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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٢٣

  

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

١٣ 

 

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«شترک بين چنگيزيسم، قاسم م و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 

 !عليه چپ انقالبی افغانستان» شورش«جيغ کشيدن يک خوک زرد از ميان فاضالب 

صادق سه بخش عرعر نامه اش را بعد از مدت خيلی طوالنی به ھزار زحمت و  اما مملو از غلطی ھا » صدر«راستی 

تکراری و  ه نصف  يک بخش نوشته ام نمی شود و آنھم بی محتواء،ھر سه بخش آن برابر ب. رشتۀ تحرير در آورده ب

 !!!سرا پا جعل و تھمت و افتراء

.  است که نقاد نوشته ھای منتقد را بررسی می کند و بعد به نقد می کشداستوارين اساس  اقاعده و رسم نقد و انتقاد بر 

اوشتوک ھا قھر کرده و (گرفته است و ھمانندی صادق ظفر ھنوز اينکار و ابتکار را فران»صدر»«رھبر مائويستھا«

 .ھمه با ھم يک خنده)!!! اتی اتی می کند
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کور کورانه  ھمين که دھن نجسش را باز کرد ھر چه تعفن که دارد رھا می سازد و ) گرناس(،) غ(اين  آغای به غين  

زد زيرا توان و سواد نوشتن  و نقد جوابش بپرداه اما نوشته ھای جانب مقابل را نمی بيند  و درست نمی خواند تا ب

شما بخش سوم عرعر نامه اش را ببينيد که زياد دزدی و غری و کاپی نکرده است و اين  .نمودن را ندارد و نمی داند

پخپلو صادق ظفر سواد » صدر« . داردرھبریمی باشد که ادعای » سازمان مائويستی«طرز اصلی نگارش رھبر يک 

و سويۀ علمی و ادبی »  استعداد« وی با اين نوع است،»استاد«اما در دزدی و کاپی کردن درست نوشتن  را ندارد و 

 !!!معرفی دارد و پله ھای کمال و شھرت رابپيمايد» صدر ياری«ديگر بعد از » صدر«می خواھد از خود يک 

رنديات و اراجيف چخواب زمستانی رفته بود و به محض بيدار شدن باز ھم ھمان ه صادق ظفر ھمچو خرس ب» صدر« 

 طفره رفته گويا خودش را مالؤ تکرار کرد و محيالنه با اينکارش می خواھد تا از پاسخگوئی به ده ھا سسابقه را مکرراً 

 !دادنی اش نيستم؟) ايال(تير کند؛ اما من دم قاطر را محکم چسپيده ام  و تا که توبه نکند و خط بينی نکشد 

را با من ل و  . مبارز دانشمند آزاد-  دانشمند مبارز موسوی- ستاد خالقداد پغمانیصادق ظفر کوشش می کند که ا» صدر«

بھتان و چسناله ھای ھزاره ايست و چنگيزيستش ترور شخصيت کند و از ما  مظلومان حقيقت گو و حقيقت پسند چھره 

ان چھره ھای شناخته شده ھستيم داند که در کران تا کران افغانست را نمی معرفی دارد و اما  اين» لومپن و اوباش«ھای 

بناًء  روی . ما فرزندان خلف مادر وطن می باشيم ه، ھمازو در قلب ھزاران انسان درد ديده ای افغان جا داريم و مھمتر 

و ديگر گنداب ھای متعفن چنگيزيست و ھزاره »  شورش«  باد ھای بر خاسته از بيت الخالء عليه ،ملحوظات فوق

 .يم  و  آسيب پذير و خدشه ناپذير می باشيممغرور ايستاده ااستوار وای کنار اقيانوس   صخره ھ، به سانايست

 استخباراتی ۀنداده است و جرأت دارد تمام نوشته ھايم را در سايتک دو سر... صادق ظفر » صدر«قبالٌ گفتم که اگر  

نمايش ه جای  به رار دھد و اما ب قاندنزند و ھم قوله می کشد در معرض خو  ضد انقالبيون ھم ھنگ میهاش که ب

بعد از مدت مديدی از خواب زمستانی بيدار گشت آمد  خواب زمستانی رفت ؛ه گذاشتن  فرار را بر قرار تر جيح داد و ب

ی اضافی عليه ما حمله را آغازيد  و در پھلوی آن مسيحانه به موعظه گری نيز آغازيد تا با اين )چربو(و با  سی کيلو  

دارای اخالق اجتماعی و با  ،با تربيت فاميلی، با اصالت ھای ھميشگی از خود يک شخصيت برتر ،شادی بازی 

بدان لحاظ  ، است شدهفرھنگ معرفی دارد و اما اين خرس بد بو نمی داند که چند سالی است که بوی تعفنش باال 

گاو «عوام که ۀ  بنابر گفت، چهی داردپخپلو نمی تواند با چال و نيرنگ  شخصيتی  بخرد و ھويتی  برايش کمائ» صدر«

 .صادق دارند» صدر« شناختی که سالھاست مردم از ، شناخته می شود»....شيری از برج 

 خاديست، اسماعيل کشتمند و ديگر ھم قالده ھای ھزاره ايست ،» صدر«اش  » انقالبی«صادق ظفر با رفيق » صدر«

سلطان علی کشتمند دستور  » صدر«ه و سخت سراسيمه  اند و از   بودالشکشتمنديست و انجوئيستش نھايت در تپ و ت

جنبش انقالبی و رھبران برومند و  انقالبی جنبش  ،) شعله جاويد(ترور شخصيت و تخريب منسوبين و رھبران جريان 

رات کشور کتيک  ھای جديد سياسی  انگريز مانند شان که در زراد خانه  ھا و استخباانقالبی را می گيرند تا با اين ت

 ، اجراء گذاشته  شده استۀ مرحله  طراحی و ب».۶  . آی.ام« و ». ب. ج.ک«ھای ارتجاعی و استعماری باالخص 

جنبش (نخست افتخارات جاودانی ) شعلۀ جاويد( و نام پر افتخار» حزب کمونيست مائويست«بتوانند در پوشش 

 سياسی ۀثانی  از اين  طريق يک بار  ديگر در صحندر د و را به بد نامی تاريخی بکشانن)  شعلۀ جاويد- نوينتيکدمکرا

 که مردم و رھبران، در حالی .را منسجم و متحد گردانند» حزب دمکراتيک خلق«کشور ظھور نمايند و صفوف پراگنده 

. -.داکتر » صدر«ھای ديگر  حتا » صدر«و » صدر حسين«صادق ظفر ،» صدر«)شعلۀ جاويد(کادر ھا و منسوبين 

ورده و نمی شناسند چه رسد آنھا را اجا نيه ب را اصالً »پيکار«لب و ضد انقالبی يک تن از رھبران تسليم ط» پوالد«

شعلۀ (و ديگر رھبران و منسوبين )  جاويدۀشعل(يکی از رھبران سنتريست » سمندر«!!!  نمايندمنحيث شعله ئی قبول 

  دادن،ی جواب قرار داده اند و اما ايشان به جاال ؤ سوردمخاطرشعله ئی بودنش ه راب» ھالندی«بار ھا  داکتر ) جاويد
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وی عمداً و . يقت می گريزدپنھان و اسير ساخته است و از حق» شورش«و » پيام«خودش را در حصار مرغانچه ھای 

 به جعل و تحريف واقعيات جنبش شعله ئی و جنبش انقالبی ضد روسی و ترورکردن شخصيت ھا و رھبران یدستور

 خودش را مذبوحانه و خاينانه مصروف ساخته است تا در واپسين لحظات ،و  جنبش  انقالبی  منحيث وظيفهشعله ئی 

 شيری بتراشد که ھرگز خيالش بحقيقت نخواھد پيوست و با اين آرزو ،  مکار و بی دمش روباهِ عمر  پر از خيانتش از 

يشان توصيه می شود که از خوردن پنير ھای برای جناب ا .رسوا و رسوا تر گشته و رھسپار قبرستان خواھد شد

باکتريا  دار ھالندی که گويند  پر از مفاد است بپرھيزند زيرا باکتريای آن نوع پنير ھا با باکتريای وجود شان نه در 

قرار معلوم سازش باکتريای پنير با باکتريای و  .تضاد  بل سازش کرده است و باعث گسترش باکتريای مضر شده است 

تنھا باالی رشته ھای عصبی مغز ايشان اثرات ناگوار و منفی ه  ن،را بدين حالت زار انداخته است ايشان» والدپ «جود 

»  صدر«را بدان وداشته است  که يک پای به بيت الخالء و پای ديگرش در مرغانچه  پديد آورده است بل جناب ايشان

ترقب متأسفانه ضمير و وجدانش را نيز مبتالء و از ايشان يک اين پيشامد غير م .پخپلو صادق ظفر در رفت و آمد باشد

اين روباه صفت محيل با نشر اراجيف و چرنديات دستوری و . نمايش گذاشته استه سر چوبک ب.... شخصيت سست و 

يد که رھبران انقالبی در ق تا زمانی.  می کندغير شريفانهجعلی اش در نبود رھبران شعله ئی و جنبش انقالبی تالش 

 مکار و خرف که کاين اعجوبه گ .حيات بودند اين دسته اپورتونيست ھا از نام و رسم آنھا آبرو و ھويت می خريدند

را » پيکار« مبارزاتی به روسھا تسليم شد و ۀنکرده است و بدون کوچکترين سابق مستقل مسلحانه ۀيک روزی ھم مبارز

روزگار و تسليم طلب تا مغز ۀ حاال اين پتيار انجوئيست شد؛ ياليسم ،رھا کرد و در دامان امپر) خاد(در بست در اختيار 

استخوان سياه و اپورتونيست رھبران انقالبيی را که در عمل يعنی عاليترين شکل مبارزه، مبارزه مسلحانه را در دستور 

لعنت و نفرين بر !!! ؟خواند؟؟ می..... کار شان قرار داده بودند و در جنگ و مبارزه جاودانه گشتند اپورتونيست و

 !.... و»سيا« و ». ب.  ج.ک«جاسوسان حقير  

ه  اند بپنھان کردهرا سخت  خويش» شھيد ياری«ھای بيشعور تحت اسم » صدر«صادق ظفر و ديگر » صدر«که  اين 

-وم ايراندارند و خواھند توانست پالن ھای ش دارند و ھم در قلوب توده ھا جا باز می زعم شان  که افتخار کمائی می

 !زھی يابو گری را در افغانستان پياده نمايند، پاکستان و ديگر باداران ارتجاعی و استعماری  شان

سازمان «نام ه ب»سمندر«در وحدت با يک انسان عادی بود و محفل خيلی کوچک و انگشت شماری را » شھيد ياری«

 . سياسی زياد به شھرت نرسيد ۀنداشت و در صحنی  چندانی ھم وجود آورد که دستآورد ھای سياسه ب» جوانان مترقی

در رأس آن ) شعله جاويد( در سطح ملی تا ھنوز مردم از موجوديتش اطالعی ندارند و تنھا و تنھا اسم بالنده و پر افتخار

. باالخص زنده ياد داکتر رحيم محمودی را می شناسند و بس) محمودی ھا( وطن در پيشاپيش آنھا فرزندان فرزانۀ مادر

اين حرکت ضد انقالبی باعث  .انجام داد ھمانا علنی  گرائی  بود» . م. ج.س« که  ایحرکت ارتجاعی و حتا خاينانه

 تن شعله ئی انقالبی را شناسائی و ھزارانامپرياليسم  روس ۀ گشت که در زمان حاکميت خون و آتش سگان زرين قالد

 !!! گفتحقيقت گر چه تلخ است و اما بايد به شھادت برسانند؛

خاطرخاکپاشی به چشمان مردم ه کشتمنديست و انجوئيست ب - خاديست -چنگيزيست - ھای ھزاره ايست» صدر«که  اين

و نفی  و جعل عامدانۀ تاريخ شاديبازی  ھا می کنند اين شاديبازی شان  حقايق تاريخ را ھرگز نفی  و تحريف نمی تواند 

 .قل می شودزيرا تاريخ توسط فرزندان وطن سينه به سينه ن

صادق  ظفر  رئيس پخپلو ھا اين دوره گرد بی ھويت در آغاز قوله نامه اش ما را محکوم به فحاشی و لومپنی »صدر «

ی ھا و لولو گری ھايش گردر پھلوی خر »صادق ظفر «ينجا امقايسه  می کند؛ در» کيسه بران سر چوک«کرده و با 

که به کيسه بری  آنانی.مله می کندحزايد و به طبقات محروم جامعه آف يک جرم نابخشودنی ديگری را به جرم ھايش می

  در نبود کار به  ھای شان جبراً خاطر بقاء و شکم سير کردن فاميل ه ند تا باو ديگر اعمال مشابه دست می زنند مجبور
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کيسه  .باشد  طبقاتی میمحصول جامعه.......   فحشاء و ،  بيکاری و تھيدستی،اعمال نا شايسته ای دست بزنند، زيرا فقر

 بازار سياه ھا و خس دزدان تنھا برای زنده ماندن  و امرار معاش چنان عملی را مرتکب می شدند و اما در ،بر ھا

صادق ظفر بوی راسيسم و »صدر «از اين نوع طرز برخورد .زندگی شان کدام پيشرفت عمده ای ھرگز پديد نمی آمد

می خواند و داد از خدمت برای » مائويستھا«ادق ظفر خودش را نماينده ص» صدر «بوی بورژوازی می آيد زيرا 

 !تدتطبقات محروم و ستمکش جامعه می زند و اما در عمل و گفتار حرفش را نفی کرده و در بالين بورژوازی می غل

 ستمديده ترين که طبقات ممتاز را که مشغول استثمار فرد از فرد  و ستم ملی بود محکوم نمايد به مصاف جای اينه ب

   !!! اليحه ھای اجتماعی می تازد

اف شئو ونيسم پشتون عف و جف می حو ھم قالده ھای ھزاره ايست و چنگيزيستش ھميشه از ظلم و اج »صادق ظفر « 

خانم محترمه و  . به پشتون ستيزی  ھزاره ايستی و چنگيزيستی دست می زنند ضديت با شئوونيسم شديداً ۀزنند و به بھان

 ايشان بار ھا نفرتش را عليه افغانھا در کليت اعالم داشته است و خودش را جدا از اين فرھنگ و کشور می داند ۀمکرم

فر حق صادق ظ» صدر«. و ھوا را ديک بام و  - خدا را  نازمب و اما شوھر شان ديگران را به راسيسم محکوم می دارد؛

ورد استمگر و استثمار گر بود سخن به ميان بي طبقات ممتاز ،است سيونيسم  پشتون که ھمانا دارد که از پشتونيزم و شئو

و مورد  نفرت و سرزنش قرار دھد و اما ما حق نداريم تا شئوونيسيم و راسيسم ھزارگی را که حساب شان جدا از  

خاين و ستمگر ھزاره را ھزاره  حساب خلقھای ھزاره می باشد نقد و محکوم کنيم و  ھم حق نداريم که  طبقۀ ممتاز،

که از االغ  به يک رتبه  باال تر ترفيع نموده » صادق ظفر«ايست  و چنگيزيست خطاب نمائيم؛ زيرا بنابر فھم و درک 

 ١٩٩۶- ١٩٩٢خاين و جاسوس ھزاره  مقام و منصب قاطر رسيده  و مدال گرفته است؛ کوبيدن طبقات ستمگر ،ه و ب

  !!زھی قاطريت! ستکوبيدن ھزاره ھا در کليت ا

 و تکريم می نمايند شان یصادق ظفر  و ديگر ھزاره ايست ھای ھمقالده اش چنگيز جبار را منحيث پيشوا»  صدر« 

يک خنده با قھقه ھای ! حاال طوری می انگارند که چنگيز از مغولستان نه بل از مردمان بومی اين ختۀ تاريخی بود؟

 .بلند

النا جالل الدين  محمد بلخی را نيز متعلق به دودمان چنگيز دانسته و مھر ھزارگی خاطر ھويت سازی موه ثانی بدر 

 !می زنند

خطاب نموده و ھنوز ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکسسان جريان دمکراؤرھبران و م را تھداب گذار ، ثالث خويش

را  با دم ھای شان پنھان داشته  و اسم و )يدشعله جاو(شان در قعر تاريکيھا روانند تا آفتاب ۀ  خرانگریھم در کمال خر

 !رسمش را در مرداب ھزاره ايسم و چنگيزيسم دفن و بد نام سازند

خطش را » خط گذار مائويسم«که  و مائوتسه دون قرن ناميده و در حالی» خط گذار مائويسم«را  » شھيد ياری «چھارم 

ر فلسفی و تئوريک از  بود و بدان جھت  تا حال کدام آثردهروی يخ نوشته بود و در زير اشعه ھای داغ خورشيد رھا ک

حتمی آب شده در مجراء ھای خالی !را خط گذاری کرده اند؟» مائويسم«ايشان کشف نشده است که ديده شود که چگونه 

ده » شھيد ياری«ھای چنان است که برای يافتن يک مطلب از » صدر« و يا ھم درجۀ رشد فکری !زمين ناپديد گشته اند

 .جھت يافتن تاريخ تولد وی ثيش لز دو سال وقت الزم داشتند» صدر«ھا سال وقت الزم دارند، مگر اين است که 

مدعی می شود  که مردم مغول تبار و شريف ھزاره بوميان و آمده  »پخپلو ايسم« پخپلو بنيانگذار » صدر« حاال پنجم   

و » رھين« خاين ملی مخدوم  ،»حبيبی«ته ھای داکتر عبدالحی خاطر ثبوت ادعايش نوشه اصلی اين آب و خاک اند و ب

صادق ظفر در »صدر«ھمين  !را منحيث سند مستند به شھادت می گيرد؟ يک فرانسوی و چند تا پدر انگليسی اش

در که شير زن کندھاری را  )ميوند(و حماسه ھای تاريخی ماللی موجوديت )  سازمان انقالبی(عوعو نامه ای عليه 

و اما  می پندارد؛» حبيبی«محصول خيال بافی ھای داکتر عبدالحی سھم فعالی داشت ميوند حماسۀ انگليسھا در شکست 
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نقل قول می کند که ھزاره ھا را بوميان اصيل افغانستان خطاب کرده » حبيبی«عکس و بی شرمانه باز ھم  از زبان  ه ب

را تصديق و منحيث سند تاريخی قبول می » حبيبی  «صادق ظفر در کمال باور و احترام  حرف»  صدر«حاال  .است

خذ خود را به صورت علمی و دقيق معرفی بدارد، تا مأ» مگر يک چيز را بز ھم عامدانه فراموش می کند که !!!کند

صادق را » صدر«را ورق بزند، تا ادعای واھی » حبيبی« ھيچ کسی مجبور نباشد بيش از دو صد کتاب و مقالۀ پوھاند 

  .بيابد

که شما نسل بومی اين قلمرو شيران و عقابان ھستيد پس چرا  اين صادق ظفر اين است،»  صدر«حاال پرسش ما از 

 می دانيد و می خوانيد؟» افغانستانی«خويشرا 

ياد می شد و ارجاع و مرجع تان کدام » ھزارستان«يت سند ثبوت کنيد که افغانستان چه زمانی به اسم ؤھمچنان بر ر

 خی می باشد؟اسناد تاري

 ھزاره خطاب شان ه وجود نداشت کهھاگر خروسچف و برژنف قيافه ھای شرقی و مغولی می داشت ھيچ شک و شب

ن ھستيم و ا از ديد ھزاره ايست ھای چنگيزيست ما مردم بومی اين مرز ھای تاريخی نبوده بل مھاجربناءً . نمی کرديد

  .ھزاره ھا مردم اصيل و تاريخی اين ميھن می باشند

خاطر اثبات مدعايش از منابع  استعماری ه ما را به وارونه جلوه دادن تاريخ محکوم می کند و ب »صادق ظفر «

 بر ما بقبوالند که تا ميالدی و بعد از آن نوشته شده است رو می آورد و کوشش می کند ١٨قرن ۀ انگليسی که در نيم

 !آنھا بوميان اند  و نه ما

سمت  ه  ١٢ھمان طوری که در ق تم، حاال ک سله نوش ن سل ری«اي تخباراتی و » کن ده و سوراخھای اس صادق از آب برآم

ستگی ھای  جاسوسی اش از کيلومتر ھا دور تر، به چشم می خورد، او سخت تالش دارد تا مباحث سياسی حاضر و واب

د دان بيفکن ه مي اريخی را ب ه عوض بحث ھای ت وده، ب دان بحث دور نم تۀ . استخباراتی اش را از مي د من در رش ھرچن

م از برکت انترنيت و  ا آنھ ايم، مگر ب امی صادر نم واردی احک ان م م در چن ه خود حق دھ ا ب دارم ت اريخ تخصص ن ت

ھزاران جلد کتاب و ده ھا ھزار مقاله ای که می توان در ھر مورد در آنجا يافت، می توانم به ارتباط باشندگان بومی اين 

ونی و نقش را تقديم خوانسرزمين نيز نکاتی  ندگان نمايم؛ مگر سؤال اين است که چرا بايد به عوض بررسی اوضاع کن

ه  رفتن، ب ه بررسی گ اتش اشغال شده ب ا و شرکای جناي  ۵٠٠٠نيروھا را در موقعيت فعلی که کشور ما به وسيلۀ امريک

د ؟؟؟سال قبل مراجعه نمائيم ردی مانن وئی و» صدر« از آن گذشته وقتی ف ه در دروغ گ راء شھرصادق ک  خاص و ۀ افت

ا عام است، بخواھد خود را زير نام يک نويسنده پنھان نمايد، آيا نبايد نخست مأخذ خود را با اسلوب علمی معرفی بدارد  ت

ائی و روسی،  ائی، امريک شرقين اروپ ر مست ه اکث ادر نظرداشت آن ک ته، ب م گذش ود و از آن ھ ری نم وان آن را رد گي بت

ند، تحقيقات تاريخی و يا جامع ا آه شناسانه شغل دوم آنھا بوده در اصل عوامل استخبارات کشور ھای خودشان می باش ي

ورد ادعای  وای م ا محت ابی ب ان کت ه موجوديت چن د از آن ک د بع زۀ نگارش آن » صدر«نباي ه انگي د، ب صادق تثبيت ش

  نويسنده و سھم نھاد ھای استخباراتی دولت ھای آنھا در چنان نگارشی توجه نمود؟؟

اختن » صدر«ز تمام اينھا مھمتر، مگر واقعيت غير از اين است که وقتی ا ی«صادق متوجه رنگ ب عله ئ  گری اش »ش

اری«شد و ديد که پناه گرفتن در عقب نام  ر ضربات » شھيد ي ا او را از زي ه تنھ م ن دۀ من ھ وا کنن ده و رس حفاظت کوبن

ه نمود ز جزغال د ، انکرد، بلکه در تداوم خود آن سنگر را ني رادی مانن ه فقط در اف سمی ک ی و اپورتوني ده درائ ينک بادي

ی، » صدر« صادق می توان نمونۀ آن را ديد، بحث ھای تاريخی را به راه انداخته می خواھد، در پناه سنگر قومی و مليت

ه در طی بيش از يک قرن، ھزاره ھای مقيم کويتهکه يعنی ھمان کاری . به فعاليت استخباراتی خود ادامه بدھد  با توسل ب

  .آن عليه باشندگان بومی کويته به خصوص خلق دلير بلوچ انجام داده اند

  !صادق» صدر«
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تخباراتی اد ھای اس اداران و آمرانت در نھ م ب ا ھ ائی و ي ين می نم ارت را تعي ه سمت ک ن خودت ھستی ک ، نمی دانم اي

ه ن ک د و آن اي اوت ھرکدام که باشيد در ماھيت قضيه تفاوتی به وجود نمی آي ان  درجۀ ذک د يک االغ می ت صرف در ح

يوه ھای که اگر اين چنين نمی بود، تالش نمی کرديد تا با تغيير موضوع، خود را . باشد نه چيزی بيشتر از آن با چنين ش

  .از زير ضربت نجات بدھيدرسوائی 

وده برای اين که به اصطالح خوب خر فھم شده باشی، من به اين کار ندارم که باشندگان بومی سانی ب  اين سرزمين چه ک

ا گذشت حدود که و می باشند، حد اقل بعد از آن  افتم ۵ب ن را ي ا  سال حق اي ، و از دائی نوشته شودادر پاسپورتم، کانت

ن ظ ويم، رھمان حقی برخوردار شدم که مھاجران صد ھا سال قبل از آن برخوردار بودند، اي ا بگ ته و دارم ت فيت را داش

اعی خود را در آنجاھرکسی در ھر جائی  وده و پراتيک اجتم دگانی خود انتخاب نم رای زن ا ب د ھ ا بع ده و ي  که زاده ش

  .تنظيم نموده است، از ھمانجا بوده و ھيچ کسی خارجی و بيگانه نيست

وچ و  ک، بل ک، تاجي شتون، ازب زاره، پ م از ھ وم، اع ا آن ق ن و ي تن اي ه پنداش يزم و .. بيگان ارزی است از راس ود ب نم

ه . يزم به مثابۀ دو روی يک سکۀ واحدشئون م ب ا ھ ند و ي و برخوردار باش ائين در حد ت فقط افرادی که از درجۀ ذکاوت پ

مانند تو سر در آخور بيگانه داشته باشند، رذيالنه تالش می ورزند تا بخشی از مردم و ملت افغانستان را از پيکر کل آن 

  . نمايد»یيکه کش«رانش ھمه را ابه دستور بادجدا ساخته، 

ا  وچ و ي ا بل ر ھزاره است و ي دگانی می ... برای من اگر پشتون است و يا تاجيک و اگ ستان زن ی در افغان ا وقت ام آنھ تم

دارم  ی مشکلی ن نمايند و تابعيت آن کشور را دارند، ھمه افغان اند و ھم ميھنم می باشند، من با ھيچ افغان و ھيچ ھم ميھن

ا افسورانتا بروم به کتاب اين يا آن ف نم ب  یادری و يا انگليسی مراجعه نمايم، مشکل من با دشمنان مردمم، با دشمنان ميھ

و جاسوس کثيف خودت ھم چون دستت را خوانده ام و . ش تو است که وطنفروش و جاسوس ھستيدمااز ق ه ت ی ک می دان

د  رده، بع ا موضوع عوض ک ه ازرا خوب شناخته ام تالش نکن ت اری« آن ک ھيد ي يم سه را » ش د از مرگشو ن ه بع  دھ

ته ام بلکه اينک . توسط من از قبر ناپيدايش بدر آوردی، عين کار را با تمام مليت ھزاره نمائی راز داش من نه تنھا قبالً اب

شتون،  ا پ سم می باشم، من ب زاره اي ا دشمن خونين ھ برای چندمين بار اعالم می دارم که من با ھزاره مشکلی ندارم ام

وئی می باشمشکلی ندارمم... تاجيک و ی و زور گ يزم، عظمت طلب و .  مگر باز ھم دشمن خونين شئونيزم، راس ی ت وقت

ا  ايرجاسوس را ھزاره ايست گفته، می کوبم، بدان معناست که تو انسان کثيف را به خاطر نژاد پرستی و دشمنی ات ب  س

  .دانسته و می دانمرا  عمر نژاد ھا و اقوام دشمن می دارم، به ھمان سانی که سياف، گلبدين و مال

  !صادق» صدر«

ا در نظرداشت » انسان ھرکس را فريب بدھد، خود را فريب داده نمی تواند«تو ھم حتماً اين ضرب المثل را شنيده ای،  ب

هآلوده ات   به ننگ  آيا در تمام عمر،اين حکم ه دروغی ک رده از اينھم ان ک  کدام زمانی اتفاق افتاده باشد که سر در گريب

ان شرافتی  و در عمرت از چن ه ت دانم ک ا ب افی دارم ت ناخت ک ه ش ا آن ک شيده باشی؟؟ ب زد خودت خجالت ک افی، ن می ب

ودم د علت مطرح نم ه چن شی، مگر سؤال را ب ا چه . برخوردار نبوده ای تا چنان بيندي د من ب ردم بدانن ه م نخست آن ک

ستی ھستی و از ن که رفقاء و آ، ديگر شرافت باخته و بی وجدانی طرف ھستم ھمکارانت متوجه شوند که تو چه انسان پ

  :ھمه باالتر

در کثيف و ن موش کوری که بعد از باختن ھر سوراخی، از سوراخ ديگری سر می کش۴ھمين  و آنق د، متوجه باشند که ت

ام  ستن اتھ ا ب ه ب ان طوری ک اد ناموسیبی وجدان ھستی که فردا ھمين فردا، برای آنھا نيز دوسيه ساخته، ھم ده ي ر زن  ب

ام » پغمانیبصير خان«معلم صاحب  ان اتھ ز ھم ا ني ه اينھ ا زود علي ر و ي ودی، دي اله نم ، وی را وادار به نوشتن آن رس

ق . زنی را شروع خواھی نمود ه سرراھت خل ن موش ھای شود و شايد در اينجا مشکلی ک ر اي ام را ب وانی عين اتھ  نت

حرکتی » بصير خان«د، زيرا ھر چه نباشد، گذشت زمان، جذباتی را که در کورت وارد نمائی، ھمان مسألۀ ناموسی باش
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مگر اين بدان معنا نيست، که کور موش ھای ھمراھت، از .  به وجود آورد بود، شايد نتواند برای ديگران خلق نمايدرا 

  .اتھام زنی تو کامالً مصون می باشند

  !صادق» صدر«

د از ھر نمی دانم که مناسبات واقعی تو و کورموش ا بع م آنھ ه خوبی می دان ه را ب ن نکت ھای ديگرت چگونه است، اما اي

 بزنند، اما چون می دانند که تو دروغ می گوئی و افتراء و تھمت می  خالف آن که حضوری شايد برايت کفنوشته ات،

  : در دل و چه بسا بين ھم بگويندتوبندی، به محض جدا شدن از 

ه محض ».واقعاً که انسان بی شرفی است« د، ب ته ان ضاوتی نداش ان ق روز چن ا ام ا ت ر آنھ ئن باشی، اگ وانی مطم  می ت

ا  ن راخواندن اين نوشته، ھمين حکم بخشی از قضاوت و وجدان آنھ د ساخت، مگر اي ه  خواھ ام ک ه ن زی ب م چي خود ھ

  .وجدان نداشته باشند

  ادامه دارد

 


