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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ دسمبر ١٣

  

 !در فضای بسته »پوالد« داکتر غفور ثنا ...گ
    مقعد خود را به لب، می استرد-خورد    پوز سگ، دايم پليدی می

 )مولوی بلخی(

کريم زرغون «بر نقاط حساس بدن گل غتی » ميرويس«ی که  توسط ئ ناشی از ضربات تير ھاۀ ھای التيام نيافت زخم 

و افسرده ساخته و از شدت درد طاقت » پرموچ« را  سخت» غف« بر جا مانده است،» پوالد«داکتر غفور ثنا » خلقی

 تعفنش، مھمل، مزخرف و چرند نشخوار کند و جيغ  وی را بدان واداشته است تا در فضای بسته بگوزد و از،فرسا

 !!پارس کند و عرعر نمايد بکشد،

» مفعول بزرگ«يک ۀ با راپور  و شواھد موثق، نقاب از چھر» شاھد روشنگر« حاال بيائيد و ببينيد که رفيق  انقالبی

 :يک مفعول را با کاتۀ خلقی اش افشاء و رسواء نمودۀ دريد و چھر
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حسب گويا به نام يکی از ھواداران او و يا ھم سايت او را غير ارادی و بدون عالقه و بر» پوالد«نوشته ای از آقای "

 از اين موجود زنگ زده و آلوده به فحشای سياسی سؤاالتی  مطالعه کردم و به اين نتيجه رسيدم که مستقيماً تصادف

 .نموده و خواھان جوابات مستقيم ايشان باشم

بايد واضح وروشن برای ھموطنان بنويسی که واقعاً مثل خر ھستی و جز انديشۀ خرانه ديگرچيزی در : اول اين که  

که ھر چه می نويسی خرانه و ابلھانه و دوری جستن از جواب مستقيم به سؤاالت و يا ھم احتماالً تھمت چون. چنته نداری

بانه به آبه اين لحاظ نوشتن خرانه وکرشمه م. ھائی بر موسوی بزرگوار، ميرويس ودان محمودی و کبير توخی می باشد

موطنان می دانند ومی فھمند به جزچند خری مثل مانند فاحشه ھای سياسی، که تا حال ازتوسر زده است آن را ھمۀ ھ

 .خودت

اه ارتباط ايدئولوژيک مطرح گخلقی از ديد» زرعون«را با داکتر با وقاحت و شرمساری موضوع ارتباطت : دوم اين که

ده که ی که من می دانم کسی ادعا نکرئتا آنجا. ساخته و عاجزانه نوشته ای که من ھيچ نوع ارتباط ايدلوژيکی با اوندارم

شرم ھم خوب است موضوع طرح شده ارتباط تو با داکتر . تو در انحرافات تيوريک داکترزرغون مدغم شده ای

. بوده ای» زرغون«اکتر بی ريش دموضوع رفيقانه وايدئولوژيکی نيست بلکه موضوع اين است که تو بچه » زرعون«

از جملۀ کدر رھبری افغان » ولسمل«مثل آقای » عونرز«در اين باره بنويس و بگو که بوده ای يا نه ؟؟ چون داکتر 

در آپارتمان » زرعون«ملت بچه باز بودند و اگر بگوئی که نبودی، بايد بنويسی که شبھا تک و تنھا بودن تو با داکتر 
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در کنج ليلۀ ابن سينا متصل » ستار جاللزی«و » يوسف ميړنی«پرچمی، توسط مرحوم » حشمت کيھانی«کرايه ای 

بازی چيزی ديگری می توان بر آن نامنھاد   چه مفھومی داشت ؟؟ مگر غير از موضوعات سکسی و ھم جنسبرج برق

واضح برای ھموطنان بنويس؟؟ تا ھمه بدانند که  ؟؟ اگر چيزی خالف آن در آنشب ھای تار عملی شده اين را روشن و

 "ی؟؟داشته ا تو غير از موضوعات تيوريک و رفيقانه و سکس معاملۀ ديگری ھم

چگونه واکنش )  سازمان انقالبی افغانستان(در پاسخ به نقد ديالکتيکی »داکتر غفور ثنا «حاال بر می گرديم و بنگريم که 

نمايش می ه که ھمانا عوعو،عر عر و جيغ کشيدن يک جانور مضر را ب» غف«نشان می دھد و بعد  از خواندن جوابيۀ 

 : به صحبت خود ادامه می دھيم،گذارد

طح دانش سياسی، فرھنگ واخالق اين آقايان غيرازاين می بود وذره ای شرافت می داشتند؛ انتقادات اصولی اگرس"

 ؟." سياسی پاسخ می دادند و به چنين جفنگھای لومپنانه وفحاشی وتھمت زنی پناه نمی بردند}شيوۀ{مارا به شيوه ای

 !بگی که نگيرد

مدعی می شود که انتقادات اصولی بايد »سرپل ماالن«ۀ ندی رند بچسر کردۀ مفعوالن و جاسوسان با ر»غف«زمانی که 

پس چرا خودش تا به حال به جواب سئواالت سياسی  سياسی پاسخ گفته شود نه با بھتان و اتھام زنی؛ۀ به شيو

 ،»موسوی« ،»خالقداد پغمانی«، »موسی ھستی« ،»رھا-س« ،»ل.آزاد« ،»پيکان بنوال« ،»شاھد روشنگر«رفقاء

 نپرداخته است و  در ميان چتلی ھايش» ميرويس ودان محمودی« و عزرائيل و کابوس شب و روزش »توخی«

  می کند؟» کشکلک«

تنھا ه علمی و ادبی ن االت سياسی ، ادبی  و علمی شخصيت ھای بزرگ سياسی،ؤخاموشی و فرار از پاسخگوئی به س

ادبی و علمی فرد را فھم ضعف تئوريک و قلت و فقدان   از ضعف اخالقی،ه ای از بی ادبی می باشد بلکه نشانه اینشان

به حکم فرھنگ ناموس و حيثيت انسانی اش دفاع نتواند  کسی که از شرف، .نشان داده و ثبوت گنھکاری اش می باشد

دست آموز متأسفانه گھر و جوھر گرانبھای مردی و مردانگی در قاموس سگ ، نامرد استحاکم بر جامعۀ ما 

 نبود؛» داکتر کريم زرغون«مفعول و بچه بی ريش» غف«اگر   .يده نمی شود و بدان جھت دروغ می گويد دامپرياليزم،

دليلش  ارائه نکرد؛ »شاھد روشنگر « دفاع برنخاست و جواب دندان شکن به  رفيقه آبرو و ناموسش ب چرا  از عزت،

اگر مفعول مرد می بود يک ،  باشدمی "شخصيتش"دفاع از شرف وتوان جای شک نيست که مفعول فاقد  !چه است؟

 .داشت تنگه جايش را حفظ می

کھولت و برلب گور يعنی غفورک باال و واال می بود چرا در اين سن و سال »  گل غتی«اگر سطح فرھنگی وادبيات 

. ميراث اجدادی اش می باشد »نوشادر «تو گوئی که مصرف نمودن  نزديک شدن اين قدر قرتکی و فرتکی می باشد،

ھم  خريت و نادانی سقوط  نمی کند، فطرتی درقھقرای جھالت ،  حماقت و پستهنسان با وقار و چيز فھم تا اين درجا

 برای شخصيت خودش حرمت می گذارد وھم برای ديگران ارج می نھد؟

 ای را که اين چنين شيوه »پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤو مس» ھالند«مقيم » پوالد«مشھور به » غف«داکتر غفور ثنا  

جاسوس  خاديست رذيل، حضيض ترين سطح  فقر فرھنگی وجھالت اين جاسوس استخبارات ، در پيش گرفته است،

 و انجوئيست بی ناموس و نھايت وامانده و حقير را و منتھای ضعف ۶آی اس آی وام آی  - سيا - کثيف کی جی بی

اتھام می بندد که اين من بودم  برای » غف«ن که اي .بی غيرت و زانيه را به نمايش می گذارد اخالقی اين جاکش،

شاھد « که رفيق گرانقدریدر حال را افشاء ساخته ام،» کريم زرغون«نخستين بار مسائل ارتباط جنسی فی مابين وی و 

 بود که اين افتخار را کمائی کرد و پرده از چھرۀ حقيقی يک مفعول اجتماعی و يک روسپی سياسی برداشت،»روشنگر 

 !!بر شرافت انقالبی ايشاندرود 

 !)را از شقيقه کشيدن... درد (
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خاديست جاسوس و جالد را با بيشتر از چھل سال تجربۀ کاری  نھايت مسرور و مفتخرم که يک خلقی استخباراتی ، 

و سگ بناًء وی  از خشم زياد بخود می پيچد و ھم چ ش را کشيده ام ،»جز و بو«انداخته و  )تپه توئی(و ) کتيت(اش به 

 :وحشی و حقير چنين پارس می دھد

 اين لومپن فرومايه که ازھمپاله ھايش درشرفباختگی ورذالت }ميرويس ودان محمودی{ميرويس محمودی"

وضعيت روانی وشخصيتی  وچشمپارگی پيشقدم تراست وقرارمعلوم پدرنديده ودرآغوش ديگران پرورش يافته است  و

ترين مراحل سنی اش ضربه ھای شخصيتی سھمگينی خورده وفحاشيھای وی نشان می دھد که درحساس 

ريختگی شخصيتش دارد، به  ناحيه جراحات عميق فرو گذرانده است؛ ازاينروحس حقارتی راکه از" شاھدی"و

اين عنصراوباش ". تسکين بخشد" به اين طريق رنج وآالمش را}به زعمش{ديگران نسبت می دھد تابزعمش

 اثری ازوجدان وشرف انسانی دروی سراغ نمی شود وچيزی بنام وجاسوس خود فروخته که کمترين

ادامه  (-ساما"، "سازمان انقالبی"منحيث سخنگوی رويزيونيستھای  شخصی وسياسی نمی شناسد؛"ناموس"

ھمين دشنامھای رکيک ونسبت ھای زشت وغيراخالقی . عمل می کند" ساوو"وعناصری از") دھندگان

گرفته می شود، }به کار{ عليه ما بکار}ميرويس ودان محمودی{رويس محمودودورازشرافت انسانی که توسط مي

 ھم }ميرويس ودان محمودی{وميرويس محمودی. زبان وادبيات مشترک اين سه گروه خاين وجاسوس وفحاش است

اش انجام می " انقالبی "}وظيفۀ{ وظيفه ای}من حيث{افتخارانه ومنحيث}آن را{خودش آنرا}گفتۀ{قرارگفته ای 

 !؟."ددھ

بپردازم بی جھت نيست که ببينيد چگونه محترم قاضی صاحب » کريم زرغون« گل غتی بقبل از اين که به جوا 

تبصره  و  »پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس» پوالد«در مورد داکتر غفور ثنا مشھور به » موسی ھستی«گرانقدر 

 :ااظھار عقيده می نمايد

ی شناسم که دردامن کريم زرغون بزرگ شد و خانواده اش مصروف قاچاق ھراتی را م. من درھرات قاضی بودم "

 ؟."ھروئين و انسان بود 

 :افشاء گرانه را در لينک زير بخوانيدۀ متباقی اين نوشت

http://www.afgazad.com/Siasi-13/110613-SMOH-Efshaie-Shaakh-Wa-Panje-KPK-1.pdf 

را »داکتر غفور ثنا «بازی  برای اولين مرتبه روابط جنسی و ھم جنس ،»شاھد روشنگر«پس نخستين شاھد يعنی رفيق 

با چشم ديد ھای ايشان از  »قاضی صاحب موسی« شاھد دومی. بر مال و افشاء ساخت»داکتر کريم زرغون «با 

ئيد می زند و ھم در مورد ھروئين فروشی و زن فروشی أمھر ت» شاھد روشنگر«بر حقانيت گفتار » کابل«و » ھرات«

 يک قاضی » ھستیموسی«نا گفته نماند که  قاضی صاحب  .بر معلومات ما می افزايدمکث نموده و  »غفور ثنا«فاميل 

 . سخن نمی گشايد  و قضاوت نمی کندهمجرب بوده و بدون چشم ديد و شاھد  لب ب

باشد ھر حال اين که من در دامان پدر بزرگ نشده ام  و پدرم  را در کودکی از دست داده ام اين يک امر طبيعی می ه ب

روشن ضمير و  خوشبختانه در يک فاميل روشنفکر، . به اين درد آغشته بودند و می باشندکساناز  یو ھم چو من خيل

و متباقی فاميلم  »موسی«زنده ياد انقالبی ام شده و در دامان پر عطوفت مادر و در زير سايۀ مامای انقالبی متولد 

خوبی می ه شھرنو و شھر آراء مرا  و فاميل ھای ما را ب، -  اولۀحص  دوم،ۀحص - مردم کارته پروان .بزرگ شده ام

خوبی  می ه را ب )م(ت اجتماعی، شير نادريه اقشار و طبقاۀشناختند و ھم چنان ھم صنفی ھا و ھم مکتبی ھايم از ھم

علت  .شناسند و در ھر کجائی که می بينند مورد لطف و احترام قرار می دھند و اين يک افتخار برای اين قلم می باشد

بر می گردد بر عقده ھا و حس حقارت ھای ناشی از آزار » غفور ثنا و صادق ظفر«مفعول  » جلف«طعنه دادن اين دو 
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طول حيات شان در ۀ بازی ھای گذشت ھای جنسی در حساس ترين لحظات زندگانی و ھم چنان ھم جنسو اذيت 

 :قبالً اظھار داشتم .نکبتبارشان

ی از بدن خود شان نوعی تجارت را که ھمان لذت ئيک نکته را نبايد فراموش نمود که اين ھا نخست باالی قسمت ھا"

طۀ ناموس ھای شخصی شان را با خاطر آرام به حراج گذاشتند، در ثانی جنسی و شھوانی می باشد ، شروع کردند و نق

به ناموس عليا مخدره ھای شان ھم کوچکترين  رحم و حرمتی نکردند و نگذاشتد؛ آنان را پيشکش اعيان و قدرتمندان 

. دنتمام معنی می باشھای شان می بينيد، متيقنم که نسل اصلی حراميان به  کردند؛ امروز نسلی را که به نام دختر و پسر

پس زمانی که افرادی به ناموس پدر و مادر، زن و خواھر و دختر و جوھر مردانگی خود شان حرمت قائل نيستند، 

برای صادق ظفر وغفور ثنا مسائل . چگونه می توان باالی شان حساب کرد که برديگران ارج و احترام قائل شوند

ی که اھميت دارد ھما نا شھرت و به قدرت رسيدن و مطرح بودن درسطح ناموس و شرافت اصالً ً مطرح نبوده و چيز

 !جامعه می باشد وبس

افرادی که گھر و جوھر مردانگی شان را بنابر دالئلی باخته و می بازند حتی به طورشوقی، آن ھا آرزو دارند و می 

 ار ھای شان چه اجتماعی و چه سياسی به خود آلوده بسازند، بدان جھت اگر در کنخواھند تا ھمۀ افراد جامعه را ھم چو

خاطر مبتالء ساختن اجتماع موفقيت چندانی حاصل ننمايند، دچارعقده شده و اين عقده به يک نوع عقده و مرض 

به دستان غفور هللا شھادت رفيق سلطان و رفيق نصر.  به ساديسم می سازدالءخطرناکی مبدل می شود که شخص را مبت

عقده ھای ساديستی و قدرت طلبانه و جاسوسانه بوده است زيرا فرد ساديست می خواھد ھر ثنا و صادق ظفر ناشی از 

چيز را در کنترول و در اختيار داشته باشند و اگر کسی و يا افرادی مطابق به ميل شان رفتار نکنند با تمام نيرو و 

 الءه چنين عقده و مرض مزمن مبتو گل بچۀ جاغوری سال ھاست که ب» غف«. انرژی در جھت انتقام کشی بر می آيند

 ". بوده و دست و پنجه نرم می کنند

 !!را خر فھم ساخته باشد نه خر عيسی فھم» غف«کاوھش ھا و تحقيقات علمی می باشد ۀ اميد دالئل فوق که نتيج

شی فرو  قبل از تولد اين قلم  به قاچاق ھروئين و زنتو و خانواده ات حتا ،»قاضی صاحب ھستی«قرار اطالع 

 .ف بوديدمصرو

 بهباالی شانه ھای شعله ئی ھا نشسته و در پوھنتون کابل  در حساس ترين لحظات سنی ام که طفلی بيش نبودم ،!آری

ضد دولت و حکومت طالئی ھا شعار می دادم و با غولک کودکانه ام استخباراتی ھا را نشانه می گرفتم  و شعار می 

 :دادم که

 ر وردک چه باشد کار اوـعم

 انه ای سگ ھا بود جای اوخ

غفور « عکس در آن زمان هاما ب. خوبی می شناسنده رھبران و رھروان شعله ئی مرا ب - متيقنم که بسياری از کادر ھا 

داکتر    به دو زانو به زمين سجده کرده بود و حشمت کيانی،ياتخته به ناف افتيده و » داکتر زرغون خلقی«در کوتۀ » ثنا

 .لسمل و ديگر خلقی ھای شخ بروت بااليش نوبتکان می کردندزرغون و شايد ھم و

 ضد روسھا و نوکرانش بودم و در يک نبرد هسردار  و قھرمان تظاھر کنندگان ب در حساس ترين لحظات زندگی ام،

در آن برھۀ تاريخی  »غفور ثنا «،اما در مقابل.  با کماندو ھای روسی حماسه آفريدمدر روتاريخی با در گيری رو 

ه کادر ھا  و رھروانش را توسط روسھا و نوکرانش دست رھبران، را در کام اژدھای روسی انداخت،» سازمان اخگر«

را در طبق اخالص گذاشت و پيشکش روسھا و اجيران » سازمان پيکار«جمعی به شھادت رسانيد و  در مرحلۀ بعدی 

 .داخلی اش نمود
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تنھا زخمی  و نيمه جان ساخته ه و مردمم را ھدف تير ھايم قرار داده نحاال ھم در اوج بلندی ھای غرور، دشمنان ميھن 

 . ھم چو خوکان کثيف به جيغ کشيدن واداشته ام که ھمه می بينندکهام بل

و » غفور ثنا«کلی سير نورمالش را  ھم چو گذشته پيموده و می پيمايد و ھم چو ه پس وضعيت روانی وشخصيتی من ب

جز خود بر زمين و آسمان تھمت ه  سھمگينی نخورده ام که در صدد انتقامش برآيم و بامثال وی ضربه ھای شخصيتی

 .ببندم و تحقير کنم و انتقام کشی نمايم

دامن باال و دل افگاری است که بنابر حس حقارتی که ازناحيۀ جراحات عميق  کالن، »پشت« ،»غف«بنابر دالئل فوفانی

 نو جوانی و جوانی و تا به حال دارد، کوشش می کند که ديگران را فروريختگی شخصيتی از ھمان آوان کودکی تا

ترور شخصيت نمايد و بر چسب بزند تا به زعم بيمارش از اين طريق رنج و آالم و درد ھای ناشی از فشار ھای داکتر 

د، داخل و بيرون می شدنو فاميلش » غف«ولسمل و ديگرانی را که در دروازه الھوری  -حشمت کيانی -زرغون

در پھلوی اسم رئيس بانک مشھور با خط درشت نوشته شده  »غف«يده و مدارا نمايد و اما نمی داند که اسم تسکين بخش

 !!است

جاسوس خود فروخته به  فروش، اوباش ، ھيروئين فروش و زن مرده گاو، اين عنصر مفعول،» داکتر غفور ثنا«

سه گانه که کمترين اثری از وجدان و شرف انسانی و اخالقی در سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم و جاسوس انجو ھای 

 سياسی در وی سراغ نمی گردد و نمی شناسد؛ با کونپارگی ، شخصی و "ناموس"نام ه وی سراغ نمی شود و چيزی ب

 ھرزه را،سدھنپارگی و دروغگوئی زيرکانه می خواھد حقايق را در زير خرمن  ھای خاک پنھان سازد و اما اين جفنگ

مرور زمان و سير تاريخ ، مگر گو وچرند گو و بی شخصيت نمی داند که حقيقت ھر چند برای چند صباحی پنھان شود

 .عريان و نمايانش می کند

تان در کمپ ھای اخوان  ۀ  که عليا مخدری سال١۴در مدت  اينست،) ٢ -رئيس بانگ(حاال  پرسش ما از داکتر غفور ثنا 

 بودند، چگونه از شر بالھوسان و شھوت پرستان اخوان در امان مانده است؟ »ممعل« و در بين کرد ھای زردک

مگر شما در پھلوی خدمت و کار کردن به انجو ھای سه گانه و باز نمودن به اصطالح معاينه خانه که در اصل النۀ 

 اخوانی ھا رھا می را در ميان کرد ھای زردک تانۀ  داشتيد که عليا مخدریجاسوسی بود، چه احتياج اقتصادی ديگر

گپ بين من تو باشد که ديگران خبر ( آيا ھدف  واقعاً خدمت به نسل فردا بود و يا مرده گاوی آشکار جناب شما؟ کرديد،

ای  چه گذشته است،» گلران«را می دانيم که در   سال می دانيم و ھم اين١۴خيلی چيز ھا از آن  )ما(نشود زيرا من و 

 ھھھھه؟ھھھھ)مزاحی  -شوخک مزاقی

در خرمن ھستی ات افروخته است امروز از " سازمان انقالبی"ه من من حيث سخنگوی  ھيچ کسی نيستم  و آتشی را ک 

 و خنده واداشته ای،) قتقتک(سوزش سوختنش واويال را بر راه انداخته ای و ھم چو خوک جيغ می کشی که ھمه را به 

 .ای دلقک بی مروت و جاسوس خاديست

ی انقالبی )ساما(مربوط در زمانش من  .نه پيوند سياسی و نه پيوند ايدئولوژيک دارم") ادامه دھندگان (-ساما" من با

ادامه  (- ساما" به ھيچ وجه سخنگوی لذانمی شناسم ) ساما( ديگری را من حيث  کس، دژ انقالبآن و به جزء بودم

 ھھھه!ھای درازت پف کنم؟ او خر چھار پای و کودن  چند بار در گوش .نبوده و نيستم") دھندگان

و تو ھنوز می خواھی جوابی را که من دھم به دفاع برخاسته چه جانانه از کارنامه و عملکرد ھايش ب) سازمان انقالبی(

 !!پاره... دھنپاره و ... و لوده » زرغون خلقی« او گل غتی آنھا نسبت بدھی

زن و اگر گفتنی داری مستقيم برای خود شان پس تو خر زخمی کاری را که به من مربوط نيست به من بر چسب م

اميد که خر فھم شده باشی و اگر نشده باشی اميد بعد از گذشت يک ھفته االغ  جوابت بپردازد و يا نپردازد،ه بنويس تا ب

 .فھم شوی
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و پريشان انقالبی مرتجعين را افشاء و رسوا ساخته و به حالت زار ۀ ھھھھھھه من افتخارانه ومن حيث وظيف!! بلی آقا

خون شھداء که تا واپسين ه دچار می سازم که شب و روز خواب ندارد و قسم ب» دنیصادق «و نازولی » غفور ثنا«

بگذار يک حقيقت را بگويم، اين که يک سال گذشته را در بدترين شرايط و جار و جنجال ھا  .نفس آرام نخواھم نشست

 اثر آن ھمه فشار ھا، دشمنان باالخص سگان درنداشتم، به قدر کافی گذرانيده ام و حتا وقت درست نوشتن و مطالعه را 

- از قماش داکتر غفور ثنا گل غتی داکتر زرغون خلقی» حزب دمکراتيک خلق«استخباراتی و خاديست  ھای مربوط به 

و شان را ھم چمانند خود کالشان وطنفروش و جاسوس و جاغوری و حسين جاسوس با ھمپاله ھا ۀگل بچدنی صادق 

 زن- وطنفروشان -  حال شما زنازادگانهاگر وقت زياد برای نوشتن و مطالعه برايم ميسر گردد وای ب .موش ساخته ام

 !انجو اکونوميستان و جاسوسان امپرياليسم -ناموس فروشان -فروشان
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