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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ اپريل ٠٢
  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

۵ 
  

انجنير «به مسئووليت » شورش« و توطئه گرانۀ سايت دو سره و جاسوسی عقده مندانه به جواب حمالت نابخردانه،

 *!»صادق ظفر

  

دغلبازی و نيرنگبازی از خصلت ھای برجسته و اساسی اپورتونيست ھا می باشد و آنھا از آن جائی که  -:مقدمه

از اين اصل جا نبوده با نيز » صادق ظفر«، ھر رنگی جامه پوشند تا به اھداف ارتجاعی شان برسنده ند که باناگزير

 !دو ھدف را دنبال می کنداتھام زنی و دروغپردازی 

می ) شعله جاويد(عقده ئی و بيمار است با استفاده از اسم پر افتخار ) لچک(چون وی يک شخص بی ھويت و يک  -:١

 !!!ه استگاھی شعله ئی نبود و گرنه ھيچ خواھد برايش اعتبار مبارزاتی بخشد و ھويتی دست و پا نمايد؛

حال چه عملکرد و ارمغانی دارد مورد بحثم نيست و ه  تا ب»سازمان پيکار«بعد از تسليمی  »والدپ«که آقای  اين -:٢ 

 شعله ئی بودند و در عنفوان جوانی تحت درفش پر افتخار شعله مسئووليت پذيرفته و مبارزه کرده اند،اين که ايشان اما 

، زيرا نظراتی در مورد ايشان نيز وجود دارد، که ت ھويت شان، بدان پاسخ بگويندثی است که بايد خودشان جھت اثبابح

حتا برای يک روز ھم شعله ئی نبوده و در ھيچ متينگ شعله، حضور نداشته اند، تا چه رسد به تشکيالتی که آن را 

  .ھدايت می نموده است

خاطر اغراض پليدش ه ارد و متنفر می باشد بدل ده  از تمامی مليتھای افغانستان عقده بشخصاً که »  رصادق ظف«

سازد و  در لفافه و بھانۀ دفاع از ايشان باالی اعضای جنبش انقالبی ھنگ و در  نزديک می »والدپ«را به داکتر  خودش

زند تا با نزديکی و قرابت با ايشان از بی ھويتی نجات يابد و داکتر صاحب ھم که  خود را ناتوان و  عين زمان جف می

 .ھا يافته است دست بر سر اين اعجوبۀ مکار می کشد و از وی استفاده می کندتن

چنگيزيست و  و چند تا ھمپالگان ھزاره ايست،» صادق ظفر«انجنير  که رفقای چپ انقالبی اطالع دارند، قراری 

و » واواک«تحت نظارت آی اس آی و » شورش« جاسوسی ۀدو سر» سايت« از بدو تأسيس  نا ميمون ویاوباش 

ی و استعماری اش حمالت نھايت عقده مندانه ه ئ دستور باداران منطقهب و برادرش و بنا» کشتمند«ھمکاری سلطانعلی 

ھای افغانستان در سر لوحۀ کار، مراد و مقاصد ) شعله ئی ھا و مائوتسه دون انديشه( ضد ه را به ایو تخريب کاران
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ھويت و  چرنديات مسخره و مملو از توھين و تحقير ، ی مضحک ،شوم سياسی و نشراتی اش قرار داده و با جفنگ ھا

 .به نمايش گذاشته است» مائويسم« خصمانه و عقده مندانه اش را تحت اسم و پوشش  اصليت اوباشانه،

اين ميراث پر افتخار جوانان )   جاويدۀشعل(چنگيزيست در جھت بد نامی /صد در صد ھزاره ايست » سايت«اين   

 را آغاز کرده اند و  ھمچنان راه و رسم ه ایتالشھای مذبوحان» محموديھا«قالبی شعله ئی و در رأس آنھا برومند و ان

اين جاسوسان ھار و بی عار . خدشه دار می سازند» مائويسم«را با زيرکی خاص  و با پوشيدن نقاب »  مائو«صدر 

کوشش  زياد دارند که  و دارند قرن خطاب می» نمائو تسه دو«را ھمه کارۀ شعله پنداشته و ھم وی را » ياری«اکرم 

شان قرار گيرد و يا حرکات عقده ۀ  ھر که مخالف فکر و عقيدبناءً  .نيز مھره ھزارگی بزنند»شعله جاويد«بر پيشانی 

برچسپ و تاپۀ جاسوس زده می شود و ھم  ضد شعله »  صادق ظفر« از طرف را نقد نمايد دفعتاً  مندانه و جاھالنۀ شان

 !جا نمی آورده در حقيقت اين مدعی شعله ئی بودن را حتا يک فرد شعله ئی ب! خطاب می شود؟»  مائويسم «و ضد

خودش به تنھائی ھمچو اکتور ھای فلم ھای ھندی چند رول را بازی می کند  و بانام ھای مختلفی »  صادق ظفر«انجنير 

ھای افغانستان را در آورده و با لحن غير » يستمائو«ظاھر می شود و از مغاره اش در ھالند اکت و ادای رھبر 

» نقد«داند که   منتقدين افکار اپورتونيستی و ارتجاعی اش می پردازد و اما نمیتھديد و فحاشی گويا به نقد والنه ،ؤمس

که  کسی  .ھايش به سطح نوشته ھا و نقد ھای چپ انقالبی افغانستان نمی باشد و در جريان چپ انقالبی خريداری ندارد

باشد و بيشتر از چھار دھه در مسائل سياسی گويا دخيل می باشد و می نويسد و  بيشرمانه مدعی مبارزات انقالبی می

طرز ه می کند چطور تا به حال نتوانسته است که اشتباھات امالئی و انشائی خودش را اصالح سازد و چرا ب» نقد«

 !پارسی ايرانيان می نويسد؟

باز ھم وی با پر روئی و چشم » صادق ظفر«فرھنگی و تئوريک انجنير  عيب عريان ادبی،نقص و  با اثر کمبودی،

 :سفيدی ذاتی اش  چنين می نالد

شخص "آزادافغانستان - افغانستان آزاد " لمپنی وفحاشی  واين بار از فحش خانه ای سايت دوسره استخباراتی ،"

 . مبارزه ضد مائوئيستی را بر شانه خويش حمل نمايد ديگری به نام ميرويس محمودی گام پيش نھاده است تا علم

گرچه اين آقا از مدتی به اين سو با  اکت ھا واداھای تلويحی مشت ونوازش  وگاھی باتھديدوچنگ ودندان نشان دادن 

باالی جنبش انقالبی ومائوئيستی افغانستان حمله مينمود "وزوزگونه"زنگ خطررابه صدادرمی آوردوعقده مندانه و 

تااينکه باالخره پقانه آن به کفيدن رسيد وحمالت خصمانه اش را بی پرده برضد جنبش . ما ما آنرا جدی نميگرفتيم ا.

مادر اين نوشته ونوشته . انقالبی ومائوئيستی افغانستان آغازنمود وما بادفاع از خود مجبور به پاسخگوئی گرديديم 

غانستان به پاسخ حمالت خصمانه اين آقا  پرداخته ،نطريات اپور ھای بعدی با دفاع از جنبش انقالبی ومائوئيستی اف

گرچه  .تونيستی ، تناقض گوئی ودروغ گوئی آن را آشکار ميسازيم وجمجمه خالی آن را نيزبه نمايش ميگذاريم 

ش را نوشته ھای آن ارزش نقد کردن را ندارد ودر سطح نازل فرھنگی قرار دارد اما از آنجائيکه تيرکين وزھر آلود 

مانند شغادباالی جنبش انقالبی افغانستان پرتاب کرده است وبا حمالت خصمانه به جفنگ گوئی ولجن پراگنی 

بعد قضاوت  رابه دست خوانندگان ميگذاريم تا در . بايد پاسخی مطابق حالش به وی اعطا نمائيم . آغازنموده است

 !؟"زمينه قضاوت نمايند

داند  و نمی بيند که   چاق و فربه از خواب زمستانی بيدار گشته است و نمیکه گھمچو شغار) صادق ظفر(  کنم کهفکر

 .می باشدنيزتنھا در سطح نھايت نازل فرھنگی و ادبی قرار دارد بل مملو از غلطی ه سطح علمی و ادبی جناب ايشان ن

يدی بود ننوشته بودم و اما در کنم که بيآموزم و سالھای مد من در کمال متانت گفته ام که نويسنده نيستم و کوشش می

 از اوقيانوس بيقرار علم زبان ه ای که دامنگيرم نيز می باشد توانستم تا قطری مشکالت و مشقاتبا وجوديک سال و اندی 

ھمين قطرۀ کوچک برداشته شده از اقيانوس علم  آھسته آھسته  به . و فرھنگ دری بردارم و  تا اندازه ای مسلط شوم
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ود ساخته و خود پرداخته خ» نابغه«روبيد و حاال اين دلقک و »  صادق ظفر«خس و خاشاکی را به اسم سيل مبدل شد و 

 !!! به تقالء و ھراس واداشته است تا از غرق شدن نجات يابدرا شديداً 

که اگر ايشان   گوئی محکوم ساخته است در حالی خالی خطاب داشته و به ضد و نقيضمرا جمجمۀ» صادق ظفر«

 می بودند و تراوشھای مغزی شان آراسته و پيراسته با تئوری ھای یپرۀ دارای جمجم» متفکرمائويست«ک منحيث ي

ذات خود از ه دورانساز می بود بايد قيام چنداول و قيام اکتوبر را در ترازوی مقايسه و قضاوت نمی گذاشت؛ زيرا اين ب

 !!! می کندخالی ايشان نمايندگی نادانی تاريخی خود جناب ايشان وجمجمۀ

دارد من در کجا و در کدام نوشته  افغانستان معرفی می» انقالبی ومائوئيستی«من را ضد جنبش » صادق ظفر«که  اين

جنبش « حال چيزی را تحت اسمه ضديت خود را بيان داشته ام تصريح و مشخص سازد زيرا در داخل افغانستان تا ب

ت و چنگيزيست مدعی  ھستيد در ا که شما  پرازيت زرد ھزاره ايسی ر»جنبش«نشنيده ام؛ آن » مائويستی افغانستان

مثابۀ باد مشنگی  جناب شما قبول ه  ياداشت کن و پاسخ ارائه کن در غير آن بغانستان فعاليت فزيکی دارد؛ لطفاً ی افکجا

  .می کنم

ملکرد ھای ننگين و ضد زنيد و می ناليد که چرا چھره ھای اپورتونيستی و ارتجاعی و ع گری دم میءشما از افشا

را افشاء نساخته  اما  من تا به حال اسم ھای تان انقالبی  تو و چنگيزيست ھای ھمقالده ات را افشاء ساخته و می سازم؛

انجام داده ھمان که را قرار داديد؛ تنھا کاری را ) ميرويس ودان محمودی( تان» نقد«بودم و اين شما بوديد که ھدف 

 و رسواء ساختم تا ديگر از اسم ھای آنھا استفاده  ھای اءی تان بود  که افش»مائو«ئی و ضد صدر ماھيت پليد ضد شعله 

 !تر خواھيد شد؟اتر و رسواء نفع ھزاره ايسم و چنگيزيسم تان نکنيد و اگر کنيد باز ھم افشه سياسی و تبليغاتی  ب

تمامی نويسندگان  دن منتقد و يا جانب مقابل تان ،نقد کشيه جای به اين شما کودن ھای نا فھم و اوباش صفت بوديد تا ب

شماتت و توھين قرار داديد  مخاطب قرار داده و در کليت مورد مذمت،.... جاسوس و را خاين، )پورتال افغانستان آزاد(

 ون ھيچرا به چوب تھمت می بنديد و پافراتر از گليم چرکين تان گذاشته  و بدن و حاال آمده ايد با ريختن اشک تمساح م

 متھمم می کنيد و  ھم طوری وانمود می سازيد  که »مائوتسه دون زدائی«وليت و عواقب بعدی  به ؤگونه صالحيت، مس

زھی  اين من بودم که  نخست عليه شما واماندگان و عقب افتاده ھا از قافله به تھديد و چنگ و دندان نشان دادن آغازيدم؛

 !!!حماقت و چشم دريدگی

در حالی که در زمان حيات ھزاره ايست اين است که  چنگيزيست،» م.ل.م« قرن» متفکر«ا جناب پرسش من از شم

در » ستالين«وجود نداشت، و زا آن گذشته مطابق اصلی که » ممائويس« اصطالحی به نام ،»مائوتسه دون«صدر 

صدر « شد که بعد زا مرگ معرفی داشته است، چه» ممارکسيزم عصر امپرياليس« و آن را داده» ملنينيس«تعريف از 

که ديگر امکان تکامل آن انديشه از جانب خودش وجود نداشت و از طرف ديگر با وجود عصر امپرياليزم، اين » مائو

  را از تئوری دانی زرد تان بيرون کشيديد؟»ممائويس«

مش و تمام آن رفقائی که و نزديکترين کسانی که با وی تماس نزديک داشتند، مانند خان» مائوتسه دون«که صدر  زمانی

 پس تو دلقک شاديباز و ندخواند ليننيست می  را مارکسيست ،انخودشبه اتھام ھمکاری باوی، شکنجه و زندان را ديدند

را به دنباله » مائويسم«حکمت و منطق  ديگر ھمپاله ھای شاديبازت کی  ھا ھستيد و به چه حق و روی کدام اھليت،

اوباش بی عمل  ھای انجو يست ،) تفتک(نشخوار می کنيد و کی به شما   تفاله ھا و سی آشکار از رويزيونيست ھای رو

ھر سو و ھر ه  کی ھستی که با اين دھن گنديده ات ب»صادق ظفر«و الفوک چنين حقی را داده است و  باالخص تو  

 طرف پارس می کشی و پاچه می گيری؟

خود نگاه کنيد و ببينيد ه بار نزد يک آئينۀ  قد نما بايستيد و ب ا يکشم  بگويم،»صادق ظفر«به بايد  !ل.در مورد آزاد  

 را که ايشان دارند آيا شما نيم در صدش را  و از ھمه بالتر شھامت و شجاعتی دانش،علميت درايت، که آيا شما فضيلت،
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 در شعلۀ جاويد حتا به يخ داريد و يا خير؟ ايشان يکتن از مبارزان اصيل شعله ئی بود و است و اسم شما و ھم سان شما

و چنان وانمود داريد  را از شعله بر می تان »مبارزاتی«ھم نوشته نشده است و اين شما ھستيد که با چال و فريب اعتبار 

  !ننگ و شرم بر شما دجال بی ھويت؟  شعله ئی بوديد؛می سازيد که واقعاً 

ل عرق گالب  شيراز را ت ايرانيان رفته  و يک بوۀغازل نشخوار می نمائيد نخست به  يک م.که در مورد آزاد زمانی

 ديگری نگفته حقيقت چيزجزه بريد زيرا ايشان ب  از ايشان نامرا شسته و بعداً  خريداری فرمائيد و با آن دھن متعفن تان

 !تو پوده و گچه بودی که باالی ايشان به پارس کشيدن شروع نمودی نه ايشان .اند

شو نموده و بعد از آن به سخن بگشائيد زيرا ايشان  و را با عرق گالب شست  دھان تانھم» موسوی«در مورد رفيق 

 !استاد تان بود و استاد نزد افغانھا مرتبه و منزلت پدر را دارد

ادعای بی پايه و بی اساس » ثبوت«رفيق موسوی سند داريد و به منظور » خيانت«که مدعی ھستيد که در مورد  اين  

 :دھيد  سند تحويل میۀمثابه ه را بتان اين سياھنام

کند دراين زمينه سند ومدرکی وجود دارد زير  ھمين طوراگرآقای موسوی را متھم به جاسوسی ولمپنی وفحاشی می"

 آزاد افغانستان ھويت عناصر انقالبی افغانستان را -آقای موسوی  توسط سايت دوسره استخباراتی افغانستان آزاد 

نفر ٢٧رايران  مسئول قتلورداتھام و دو ودشنام قرارداده است وبنابربه گفته  استاد اقبال دافشاء نموده وآن ھارام

 !!!؟؟؟." رکوه صافی نيزميباشدسامائی د

که اينک ديگر در بين ما نيست را » استاد اقبال«ادعای فردی به اسم که اين است  شما » صادق ظفر«حال پرسش ما از 

 ١۴ و از آن گذشته آن نوشتۀ ا انداختن تفی به بزرگی دھنت، حرفت را تکذيب نمايدتا به دفاع از خودش برخاسته، ب

 نگاشته است، باز تکثير نمايد و به »حسين«صفحه ئی را که به قلم خودش به ارتباط رد اتھام ناموسی از جانب تو و 

ا ھمان حوالۀ اتھام ناموسی به ھمه کس بگويد که ھيچ نوع ارتباطی با شما چنگيزيست ھا نداشته، يگانه خاطره از شم

، به ميان می اندازيد، در حالی که خود می دانيد نقل قول از يک مرده، آنھم از طرف کسی که که به دروغگوئی وی بود

، نزد ھيچ کس حتا در بين افرادی با نام گذاشته بود» کاذب شکست« اورا » حسين«چنان شھرتی دارد که يار غارش 

پالگی ھايت کمترين سنديتی ندارد، چطور به خود حق می دھی تا با برچسپ و اتھام بر يکی درجۀ ذکاوت خودت و ھم

   رات پاکستان بپردازی؟؟اخبتسااز اعضای جنبش انقالبی، به دست بوسی ارتجاع ھار مذھبی و القاعده ئی و سازمان 

 را می خوانند، حوالۀ ھمين اتھام از اين را می دانی که نزد اھل تحقيق و آنھائی که بين خطوط و قسمت سفيد يک مطلب

آی قرار داشتن  تو و آنھائی که آن . آس. و در خدمت آیبودن ست بر استخباراتی  ازبان يک مرده، در ذات خود سندی

 . را تکرار می کنند

نمی چشم ه تسليم طلبی امضاء و اسم شان ب »داسنا«يک ازرا نيز تسليم طلب می گفتی و اما در ھيچ » موسوی«رفيق 

  :  جدی ترين سؤال اين است.خورد

  شما ھزاره ايست ھای چنگيزيست معنای لغوی شرافت چيست؟ۀدر لغتنام 

 : از دروغنامه و جفنگنامه اش چنين می نويسده ای در گوش»صادق ظفر«

به . اما ازآن جائيکه يکی از خصلت ھای اساسی اپورتونيست ھا ودشمنان مائوئيزم دروغگوئی ودغل بازی است " 

اين نوشته آقای ميرويس توجه نمائيد که چطور استفراق خويش را دوباره  بلعيده دروغگوئی خويش را اثبات ميسازد 

وبا حمله نا بخردانه مانند موسوی به شخصيت شعله ای ھا حمله ميکند وحتی باالی آن ھا اتھام جاسوسی وارد 

له ای ھا ودستبردھای سياسی آنھاوباداران واواک وآی بايدشعله جاويدراازانحصارغيرشع:"ميکند؛ وچنين می نويسد

  ."اس آی شان رھانيد

  چيست؟»استفراق« خر فيلسوف می توانی بنويسی،
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، بھتر است قبل از آن که می خواھی آن را استفراغ است  »استفراق« منظورت از اگر !!!»مائويسم اکادميسين«جناب

 .شود »غ«آن » ق «بيرون بيندازی، خوب بجوئی تا حد اقل در جويدن

 بگی که نگريد،

صادق (جزحقيقت پويا و روشنتر از نور؟ پرسش ما از تو ه در کجای نوشته ام ضد و نقيض گوئی و دروغ نھفته است ب

 تھمت و بستن بودی و با کدام شعله ئی در ارتباط بودی بنويس؟) شعله جاويد(وقت عضو ه اين است که تو چ) ظفر

فراموش نکن ھنوز کسانی زنده ھستند تا گواھی دھند که زنده ياد اکرم ياری ، آنھا را از . دروغ بر مرده ھا ممنوع

پس تو . رابطه گيری با تو برحذر داشته بود و به اساس ھمان توصيه حتا برادرت معلم خادم نيز با تو تماس نمی گرفت

می پنداری و اکت و ادا ھای » شعله جاويد«بی ھويت  و بی مسلک با کدام اجازه و با کدام سند خود را ميراثدار 

ش می خوانی يک نگاھی عميق آخر يکبار به جفنگنامه ھايت که نوشته ا را در خارج در می آوری؟» شعله«رھبريت 

رشتۀ تحرير در آورده ه ی را که گويا فيلسوف مأبانه ب»مضمون «ھايت را ببين  و بعداً » نوشته«ای  نخست محتو؛ندازبي

حتا نسل  کار رفته است و يا خير؟ه درايت دانش يک شعله ئی انقالبی ب اھليت، اخالق، آيا  علميت، ای  دو باره بخوان ،

 !!!نو شعله ئی باالی طومار نامه  ھايت که ھمچو سرشتت سياه اند از اعماق دل می خندند

حال قادر ه تو در شصت بھار و خزان زندگی ننگينت تا ب نوشته ھای من ساده است و اما به سنگينی پامير،که  اين

نگشته ای که ھمچو من  بيسواد  بنويسی و تحليل نمائی زيرا اکثريت چرند نامه ھايت کاپی از آثار رھبران پرولتاريا 

 !!!ھای خودت از غلطی ھايش معلوم می شود»  نوشته«می باشد و 

و سازمان ) ادامه دھندگان( ،)سازمان انقالبی افغانستان(مضحکتر از ھمه  تو دلقک با نامھای مختلف عملکرد ھای  

 با آنھا ھنوز ھم در کورس اکابر در تقالء قياسهحال متوجه شده ای که در مه آيا تا ب! نقد می کشی؟ه رھائی  را گويا ب

مثابۀ طفلی می باشی که ھنوز دستمالت با پنگ در سينه ات بسته می ه بھستی و از نگاه سياست و مبارزه نزد آنھا 

 !!!باشد

 سياست مدار نيستی بلکه  يک فرد لوده ، مسخره و مقلد ھستی و حرکاتت تمسخر آميز بوده و در بين جنبش تو اصالً 

   !!!چپ انقالبی  به مترسك و لولو مشھور شده ای

دستور سازمان بر آمدم و در روز بر آمدنم  سه کادر مشھور ه  گله ندارم و اما بنا باينکه آمدنم را فرار می خوانی از تو 

کانادا نيامدم بلکه با خرچ چھل ھزار افغانی يک تکت خريدم ه نخير من با خرچ ھزاران دالر ب .کرد بدرقه ام می )ساما(

ه ب .رسيده باشمخارج ه  انجو ھا بت و يابه ضمان شما اين که مانندکانادا آمدم نه ه ت خود بأو يک پاسپورت و با جر

 مگر ھمينطور نيست؟ د،نخاطر ھمين حماقت ھايت دوستان نزديکت ترا يک شخص نا صادق ميخوان

 نيز تذکار داده بودم که در جنگ زرگری شرکت نخواھم کرد و اما تو احمق نادان و من لومپن و فحاش نيستم و قبالً 

ادی و به اينجا کشانيدی؛ زيرا با خريت تمام و بدون آگاھی و سند تمامی نويسندگان  چلنج دا  مستقيماً رن کودن جاھل م

 نمودی و اما تو بی عقل پوده نميدانستی که من ھم يکی از خطاب....خاين و  پورتال افغانستان آزاد را متواتر جاسوس،

ت اثرات منفی وارد کرده است که نويسندگان اين سايت انقالبی می باشم که نوشته ھای ما ھمچو نوشادری در وجود

 !!!زنی را به قرتک و فرتک انداخته و ھمه را  بی محابا پس لگدی میوت

زند و ھم قوله می کشد و کوچکترين حرمتی  دوسره تبديل کرده ای ھم ھنگ می» سايت«يک ه را خودت ب» شورش«

 !!!به انسان و انسانيت و باالخص به غير ھزاره ھا قائل نمی باشد

 ضد فاميل شعله ئی اش حمله و همنطق حکم می کند که شعله ئی بو  خودم متعلق به فاميل شعله ئی ھستم و عقل کهمن  

 سازند آلوده وزرد شعله را سرخکرده ام پرازيت ھای زرد را که می خواھند دامان که کند ؛ تنھا کاری  گری نمیاءافش

. ھای پوده و کچه شعله ئی نبوده بل دشمن درجه يک شعله اند» مائويست «مردم معرفی کرده ام تا مردم بدانند که ه ب
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 ا و رسواءخواند افش و رھبر مائويستھا می» مائويست«ھای ھمچو تو را که  خود را و شاديبازھااين را بدان که دلقک

 . بيش نيستيدیساخته و می سازم زيرا تو و امثالت دلقکان

ی من به اسم اصلی ام حمله ور شده ای و اما خود را در زير اسم ھای اگر اپورتونيست و جاسوس نبودی پس چرا باال 

کلبی و  ، يکتن از ھواداران  سابقه شعله جاويد،»مائويستھای افغانستان«، » م.ل.سازمان کارگران افغانستان م«

 !پنھان ساخته ای؟..... گوشدراز  و

گانديوار » شورش«ت و بھتان بستی و اما از طريق تا که توانستی بااليم عف و جف زدی و تھم»پيام آزادی«از طريق 

نصيحت نمودی و پيشنھاد دادی و در مواردی عرعر و عف و جف زدی و نشان دادی که از جوھر  گله مندی کردی،

 !انسانيت و اخالق اجتماعی تھی و عاری می باشی؟

خوی و  ی بينی و دارای خصلت،که خود را گوش دراز م اين خود نگاه نکن،ۀ ، تو ھمه را در آئين» صادق ظفر«

ه  ب،باشی و اما بدان که ديگران گوشھای تو را ديده اند و  ھمچنان از طرز برخوردت با انسانھا ھفته فھمی می» منطق«

 که بر من حمله »فالنی و بسمدانی« اگر شما  به اصطالح آن ھوادار .صراحت  ثبوت می شود که االغی بيش نيستی 

پنھان » شعله  جاويد« پس آن حرامزاده ای خطا زاده کی است که خودش را در پشت نام ھوادار رواداشته  است نيستيد

 گذارد ؟ نمايش میه  ذاتی اش را ب با حرکت و گفتار خرانه اش خرگریمی سازد و

 !تف بر روی کثيف اين حرامزادۀ خطا

 :چنين بنگس می کند) صادق ظفر(در ادامۀ طومارش  

شته درضمن اينکه نوشته باالی خودرانقض مينمايد،دروغگوئی وتناقض گوئی خويش را آقای ميرويس دراين نو"

وبدون سند واسناد شعله ای ھا را نوکران واواک وآی اس آی قلمداد ميکند وبا اين عمل خويش . نيز به اثبات ميرساند

 ودليل وبرھان ميخواھد نه جاسوس گفتن  اسناد. .مرتکب خيانت ملی وطبقاتی به جنبش انقالبی افغانستان ميگردد

اينکه بدون ھيچگونه مسئوليت تاريخی و بدون ھيچگونه سند ومدرک  مانند موسوی وھمپاله ھايش باالی يک جنبش 

تاريخی که ھزاران افراد آن  توسط امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم ونوکران داخلی آنھابه قتل رسيده است اتھام 

سايت دوسره " آزادافغانستان را-قالبی ومائوئستی افغانستان سايت آفغانستان آزاداگرجنبش ان. جاسوسی  واردساخت 

خطاب ميکند اينکار را به اساس اسناد ودليل وبرھان مطرح ميسازد نه ھوائی مثل آقای "استخباراتی ،لمپنی وفحاشی

 ." ميرويس خان

  !!! پوده وکچهی»مائويستھا«عجب منطق و استداللی توسط رھبرت ھالند نشين 

از آن جائی که من در تمام نوشته ام، نه تنھا شعلۀ جاويد را جاسوس نگفته ام، بلکه به دفاع از ھويت مبارزاتی آن جھت 

نجاتش از اشغال چند جاسوس کشتمنی برخاسته ام و آن نوشته ھنوز ھم در آرشيف نوشته ھای خودم وجود دارد، طرز 

يکی آن که يا . تحليل نمودمی توان به دو علت را بر من » لۀ جاويدشع«و بستن اتھام دشنام به » صادق ظفر«تلقی 

اصيل که من به دفاع از آن قلم می زنم و دکان کاسبی » شعله جاويد«آنقدر االغ تشريف دارد که معنای » صادق ظفر«

ر اين طور باشد وای به وجود آورده اند، نمی داند، که اگ" شعله"را که ھزاره ايست ھای پيرو مزاری و کشتمند زير نام 

نوشتۀ من را خوانده و خوب به معنايش ھم پی برده » صادق ظفر«دوم آن که . »مائويست عصر«به حال پيروان اين 

است مگر بنا به عادت کثيف اتھام زنی، به عوض پرداختن به نوشتۀ من، با اتھام زنی می خواھد به فريب خوانندگان 

 وی با اتخاذ چنين روشی، ضمن آن که ماھيت - احتمال اغلب ھمين طور است به–، که اگر اين طور باشد بپردازد

، به ذکاوت خوانندگان نيز اھانت نموده، فکر می کند ھمه کس به مانند خودش االغ ساختدروغپرداز خود را آشکار 

 .تشريف دارند
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ميل شعله ئی ھستم؛ بل شما را محکوم به جاسوسی ايران و پاکستان نکرده ام زيرا خودم از فا» من شعله ئی ھا«

 و برای تان اعتباری بخريد و ھويتی جست» مائو«و اسم صدر ) شعله جاويد(خواھيد از نام  جواسيس پليد  را که می

کنم بلکه  تنھا دو باره تأکيد میه روسھا و استعمار نوين خوانده ام و باالی حرفھايم ن پاکسان، جو کنيد عوامل ايران،

 از خصلت و فرھنگ شما تبديل گشته است ئیجزبه دروغگوئی وتناقض گوئی و جفنگ گوئی  .ايمفشاری  نيز می نمپا

 من ميزنی و با کدام سند و دليل؟ه و اگر چنين نيست چگونه اتھام جاسوسی  را ب

از » ساما«سند است و يا يک عقده شخصی و اگر چنان می بود چرا  قلم » موسوی« رفيق ۀآيا حرف يک فرد در بار 

يکی از رکن  ھای مھم فرھنگ و زندگی ) تقيه(عاجز مانده است تا چيزی بنويسد؟ پس دروغگوئی و »جناياتش«شتن نو

حرام و ضد افغان و افغانستان می باشد و پنھان شدن تحت نام شعله و مائويسم برايت ھويت نمی  شما چشمپارگان نمک

 و مايۀ شرمساری و سر افگندگی بيشترت واقع خواھد شد و می شويد) هخچ(بخشد بلکه بيشتر از پيش از قافله رانده و 

 .بس

م کنيد زيرا آموختن حتا از جاھل تقيه سرائی ھمچو تو يححزنم و اگر اشتباه می گويم تص من با زبان سند حرف می 

 بوده ايد دقت بخوان و ببين که شما ھا از ساليان متمادی در جاسوسی اين و آن مشغوله نوشته ای زير را ب .شرم نيست

 :و ھنوز ھم تن به اين ذلت داده ايد که انکار ناپذير است

http://afgazad.com/Siasi-13/033113-MWM-Hoshdaar-Jedy-Ba-Nasle-Jawaan.pdf 

  :ند در ميان باشد، می توان نوشتارائۀ سپای از آن گذشته، وقتی 

يکی آن که خودت کارتت را از جيب بيرون : سند استخباراتی و جاسوس بودن تو را به دو صورت می توان ارائه کرد

نه تو است آنچه واضح .  و به ديگران نشان دھی و ديگر آن که از مرجع استخدام کننده ات آن کارت به دست آيدنموده

آن کارت را از دفتر کندۀ  خود کارت عضويتت را نمايش دھی و نه ما آن قدر نيرو داريم تا داری تارا آن شرافت 

 و ديگر جاھائی که از آنھا پول دريافت می داری تا با زير پا ».ب. ج. ک«و » ای. آی. سی«، »آی.اس . آی«استخدام 

 به اصطالح با سند نمايش بدھيم، پس ، بيرون آورده جاسوس بودن تو راکردن وجدانی که نداری، لجن پراگنی نمائی

ين بررسی به خودی خود نمايش می دھد که آيا تو ا. چيزی که بدون سند باقی می ماند، بررسی دقيق اعمالت می باشد

  جاسوس بوده ای و يا نه؟

 از  روشن شد، که بعد برای ھمه کس کامالً »ريگان«بادر نظرداشت آن که از آغاز رياست جمھوری : به صورت مثال

ھا پيش برده از اروپای شرقی گرفته تا » انجو« ديگر از طريق ھایتمام مداخالت خود را درکشور» ای. آی. سی«آن 

. آی. سی«درواقع شاخک جديدی بود، از » انجوئی«جنوب شرق آسيا، افريقا، امريکای التين و خاور ميانه، ھر نھاد 

 يکی از انجو ھا مگر سند ، و گرفتن معاش از» داکتر پوالد«آقای  و حتا زير يک نام ديگر، کارتو و تمام حزبتان» ای

نمی تواند باشد؟؟ از آن گذشته سياستی را که پيش و يا ھم نھاد ديگری از ھمان قماش » ای. آی. سی«ھمکاری شما با 

استخباراتی را گرفته ايد يعنی از يک جانب به تخريب رھبران جنبش می پردازيد، از طرف ديگر دامن ناپاک نھاد ھای 

از آلودگی پاک می نمائيد و از ھمه مھمتر خالف منافع ملی کشور حرکت نموده در ھمسوئی با استعمار به تفرقۀ قومی 

 را دشمن تان اعالم داشته، با حرکت درقفای خراسانی ھا و افغانستانی ھا موجوديت نو مليتی دامن زده تمام خلق پشتو

 شما را جاسوس و وطنفروش من،يا تمام اينھا کافی نيست تا من و افرادی به مانندميھن ما را زير سؤال می بريد، آ

  خطاب نمايد؟؟

به ھيچ وجه منسوبين جنبش انقالبی مائوتسه دون انديشۀ افغانستان را توھين نکرده است زيرا !  ل.رفيق انقالبی آزاد

چون » مائويست«ھزاره ايست و  گيزيست،چن وی تقيه گويان فاشيست، .خودش از بزرگان و منسوبين آن جنبش است

 ساخت و ا و رسواء از رکن زندگی تان  شده است افشئیگی وبی شرافتی جزبی تر بي تو و امثالت را  که بی ادبی ،
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باران تف بر رو ھای بی نور  و زرد تان انداخت و سيلی ھای  محکم وجانانه زد که تا ھنوز از دردش می سوزيد و 

اين اھليت و منطق را ديده ام و از ايشان ! ل.طق و اھل منطق پشتيبانی می کنم و  بدانجھت در آزادمن از من. می جفيد

 .دھم زيرا وی يک شعله ئی اصيل است تعريف و تمجيد کرده و به اينکارم تا به آخر ادامه می

 ايد و فرومايگی و پستی وھرزگی فرورفته قعر بدبختی،و  در عمق مرداب ھستيد کهی تقيه گو  »مائويستھا«شما 

 ئی ازپستی وکج روشی جز دوران است ؛ه بيشرافتی در ضمير و رگ رگ تان جا گرفته است  و حتا در شرائين تان ب

عادات و فرھنگ تان گشته و ناموس وشرف تان را در مقابل زر و سيم و مقام  و شھرت به حراج گذاشته ايد و 

  .پستی و دروغگوئی تان می باشد ،انجوگری  و جاسوسی تان مثال روشنی از رذالت

 :اين است يک نمونه ای ديگری از تقيه و جفنگ سرائی ات ،»صادق ظفر«

مبارزين پابرھنه افغانستان چون سنگ خارائين درکشور حضور دارندوباعمل انقالبی جفنگ گوئی شمارابی پاسخ «

  .نخواھندگذاشت

 »)شعله جاويد(يکی از عالقمندان جريان دموکراتيک نوين

کشور کجاست، ی که مدعی ھستيد که ھمچو  سنگ خارائين در کشور حضور دارند، منظور تان از »مبارزين«اين 

 .  زيرا شما را که با افغانستان آنھم به خاطر مبارزه کاری نيست؟، ھالند و يا جای ديگریکويته

زندگی پرازيتی شان ه تقيم آی اس آی ب دالر شده اند وتحت رھبريت مسميليونھاجزانجويست ھا که صاحب ه  بدر کويته

 !!! دھند و فعاليت می کنند ادامه می

در آنجا فعاليت  » مائويستھا«و يا » حزب کمونيست«چطور  پاکستان يک کشور اسالمی و نھايت اسالمگراء می باشد،

خانمش و  فيض، داکترزنده يادھای آزادانه دارند و تا حال يک مو  ھم از سر شان کم نشده است و بالعکس ابر مرد 

 !شھادت رسيدند؟ه بدر ھمان جای .... نام کافر وه فاميلش و صد ھا شعله ئی انقالبی  ديگر ب

 ! می باشيد». آی. اس.آی« ۀاين خود ثابت می کند که شما ھا جاسوسان دو سر

 مسلح اند و اما پا دندانه تا ب» حزب وحدت«اگر منظور تو در افغانستان باشد بلی در ھزاره جات چنگيزيست ھای 

 .د و عوعو می کنندنزن  میارس ھمچو سگان ھار و بی عار پاستعماربين المللی و منطقه ئیبرھنه نيستند و برای منافع 

، تنھا به جفيدن اکتفاء نکرده، بلکه فرزندان اصيل را تھديد کرده اند و من ھم به پاسخ شان پرداخته امن خيلی مکه آنھا 

ئی را که به مانند جرأت ھا، طغيان ھا، پويا ھا و ھزاران ديگر سرشان را به خاطر آزادی افغانستان خلق ھزاره را، آنھا

و نجات مردمش فداء کردند، سر می برند، با دسيسه چينی به زندان می افگنند، نفی بلد می کنند و ھزاران مصيبت 

 از باربار و اين فرزندان صديق ميھن نيست، زيرا مگر واضح است که شما را با آنھا کاری. ديگر بر آنھا روا می دارند

خويش نيز می خونی طريق ھمين سايت اعالم داشته اند که با انجوئيزم نه تنھا ھيچ مناسبتی ندارند، بلکه آنھا را دشمن 

 .دانند

مگر  يد،حال پرسش من اينست که شما چطور به ھالند تشريف آورديد و با کدام پول و برای چه در ھالند زيست دار 

پس چرا در ھالند چھار زانو نشسته ايد و از آنجا طرح انقالب  مدعی نيستيد که ھمچو خارائين در کشور حضور داريد؟

 ريزيد و انقالب را رھبری می کنيد؟ می

در ميان را  آيا با وی و برادر وطنفروشش طرحھای تانبنويسيد » صادقانه«برادر کشتمند نيز در ھمسايگی تان است  

 بنويسيد، چند درصد از اين نوشته ھا به دست و به اجازۀ آنھا نگارش يافته است؟؟» صادقانه«گذاريد؟؟ باز ھم می 

 ادامه دارد

 

  :يادداشت
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 گلبدين ھا و  از قماشغرب و شرقد ساير نوکران ن در اين که نامبرده واقعاً درس انجنيری خوانده و يا به مان-* 

می تواند » صادق«. دستگاه ھای جاسوسی بزرگ ساخته شده است، اطالع دقيق ندارممسعود، زير نام انجنير، از طرف 

در اين مورد با نشر، سند فراغت انجنيری اش، شبھۀ تشابه بين خود و ساير نوکران غرب و شرق را » صادقانه«خود 

به جای پای ساير نوکران ز، با نشر شھادتنامه اش ، منتفی نمايد؛ در غير آن واضح است که وی حتا در عنوان انجنير ني

 .پای مانده است

 


