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 Political  سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۶ دسمبر ٠۶
  

 ! ياد دھانی الزم به دوستان صفحات فيسبوک
 به نام دوست نفوذ کرده است که از مدتی است در فيسبوک ھا و از جمله در فيسبوک ماھم [Rauf Akef] فردی به نام

به حيث عنصر جاسوس تشخيص گرديد وتوسط ما )" دوست شما (" ؛ از آنجائی که توسط دوست محترم ما به نام 

نيز ھويتش به و اين قلم،  رفيق نذير دلسوز ،، رفيق بشير نبی  (Raof Mahar Aaean) ھريک  رفيق پوپل ، رفيق

به داخل فسيبوک ) از جمله شناسی افراد (ی تثبيت گرديد که برای خدمات معين مثابۀ عنصر نفوذی کدام سازمان جاسوس

 . ھا خزيده است وما نيز وی را فرد جاسوس تشخيص کرده از جمله دوستان خود حذف نموديم

از تمام دوستان خواھش می کنيم تا عوامل رنگارنگ دشمن را تشخيص داده ودر انتخاب دوست دقت الزم را به خرچ 

 . دھند

 :شود ًکه قبال در صفحات فيسبوک بازتاب داده شده در ذيل تقديم می) » دوست شما « ( اينک نظر دوست گرامی ما 

  

 دوست شما

   .۵ ساعت

  : دھم گاھی میآبه دوستان فيسبوکی ام دوستانه  «

 و صرف به شخصی تحت نام داکتر صاحب عاکف در فيسبوک خود را معرفی نموده که اين شخص داکتر عاکف نبوده

الت سياسی بوده و ممکن از وابستگان ذغرض جاسوسی با بعضی مبارزين در فيسبوک شان داخل گرديده که منتھای ر

تا اضافه به . د ئيتوانيد بالک نما من او را از فيسبوکم بالک نمودم و شما ھم می. زب منفور خلق و پرچم باشد ح

 . نمايدات ما رخنه نخصوصي

 . ينده به کج راھه نرويمآز اشتباھات مان تا در ما بايد بياموزيم ا

 ». درود بر دوستانم

============================================================ 

 

 :ًاز رفقای جنبش چپ انقالبی و مردم آزاده ام قلبا تمنا می کنم که نوشته ای ذيل را با دقت بخوانند

 ! دهمعرفی جاسوسی که طی سه دھه شناخته نش
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که اسم دزدی شدۀ داکتر عاکف می باشد ، شک کرديم ، من نامۀ ذيل " ) رؤوف عاکف ( " زمانی ما باالی اين جاسوس 

 : را عنوانی وی فرستادم

 ! "رؤوف ھاکف"جناب گرامی داکتر صاحب احمد 

ران و و ھم چنان سخن" سازمان اخگر"با عرض سالم و حرمت، شما فرموده ايد که يکی از بنيانگذاران 

طوری که . زندگی می نمائيد" لندن" در ًد و فعالمی باشي" کندھار"ٔفاکولته طب کابل بوديد و از   (Lecturer)مدرس

 اخير گوشه نشينی اختيار نموده و مريضی عايد حال شان ۀدر سه دھ" ھاکف کندھاری"من آگاھی دارم داکتر صاحب 

چندی قبل از طريق ورای مجازی اطالع حاصل کردم که . نمايندزندگی می " ايران"می باشد و در يکی از شھر ھای 

خطاب ... کرده و جاسوس و" ھاکف کندھاری"کسی شما را محکوم به سوء استفاده از نام و مشخصات داکتر صاحب 

 که نموده است ؛ اما شما در مورد خاموشی اختيار نموده و دفاع نکرديد؛ چرا؟ ھمين مسأله باعث شد و خواستم تا بدانم

ھستيد و يا خير؟ اگر ھستيد، در سی سال گذشته کجا بوديد و از فعاليت " ھاکف کندھاری" شما داکتر صاحب ًا واقعاآي

اشد نياز " اخگر... "تقاضا کرديد که به نشرات ، جرايد و" فيسبوک"ھای سياسی تان بنويسيد؟ چندی پيش شما از طريق 

به نشرات اين سازمان دسترسی " اخگر"ار ذخود گفتم که چگونه بنيانگاين مسأله من را کنجکاو ساخت و با . داريد

و " نبودم"البته من عضو اخگر . ندارد؟ به ھر صورت آرزومندم که در مورد تشريح داده و من را از تشويش برھانيد

  . اخگر از آلمان برايم متواتر می رسيد..... جرايد و١٩٨٩ تا ١٩٨٧اما در 

  با احترام ميرويس

***** 

 که گند ريزد و پيشاب از دماغش   مبريد» جا « پيش جاسوس نـــام 

عنوانی من در بخش خصوص فيســبوک ) جاسوس» زرير شھمرد « يا ھمان ( » ف عاکف ؤور« اينک به جوابی که 

 : نوشته

نبودم، بلکه  دوم، من در مريض ?نام من عاکف است، نه ھاکف. که نوم من را نادرست نوشته کرديد سالم، اول اين «

 ما خودرا معرفعی کردم، که ?شما کی کستيد.  سال ميشود، که درلندن مھاجر ھستم٢فعال مدت . زندانی بودم

باحترام منظورم اپرتونيستم، باند ھای جنايت پيشه ،سامايی، خلقی، . لنينست واضحا ضد اپرتونيسم ميباشم_ مارکسيست 

اما . است در کلمه جاسوس که گفتيد، من از قندھار ھستم....ين، سياف، پرچم، رھايی وديگر گروھايی اسالمی چون گلبد

کون گای نستم، شما ادرس راغلط کرديد، به گلبدين، يا دوستم، يا مجيد اپورتونيست بنويس که لبھای تورا ميرويس جان 

  پورتال- آگاھانه ويراستاری نشده-» .درست بچوشد

-------------------------- 

  : ن در مورد اين جاسوس نوشته اماينک آنچه م

  !لوگری (Zarreer Shamard)" داکتر احمد عاکف قندھاری يا ھمان"

از ھمين سبب ضمير . از آنجائی که تو جاسوس و خاين به مردم و افغانستان ھستی ، من نبايد احترامانه برايت بنويسم 

» تو« ی برم و ترا فقط با کراھت و نفرت طبقاتی را که ارج گذاشتن به طرف مقابل است ، به کار نم» شما«منفصل 

 . خطاب می کنم

 : ) به گفتۀ بيدل( ی دارم که بايد به زبان خودت عنوانی تو بنويسم ئو گپ ھا

 زخم سک را جز زبان سگ چسان مرھم کنيم   حش کــی دارد اثرــدر مزاج بدرگـــــان جـز ف

از . نوشتم) ھاکف(معرفی کرده ای، بدانجھت من "Rauf Akef" اتو اسم فيسبوکی ات ر! گنده خشتک » تربوز رو «



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 .آن بابت پوزش می خواھم

 : ی اترانشائی و گرام نخست توجه کن به غلطی ھای امالئی،

  ] صورت صحيح آن را در بين قوس مربع نوشته ام [

نام من ]. ه نکرده ايدنام من را درست نوشت[ نوم من را نادرست نوشته کرديد ] اين که[سالم، اول اينکه  «

. ،؟ بلکه زندانی بودم]من مريض نبودم[دوم، من در مريض نبودم !] ؟[?]»ھاکف«[است ،؟ نه ھاکف] »عاکف«[عاکف

] شما کی ھستيد؟[?شما کی کستيد. مھاجر ھستم"] لندن[" ،؟ که در لندن]می شود[سال ميشود]٢ [٢مدت ] ًفعال[فعال

ضد ً]واضحا[واضحا ] و] [لنينيست[لنينست] ـ[_ ،؟ که مارکسيست کردم] معرفی [خود را معرفعی ] من[ما

اپورتونيزم باند ھای [منظورم اپرتونيستم،؟ ] با احترام [ باحترام ؟]. می باشم[ميباشم] اپورتونيزم- اپورتونيسم[اپرتونيسم

] گروه ھای[ايی و ديگر گروھ] رھائی[، رھايی] پرچمی[، خلقی، پرچم] سامائی[،؟ سامايی] پيشه ای[جنايت پيشه

در [.] است....،؟ و "]اتحاد اسالمی سياف ["، "]حزب اسالمی گلبدين["است ....اسالمی چون گلبدين، سياف، 

به گلبدين ،؟ يا ] بايد[راغلط کرديد، ] آدرس[شما ادرس[.] ،] و.[جاسوس که گفتيد، من از قندھار ھستم] کلمه ای[کلمه

 [،] اپورتونيست"] مجيد[" يا مجيد]و[،" ]دوستم " گلبدين ، يا [ "دوستم 

را نمی ) ،(ٔ، تا به حال شيوه استفاده از "سازمان اخگر"، "ارذبنيانگ"و " داکتر عاکف قندھاری"خنده آور است اين که 

ًو انشاء را از کدام کورس سواد آموزی فرا گرفته که از دستور زبان اصال چيزی نمی ) امال(معلوم نيست امالء . داند

 داند ؟

ه از افشای نام و ھويت جاسوسی ک. اال به نقد از الطائالت و ترھات اين جاسوس مکار و بی ننگ و عار می پردازم ح

، (Zarreer Shamard) »  زريـــر شھـــمرد« می شــرمــد ، گاھــی در زير چـــادری ) لوگری بودنش(اصلی اش 

می گردد تا مردم ازفعل و انفعاالت سخت ننگينش در ، ظاھر "داکتر عاکف"پنھان می شود ، و زمانی ھم تحت نام 

 . گذشته ھا آگاه نگردند

 : اين ھمجنسگرا که حتی ازفاعالن ھمجنس بازش ھم نمی شرمد ، به پاسخم اينچنين نوشته

دوم، من در مريض نبودم، بلکه ? نام من عاکف است، نه ھاکف. سالم، اول اينکه نوم من را نادرست نوشته کرديد «

ما خودرا معرفعی کردم، که ? شما کی کستيد.  سال ميشود، که درلندن مھاجر ھستم٢فعال مدت . ی بودمزندان

 » باحترام... لنينست واضحا ضد اپرتونيسم ميباشم _ مارکسيست 

اين را می دانم ھر چه در مورد فرومايگی و شرافتباختگی اين جاسوس بنويسم اثری بر وی نخواھد داشت ؛ زيرا که به 

 .يۀ درخت ضرورت مبرم داردسا

ً، سی سال است که انزوا اختيار کرده و ھيچ گونه فعاليت سياسی نداشته و فعال مريض می "عاکف کندھاری"داکتر 

،موضوع را به "عاکف کندھاری"ٔآرزومندم که ياران و خانواده داکتر . استفاده از نام و نشان ديگران جرم است . باشد

 . در زمينه چيزی بنويسدباشد اطالع ايشان برسانند تا 

، مدت "داکتر عاکف کندھاری" پرچمی وخادی، برای يک شعله ئی سرشناس مانند - چطورشد که دولت پوشالی خلقی

 رھايش نمود؟ در حالی که اعضای کميتۀ مرکزی ، کادر ھا و اعضای سازمان اخگر ًدو سال زندان تعيين کرد و بعدا

 . را در زير شکنجه ھای وحشيانه به قتل رساندند

حاال بايد بگويد . ، باشد"داکتر عاکف کندھاری"ً، اگر واقعا ) کذائی " قندھاری" (" لوگری"به فرض محال اين جاسوس 

زندگی می " لندن"ه وقت از زندان رھا شده است؟ گفته که دو سال می شود که در و بنويسد در کدام سال زندانی و چ

می کند به ھمين سبب به درون حزب کمونيست » ھمکار«به اصطالح  MI6 دراين جای ھيچ شک نيست با[ کند 
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 ادعای  سال متباقی در کدام کشور زندگی می کرد؟ خلقی ھا و پرچمی ھا ،٢۶ًبناء در .... ] انگلستان خزيده 

را چراغ پر "  مائوتسه دون انديشه-  لنينيزم -مارکسيزم "شعله ئی ھا، . بودن را می کردند"  لنينيست-مارکسيست "

 - مارکسيست "اخگری ھا . فروغ راه انسانی شان قرار داده بودند وتا کنون ھمان مسير درخشان را تعقيب می کنند

، ادعا کرده "کوانتل پرو" با ھمين نام برآمد می نمودند، منتھا اين  و بودند» انور خوجه«و طرفدارنظرات " لنينيست 

خوجه " ("ٔانديشه انور خواجه "پس چطور ! می باشد " سازمان اخگر"» بنيانگذاران « که يک تن از به اصطالح

 ؟... بودنش قرار نداده "  لنينيست-مارکسيست "را پسوند " ) ايزم

 پرچمی، سالخی شدند، ھمه می دانند -، که توسط زنازادگان خلقی"سازمان اخگر "با ارج فراوان به کادر ھا و رھبران

ًرا پذيرفته ، بعدا از خط انقالبی منحرف شدند و به اپورتونيزم رو آورده " مائوتسه دون انديشه"که اخگری ھا ، نخست 

بده باز که ادعای اخگری بودن را سؤال در اين جا است که چرا اين اپورتونيست شع. غلتيدند"خوجه ايزم"و در منجالب 

بودنش بسنده نموده است؟ اين جاسوس که تا "  لنينيست- مارکسيست "يادی نکرده و تنھا به " انور خوجه"می کند؛ از 

پاھايش را چون چيزی متبرک می بويد و » زنگ «ھای رقص و » دامن « پاھايش خوب نشده و» زنگ « کنون داغ 

  : می بوسد نوشته

پرتونيستم، باند ھای جنايت پيشه ،سامايی، خلقی، پرچم، رھايی وديگر گروھايی اسالمی چون گلبدين، منظورم ا"

 . "است....سياف، 

تعريف اپورتونيزم در ادبيات سياسی چيست؟ مارکسيست لنينيست چيست؟ اين شياد ناموس باخته به اثبات رسانده که 

، ارتباط ارگانيک و »حزب دمکراتيک خلق «به اصطالح بوده و با باند وطنفروش ) خاد(جاسوس و شکنجه گر 

نزديک داشته و حاال ھم برای منافع آنان و باداران روسی و انگليسی شان عليه پاکبازترين فرزندان خلق افغانستان از 

  . پشت کمپيوتر و از ورای مجازی فعاليت نموده و تبليغات خاينانه می نمايد

ونه ھيچ سازمان ، گروه و محفل برخاسته از " رھائی"و نه " ساما"ھيچ گاھی نه ًيک عنصر واقعا انقالبی و ملی 

ساما يک سازمان .  پرچمی و خادی قرار نمی دھد- را در رديف جنايتکاران خلقی» جنبش دمکراتيک نوين افغانستان«

 خادی و - پرچمی - خلقیراز نو و پيشتاز در جنبش مقاومت ملی و انقالبی کشور بود و ضربات مرگبار به جنايتکارانت

زير چادری پنھان شده؛ » بازنگر لوگری « و » بچه بی ريش « عقده مندی اين . باداران روسی شان وارد ساخت

دشمنی جاسوسان روس با فرزندان مبارز مردم با اضافۀ دستور ھای داده شده از ( ارتباط تنگاتنک به ھمين موضوع 

  .دارد ) MI6 جانب

ی ئکه بداند من از جاسوس بودنش چيز ھا اين خاين قبل از اين! من کی ھستم » شما کی ھستيد ؟ « :اين جاسوس نوشته 

حاال می . فھميده ام ، من را به مثابۀ يک جوان انقالبی تعريف و توصيف می نمود ، نوشته ھايش نزدم موجود می باشد

اين جاسوس وجدان مرده ، . عدش تراوش می کند پرسد که من کی ھستم؟ فکر کنم که عقل و منطق ، نه از مغز بل از مق

چشمپاره ، فرصت طلب و شر انداز و نفاق افگن می باشد و کوشش می کند تا بين عناصر انقالبی فاصله و دشمنی 

 ! زھی خريت! ايجاد نمايد

 :ساختگی به سان سگ ھای تعليمی پوليس جفيده اينطور نوشته" داکتر عاکف لوگری"

اما کون گای نستم، شما ادرس راغلط کرديد، به گلبدين، يا دوستم، يا .  گفتيد، من از قندھار ھستمدر کلمه جاسوس که «

 . »مجيد اپورتونيست بنويس که لبھای تورا ميرويس جان درست بچوشد

چندی قبل از طريق « را جاسوس خطاب نکرده ؛ بل برايش نوشتم که ) اطالعاتی( استخباراتی -من اين مفعول فزيکی 

ھاکف "ای مجازی اطالع حاصل کردم که کسی شما را محکوم به سوء استفاده از نام و مشخصات داکتر صاحب ور
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 »  چرا ؟. خطاب نموده است ؛ اما شما در مورد خاموشی اختيار نموده و دفاع نکرديد ......کرده و جاسوس و" کندھاری

ه ازدرون کابک جمجمۀ آگنده از اسناد و اطالعات از آنجائی که عقل اين جاسوس از درون مدفوعش بر می خيزد ، ن

ده توسط باداران امپرياليستی اش عدول نموده از خط استخباراتی داده ش) ھرازگاھی( جاسوسی اش ، از ھمين سبب 

وی يکی از کم عقالن سياسی و آگاه اطالعاتی يک . ی می نويسد که سبب افشاء و بر مالشدن خودش می گردد ئچيز ھا

يل، سابقه دار و بی ناموس می باشد که ھم خود و ھم عليا مخدره اش را در اختيار استخبارات دولت ھای جاسوس مح

گذشته و امپرياليست ھا قرار داده و ننگ وطنفروشی و ناموس فروشی را در بدل به دست آوردن مقام، شھرت و پول، 

 . و لذت قبول نموده است با افتخار

ر می باشد و لوگری بودن نه تنھا عيب نيست ؛ بل لوگر دارای فرزندان غيور،ا نقالبی اين جاسوس از اھالی شريف لوگ

مبارزان کندھاری ، آويزان ( ... ) نمی دانم که چرا از لوگری بودنش شرم دارد و خودش را به . و با شھامت می باشد

است " عاکف) "نوم من(که کرده و مصروف گاز خوردن می باشد؟ يک کندھاری اصيل نخست، ھيچ گاھی نمی گويد 

 .خطاب نکرده بل کندھاری، می گويد" قندھاری"و دوم، ھيچ وقت خودش را 

اين جاسوس بايد بداند که من آدرسش را غلط نکرده ؛ بل آگاھانه برای اين مفعول چشمپاره که تحت اسم ھای مختلفی و 

 . زير پرھای عقابان جنبش، ماکيان وار قدقد می کند ؛ نوشتم

 اواخر افشاء گری ھای ما سبب شده که دوستان و رفقاء ازھمجنسگرائی ، ناموس فروشی و جاسوس بودن اين در اين

  . مايۀ شرفباخته ، که در سه دھۀ سپری شده ھيچ کس وی را نشناخته ؛ آگاه گردندوفر

تان و جاسوسانی از اھانت نمودن به سردار آزادگان، مجيد قھرمان، با اسم ھای مستعار، کار مفعول ھا و پست فطر

قماش ھمين آدمک سياسی و فعال اطالعاتی می باشد و بس ؛ حتی دشمنان تاريخی و طبقاتی مجيد، چنين بی ناموسانه و 

و جاسوس برحال و » بازنگربچه بی ريش « از يک . ٔبا شيوه نامردانه، به وی چنين حمله و توھين نکرده و نمی کنند

 .ودفعال؛ توقعی بيشتر از اين نمی ر

بار ديگر خود را يک تن از مؤسسين . پيوند می زند " سيدال سخندان"اين جاسوس که يکبار خود را به زنده ياد 

استفاده ھای سياسی می کند ؛ از جانب ديگر با خاد کنونی کابل " عاکف"معرفی می نمايد و از نام داکتر " اخگر"

ھای طبی با عده » مساعدت «و » کمک« آمد بوده زير نام  ورفتارتباط داشته از لندن به کابل و از کابل به لندن در 

ای ساده انديش و خوشباور در تماس بوده با دوستمی ھا و شورای نظاری ھا، از يک پاچه گوز زده ، پشتون ستيزی 

انی، ھيزم می کند و يا با استفاده و تقليد ميمون وار از واژه ھای کوچه و بازار ايرانی، در آتش فروزان اختالفات زب

نوشته ھايش را که عنوانی اين قلم ارسال کرده تا کنون نزدم موجود می باشد و اگر الزم  بايد بداند که! خشک می اندازد

 . ُو سايت ھا پست می کنم" فيسبوک"شد در 

تقاد راسخ اع" ٔ انديشه مائوتسه دون- ليننيزم-مارکسيزم"، شعله ئی سابقدار بود و شعله ئی ھا به "عاکف"داکتر صاحب 

. زيست داشته و در حالت مريضی به سر می برند" ايران"در " عاکف"قرار اطالع ، داکتر صاحب . داشتند و دارند

ورده و به اسوس مفعول ؛ خودش را پائـين نيأ، ھيچ گاھی به سويه اين شياد وج"عاکف"مطمئنم که داکتر صاحب 

 . ن نمی کندشخصيت بی بديل مجيد قھرمان و خانم ھای مردم، توھي

 ...........ٔسلسله معرفی اين جاسوس و اسم ھای مستعاری را که وی در سی سال اخير استفاده کرده است، ادامه دارد

 .اسم اصلی اش نزدم قيد می باشد و در آينده افشاء می کنم

 


