حسين جاسوس اعالمي .طرقی با ھمديگر نزديک شوند دارد تا از دان وا میتشديد مبارزات ما حسين جاسوس را ب

فراخوان براي برگزاري ھمآھنگ روزيادبود از رفقاي (را تحت عنوان » حزب کمونيست مائويست افغانستان«

 رھروان اعالميه( و ھم چنان برای سياھی لشکر نشان دادن تحت اسم ) جانباخته و در پيشاپيش آنھا رفيق اکرم ياري

ما ياد رھبرخردمند ما رفيق اکرم ياري وديگررفقاي جانباخته خويش را گرامي  )شعله جاويد(جنبش دموکراتيک نوين 

به نشر می » شورش«، در سايت يا ھمانا بيت الخالی .)ميداريم وراه آنھارا با تداوم مبارزه تا پيروي ادامه ميدھيم

» فراخوان و اعالميه« البته بعد از انتشار . و وطنفروش متحد شده اندسان انجوئيست جاسوکهسپارند تا نشان دھند 

با مديحه سرائی و شاديبازی معمول در چاپلوسی به لندۀ سابقه و يار غارش که زمانی » صادق ظفر «،حسين جاسوس

يست ھاي مائو« تحت نام ه ای بودند می پردازد و طی جفنگنامدادهبه اتفاق ھم به زندگی رفيق نصرهللا خاتمه 

؛ به )اعالميه بخاطر ھمآھنگي روزبزرگداشت رفقاي به خون خفته ما ودرپيشاپيش آنھا رفيق اکرم ياري( ٫»افغانستان

 .پابوسی می شتابد تا از کاروان به عقب نماند

و فرد حسين جاسوس از » حزب کمونيست مائويست«ھمين اعالميه ای را که در وصف و ستايش » داکتر غفور ثنا«

به نشر می رساند تا با اين نوع نخره و کرشمه اش برای » پيام آزادی«نوشته شده  بود در خندق » صادق ظفر«طريق 

حسين جاسوس چراغ سبز نشان دھد و بخرامد تا حسين جاسوس دست نوازش بر سر و صورت اين سگ پير کشيده  و 

 .به شکر رنجی ھا بين شان خاتمه ببخشيد

اين بی شخصيت عاری از » غف«را به نشر نسپرده است و از اين عمل » حزب«ۀ الميگرچه ھنوز به طور مستقيم اع

 .کينه ای در دل دارد» انجنير جاويد«شرف معلوم می شود که  وی ھنوز ھم از حسين جاسوس به خاطر دوستی اش با 

 ا که بدم می آئیـک نيـزديـ ن–دور نرو که گرگت می خورد 

م .ل.سازمان کارگران م«از آدرس » بچه بی ريشان پيرم قل« اختالف جديد ميان ،را جلب کرد م مسأله ای که توجھ

 .می باشد»صادق ظفر«يعنی شخص » مائويست ھای افغانستان«ھمانا با مائوييست نما ھای خاديست ،» افغانستان

» شورش«ت که در به نشر می رسيد و اما مدت ھاس» پيام آزادی«در » کوانتل پرو«نوشته ھای اين انجو اکونوميستان 

 چرا؟ نشر نمی رسد،به 

بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت وچيره گی بازوان :  قوس٧(طی اعالميه ای »  م افغانستان.ل.سازمان کارگران م«

تجديد «دفاع بر خاستند و با ه ھای شھيد ياری ب» کارنامه ھا و عملکرد«از » پيام آزادی« در!) ستبرناموس انقالب

ی بعضی از فاميل ھای  سخنان شان، حمالت شديدی را باالۀدر ادام .ايشان پا فشردندۀ ترسيم شد» خسر«بر راه » تعھد

گر چه ھدف حمالت شان معلوم نبود و  اما از  . آغاز کردند،که اسمی  از آنھا برده نشده است» اکرم ياری«زنده ياد 

 مقابل توطئه گری ھا و استفاده  جوئی ھای سوء طرز گفتار  و بيان شان پيدا بود که شايد فاميل ھای ياری صاحب در
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سوس و وطنفروش جبھه جا سياسی شان از اسم  شھيد ياری مخالفت نشان داده و در مقابل  بی ناموسان انجويست،

 !اگر چنين باشد درود بر شرف آنھا .دنشگيری کرده با

خطا  مرور می   اين بی سوادان  مادرزاد و»م افغانستان.ل.سازمان کارگران م« که نوشته ھای ینا گفته نماند زمان

گردد دفعتاً به غلطی ھای امالئی وانشائی شان پی برده می شود؛ و چيز ھای می نويسند و لغاتی را مورد استفاده قرار 

شيوه و طرز جمله بندی شان غلط و کودکانه  .به چشم نخورده است) دری(می دھند که تا به حال در ادبيات درخشان 

ی می باشند و از جانب ديگر يک سازمان سياس» سازمان« يک سو مدعی رھبری از .عاری از معانی می باشدبوده و 

 !سياسی تابه حال نمی تواند تا به زبان ملی اش درست و عام فھم بنويسد

 .گل غتی مانند را کنار بگذارد و در مورد ابراز نظر نمايدۀ بايد ناز و نخر» غف«

 

 


