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    شمارهۀاطالعي
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 !تا جمعۀ آينده» پوالد«به تعويق افتادن افشای ھويت داکتر
مطمئن باشيد با  نوشته ام جستجو فرمائيد ١۵را در بخش   تانشماره سوم ۀچسنال پاسخ ،»صدر پوالد« گرانقدر :نوت

جدی تان از دقت و توجه   .نمودرا مشاھده خواھيد   خود و عملکرد ھای ننگين تان آناکناف در ھر گوشه و اندکی دقت،

 .می نمايم   اظھار سپاسقبالً 

با تکليف بی ) خرچنگ(فالسی و کمپودر ا» پوالد« مشھور به »صاحب«داکتر  ،قرار اطالعات دقيق و موثق از ھالند

ھمان منابع مطلع ابراز داشته اند که ترس از افشای  .شی و تکليف عصبی دست به گريبان می باشنديدرمان روانپر

 دقتی به قيمت جانش تمام شده در نتيجه از ی که ھر نوع بھويت، چنان حال جناب شان را مخاطره آميز ساخته است

  .سوده خواھد شدآ زندگانی اش تحمل بردن بار ننگين

اد زيادی از دبه خوبی شناخت دارم و از طرف ديگر تع» خر چنگ سيرت» «گنجشک دل« از آنجائی که خود از اين 

 آن که خود را از اسارت و ازدوستانی که با وی در تماس اند، از قول وی وعده کرده اند که الی يک ھفته و بعد 

صادق نجات دھد، حاضرخواھد شد تا از کردار زشت گذشته » صدر« از چنگ ی اشگذشتۀ ننگين انجوئگروگانگيری 

کشيدن توبه نامه بدھد، حاضر شدم » خط پوز« انتقاد نموده، به رسم محلی با در برابر انقالبيون ، اش با چار زانو زدن

 .تا آن يک ھفته مھلت را برايش بدھم

 ، مگرسر می برنده  امراض عارضی ديگر نيز در رنج و عذاب بگر چه ايشان در وضعيت بد روحی قرار دارند و از 

ضعيفش بيرون کرد و گفت که  چنان چھره و ۀ ی از حنجرئدر حالت نزع صداصادق، » صدر«به فرمان باز ھم 

 شخصيت حقيقی ما را ترسيم  می نمائيد که موجب حيرت ما قرار بگيرد؟

  :ما خدمت ايشان عرض می داريم 

، در حواله نمودن افتراء بھتان، »صادقيزيم«بی ھمتای شان، بنيانگذار » صدر«ی دانيم ايشان و از آن جائی که م 

 از چه  و از ھمه بالتر جاسوسی و نيرويکار شان را در خدمت انجو ھا قرار دادن برچسپ ھای ناراوا،دروغ، تھمت

 از افغانستان به پاکستان زنده و سالم را بود چطور خودشمی  که اگر چنين نقدرت و توانائی بی نظيری برخورداراند
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 ١۵؛ بدان جھت در بخش ، طرح فتح جھان را نمی توانستند نمايندآسياب ھای بادیاز آنجا ھم در سايۀ گردش  و هرسانيد

  : عرض می دارماحترام در کمال ءً بنا .ايشان را با شيطان مقايسه کرده و برای ايشان مدال استادی را تحفه  داده ام

بابا و سليمانيم و  -ما پامير .ما بيد نيستيم که از وزش نسيم بلرزيميافته مگر » تجسد«در وجود ھم » صادقيزم«ھرچند  

تنھاخواھشی که از شما اگر يک مشت بزنيد مشت باران می شويد؛  . خاکبادی نمی تواند قامت رسای ما را خم سازدھيچ

تمسخر بيشتر تان می  دارند به بيرون نگوئيد، زيرا باعث »يتیدرون الب«دارم آن است که حرفھائی را که مصرف 

ل تنۀ درخت، به سايه نشينی  از کسانی ھستيد، که سالھا با تحممن از تمسخر سخن می زنم در حالی که جنابعالی. گردد

را ن  منمائيدرواز به ھوا پ هکرگس گوناگر فقط اين را ھم بدانيد کار من و شما به جائی رسيده که . آن دلخوش نموده ايد

  کشيد را آنقدر خواھم»تول سمندولگوشک ھای قند«فروبرويد، اگر در زمين  . خواھيد ديدعقاب گونه بر باالی سرتان

 .که توبه نامه ات را امضاء نکنی دادنی ات نيستم تا زمانی) ايال (، يعنی اين که تا ھر دراز گوشی برايت کفت بزند

 اشتباه کرده ايد؛ زيرا عملکرد ھای ،تشويق می کنندبه ضد شما را ن و استادم  م» مرشدم«اين که فرموده ايد که 

ھای را واداشت که شما را برای جنبش انقالبی و نسل ن تان مۀ و افالس نامم سوابق انجوئيسبا جاسوسانه ، اپورتونيستی

 .اسند و مردود بشمارندخوبی بشنه افشاء  و معرفی دارم تا مار يخزده در آ ستين جنبش را بو آينده نو

. را چند نفر می بينيدن را وار خطا و سراسيمه ساخته ام م از بس که تو و دوستان چنگيزيست و ھزاره ايست تان 

خاطر شما ه  مشغول اند و وقت ندارند تا بیاشخاصی را که با چماق تھمت و بھتان می زنيد آنھا در مسائل مھم

را با تو به عبث  عبارت ساده آنھا در قصه ات نيستند و وقت پر ارزش شان فکر کنند به ھای جاسوس مشربمفتخور

زياد جرت و فرت نکن که خدای  آنھا باشی؛با سطح يک خودت بايد بدانی که در مقامی نيستی که در  .نمی گذرانند

 .خطا نرود.... ناخاسته 

چنگ مشغول بسازم به ھمين نوشته الم را با خرجائی که خودم و خيه چون شب چھارده بود ب ھنوز با شما گرم نيآمده ام،

بعد از نوشتن می خواھم به مھتاب خيره شوم .   بسنده می کنم، که راز ھای نھفته ای بايد افشاء شود١۶تا نوشتن بخش 

 .دور کنمه  مھتاب را در آب ببينم و لحظاتی لذت برده و خستگی کار طاقت فرسا را  از تن بوبعد تصويرو 

 ...نيز خدمتت اطالعاتی مفيد ارائه خواھم داد که لذت ببريد» ممو«در مورد 

 ....ادامه دارد
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  :به جای مؤخره

ھرچند افشای . بيشک که ھمه جاسوس ھستيد، ورنه می گذاشتيد تا وقتم را صرف افشای باند ھای خلق و پرچم نمايم

  .شما ھم بی ارتباط با آنھا نيست

  دیميرويس ودان محمو

 

 


