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د و خيره سری و با بی ادبی تمام و پايمال نمودن ح ،با بی عقلی و لجاجت ناشی از روانپريشی » ثنا« داکترغفور 

حريم در برخورد ھا نشان داد که زشت ترين   وعقده مند ترين موجود دو پا و اما چھار پا خو و چھار پا صفت می 

 !!!باشد که در بر خورد با آدمھا  تنھا بلد است که پس لگدی بزند و بس

تندخوئی، زشت  ادب است و بی خردی، گفتار زشت، ۀعاقالنه زيستن و متانت در گفتار و وقار در رفتار، نشان

وقتی سخن  .گوئی، دشنام و توھين، سبکسری و خيره سری و لجاجت جنون آميز نشانه ای  ازبد اخالقی می باشد

 از کوچک و بزرگ و آشنا و بيگانه در نظر ،ازادب به ميان می آيد، نوعی رفتار خاص و سنجيده با افراد پيرامون

 سخن گفتن، راه رفتن، معاشرت، نگاه، درخواست، ۀ گيرد، به نحواين رفتار که از تربيت شايسته نشأت می .می آيد

 .ھر کس حد و مرز خود را بشناسد و از آن فراتر نرود، دارای ادب است. مربوط می شود... سؤال، جواب و 

جای ه وی ب  ممنوعه داخل شد؛ۀحد و مرزش را نشناخت و پا فراتر از حدش گذاشت و به منطق» ثنا«داکتر غفور  

استفاده » صادق ظفر«ورد، پيامد وعواقب رفتار و کردارش را منطقی فکرنکرد و توسط آکه چيزی به دست اين 

جز رسوائی پيامد ديگری برای ه اين پير خرف و اما قرتکی و فرتکی نمی داند که انجام ميمونبازی ھايش ب .شد

 .نخواھد داشت» ثنا« غفور

رستم زمانه و کارل مارکس قرن را می کند و در حالی که سبک  ادای ،يک اعجوبگگ ضعيف البنيه و تھی ازمغز

 ، متکبرداً وی با اين صفت و خصلت، شدي .بالی بيش نبوده و سطح تئوريک و ادبی اش در نازلترين مرتبه می باشد

 زمانی که بر ،شايد ھم کس ارج و حرمت نمی گذارد؛ جزخود برای ھيچه  خود پرست و خودستا بوده و ب،خود خواه

 !!رود نت دار می کند که بااليش راه میممين سخت قدم می گذارد زمين را ز

ً شود شنونده  زمانی که با وی مکالمه  و صحبت می خشک و بی  ،) چس دماغ( درک می کند که با يک موجود دفعتا

 !!نمی دانم خودش را در آئينه چه ديده  است و چه فکر می کند که کی است .رمق طرف می باشد
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 اصالً ......  عقده ئی با حماقت محض معنائی نوشته ھای علمی و انتقادی ام را  تا بخش سوم فرمانبرارانۀداين يخز

 که ياسين ، برايم فرمود»ل.آزاد«که شعله ئی انقالبی  تا اين ،درک نکرد و متوجه نشد که ھدفم از انتقاد و نقد چه بود

 .خواندن  در گوش ھای گوشدرازان بی فايده است

را  دھان پليد شان» پيام آزادی«بود که روز بعدش ھزاره ايست ھای چنگيزيست  و انجوئيست از طريق ھمان 

با نوشته » پوالد«با نام مستعار » ثنا« من عف و جف زدند و ھمچنان داکتر غفور ۀگشودند و ھمچو سگان ھار علي

و قوله کشی پرداخت و ھر چه که از متحدانه به پارس کشی » افغانستانی«ھای » کشتمنديست«  ھای متواترش با

و ھم قالده ھای ھزاره ايست و » ثنا«داکترغفور .  نثارم کرد گریدھان نجسش بيرون گشت در کمال االغ

تنھا گناھم اين بود که نوشته  تنھا چنگ و دندان برايم نشان دادند بل تھديدم به بستن و کشتن نمودند؛ه  ن،چنگيزيستش

 !!!را با دالئل موجه و علمی به نقد کشيدم و بر مال ساختم سازی و دسيسه سازی شانھای ارتجاعی حاوی دوسيه 

حال کسی نتوانسته است که نوشته ھای ه نموده است و تا ب» مبارزه«مدعی است که چھل سال  »ثنا«غفور 

قاد يکطرفه باور در حالی که اين موجود پست تر از ھر نوع پستی ھا به نقد و انت! را به نقد بکشد؟ اش» آسمانی«

جواب پرداختن مطابق به اصل ه  چه رسد ب، منتقدانش را به گلوله می بندد تا افشاء و رسوا نگرددۀدارد و ساي

 !!ديالکتيک

 ۀمسأل .ال ھم پاسخ نپرداخته استؤجواب يک سه ال قرار گرفته است و تا حال بؤبار ھا از جوانب مختلف تحت س

کادر ھا و صفوف  ،تمام رھبران» ثنا« معطوف داشته است اينست که  داکترغفورخوده مھم ديگری که توجه ھا را ب

بھتان و افتراء شغاد  ،و جنبش انقالبی ضد روسی را با تيرھای کين و چرکين) شعله جاويد(  نوينتيکجريان دمکرا

  خودشۀه و محيالنوار زده و برای ھر يک شان دوسيه ھای قطور و پھن ساخته است و اما  در نھايت اعمال رذيالن

 دوسيه ساز و دسيسه ساز تا ۀاين شرفباخت! ھمچو خفاشی پنھان داشته است؟» پوالد«در زير چادر مالعمر گونه را 

حرفھای يک بيھويت و جبون که خودش ه حال درک نکرده است که  مردم چطور و روی کدام دليل و سند موثق به ب

 ! باور نمايند؟،ديواری خانه اسير و محبوس ساخته استرا از انظار دور نگھداشته و در حصار چھار 

زدند و تحقير و توھين ، را با چماق فحش و ناسزأگوئی بستندن  اثر اين که ھم خودش و ھم ھمقالده ھای زردش مهب

  در مقابلم کار خواھند گرفت؛ بازھم با اثر»اتوريته کشتن و بستن«نمودند و ھم اخطار دادند که در صورت لزوم از 

عرعر ،خواستم که اراجيف» ثنا«  با فروتنی و شكسته نفسی يک انقالبی از داکتر غفور،اخطار ھا و تھديدات شان

گوشش نرفت که نرفت ه دور کند و اما ب» پيام آزادی«وعوعو نامه ھای ھزاره ايست ھای چنگيزيست را از سايت 

و اگر کسی نقدش کرد  ھا دوست دارد که انتقاد کند؛انتقاد پذير نيست و تن» ثنا« و اين ثابت ساخت که داکتر غفور

 !!!می باشد....... اوباش و  ،لومپن،  جاسوس،اپورتونيست

خواند و » مرشدم«نامم نھاد و پا فراتر گذاشت کسی را » موم« سست عنصر خطابم نمود و ، انگلیۀاين جرثوم

 استدالل و تفکر سالم  بااليم پارس داد و قوله کشيد و مدعی گشت که ،و بدون حد اقل تعقل!! »استادم«ديگری را 

که به آن پيش کسوتانی که از کورۀ ھر چند بدين امر افتخار می نمايم  فالن و بسمدان قرار گرفته ام؛ ۀمورد استفاد

سرافراز برآمده اند، احترام بگذارم و خالف غفور ھا، ھنوز حيات داشته و » .ب. ج. ک«مبارزاتی دشوار و از کام 

 اين خودم ھستم که  به تنھائی انقالب برپا داشته و با در اين روياروئی لیوظرفيت فراگيری را در خود می بينم، 

را ن حرکات پر از لرز و ترس دشمن م. تئوريکم خرچنگ  ھا و چقرھا را به حيرت افگنده امنوشته ھای علمی و 

 جدی و علمی ھر چه بيشتر چنگ بزنم و دشمنان را بيشتر از پيش رسوا ۀبيشتر از پيش نيرو می بخشد تا به مطالع

 .و افشاء بسازم
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 ً وطنفروشان و جاسوسان شوروی و حاال  ،عان از اين مباحثات و تبادل افکار که منجر به شناسائی مرتجواقعا

  .تنھا به خود و استعدادم می بالم بل در بلندای غرور پرواز می کنمه ن، جاسوسان غرب شده است 

نيستم و در عبا و قبايش نچسپيده ام » محسنی« شيخ آصف ،من ھمچو تو دعا گوی و ثنا گوی مرشدت» ثنا«غفور 

 خيال انديشی و خيال گرائی و باورمند ،رمان گرائی آاليسم ديالکتيک است نه زيرا جھان  و آرمان من جھان ماتري

 !!!به جادو و فال بينی

ی از منسوبين جريان شعله و جبش انقالبی از افغانستان و پاکستان در يافته ام که اينک يکی از ده ھا نامه را ئنامه ھا

 :در معرض خواندن قرار می دھم

 .تسليمی از آب در آمدند، در حالی که تمام پيکاری ھا ٫ونيست می خوانداين عضو پيکارکه خود را کم

 .بعد از اين می خوانم ،يعنی پوک) ک)(و)(پ( وی رابا مخفف فعالً که من » کمونيست«اما اين پيکاری و 

 کاوه آھنگر-ن

 افغانستان- کابل

واقعيت  لقبی برای خودت تمام می دارم، بايد اذعان بدارم کهرا برايت تبريک عرض  )پوک(  اسم» ثنا«غفور 

 . اسمت می باشدسوند زيبنده ای پوجودی ات را بازتاب داده، 

اسالم آباد و کابل بعضی عکسھا و اسناد را برايم فرستاده اند و اما خواسته ، از پشاور» پيکار«تعدادی از دوستان 

دو  .ديگری را نيز در اختيارم قرار خواھند داداند که به اين زودی ھا افشاء نسازم و ھمچنان وعده داده اند که اسناد 

از رفقای انقالبی اظھار  .م معرفی کرده است- را متذکر نشده اند و يک نفر شان خود را س نفراز آنھا اسمائی شان

ً  سپاس می  . اين عکسھا و اسناد زلزله ايجاد خواھد کرددارم و متيقنم که واقعا

 خواستم به ھمين نوشته ،زنند و شبی گرم است و ستارگان چشمک میشب گذشته  ١٢:۵٧ھمين لحظه که پاسی از 

غفور ثنای خرچنگ و ،پوالد جان قندول و سمندول( الی در ذھنم خطور نمودؤتا به ھمين جا بسنده کنم که ناگھان س

که با چه طلسم و جادوئی روسھا و نوکرانش را مسحور   اين،- پوکک -  از خاطری که دلت بيفتد- داکترک پوک

چطور رئيسان انجو ھا را گپ دادی و سه بار با اسم و ولد اصلی ات در دفاتر  ،دانم وعقلم قد نمی دھد  اختی نمیس

 که تو بزغاله گگ يکتن از رھبران انفالسی  پيکار بودی و با روسھا ندآيا آنھا نمی دانست آنھا کار و خدمت نمودی؟

 .!! وهللا عقل جن ھم کار نمی کند که تو استاد شيطان می باشی! معامله و سند تسليمی را به امضاء رسانيده بودی؟

شما را توظيف آيا دولت و استخبارات ھالند  ، شما به دولت و استخبارات ھالند تعھد سپرده ايد که سياست نمی کنيد

و » يستیمائو«انقالب » پيام آزادی«از طريق و کالشان ديگری از ھمان قماش   ھا»ثنا«  غفورتا بدان نکرده است

 خروسچفی پراگنده سازند؟؟ کمونيسم باد و را نشخوار خلق ۀدوکتورين  جنگ مسلحان

  :که اگر چنين نيست و پای انجام وظيفه دربين نباشد

ليستی در کشوری نشخوار می کند که اين مبارزه ا انترناسيونۀداند که از مبارز نمی» ثنا«آيا پوک و کچه غفور (

 .)!نه جناب اشان؟حق مردم آن کشور می باشد 

و جنبش  انقالبی » مائويسم«خط گذار و بنيانگذار» ثنا« داکتر غفور» صدر« ،»بی بديل«ۀ آيا نابغ(

 وظايف ملی انقالبيون و کمونيستان را در انقالب ملی و دموکراتيک در مبارزه و ،انترناسيوناليستی پرولتری

 .)ت وکارزار انقالبی در بين توده ھا؟او يا در مبارزباور و قبول دارند  ، فعاليتھای برون مرزی  می بينند
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از زير سقف خانه » چقر«پخپلوصادق ظفر » صدر«و »ثنا«آيا دولت و استخبارات ھالند خبر دارند که داکترغفور( 

 مرگ و انواعه ھای ھالندی شان اتوريته کشتن و بستن افراد را در کانادا و امريکا صادر می کنند و مردم را تھديد ب

 .)!شکنجه  ھا می نمايند؟

تھديدات کشتن و بستن شما و ياران ھزاره ايست و چنگيزيست تان يک طرف و حاال گفته ايد و ، »ثنا «داکترغفور

 تھمت و ،پس روز ھای انتظارت به پايان رسيد و حاال ھر چه دروغ مدعی شده ايد که فالن می کنيد و بسمدان؛

شتک داريد استفاده نمائيد و دسيسه ھا از مغز بيمار تان بتراويد و دوسيه ھا خريطه وخ ،بھتان و افتراء  در توشه

 تو و امثال تو را رسوا تر و ،بسازيد؛ و اما بدانيد که ما عمل بالمثل نکرده بلکه با اتکاء به اسناد و واقعيات عينی

يت ھستيد و ھيچ دست يابی، تو و امثالت داغ ھا و لکه ھای ننگ دامان افغانيت و بشر .افشاء تر خواھيم ساخت

جز ه ب ھنر و فضيلتی در آينده به ارمغان نداشته و نويد نخواھيد داد؛ ، اتمام ، كمال،ءاجرا، كار بزرگ پيروزی،

تنھا نويد و ارمغان فردای نوين و شگوفان ه و اما ما ن  خلق و تاريخ ؛هروسياھی و سرخمی در پيشگا، شرمساری

 .ه جھانی برای فتح داريمبرای خلق اسير مان داريم بلک

 . خواھيد ديدانی سرتين در باالھرا ھمچو شان  م،اگر کرگس گونه پرواز کنيد ،ھا ھا يادت نرود

 ....... ادامه دارد 

 ميرويس ودان محمودی

 


