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  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

١٩ 

 

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«ترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاسم مش

 !ياری ايسمی که به مرداب ھزاره ايسم وچنگيزيسم به فرق سقوط کرد

شھيد «با استفاده از اسم بی نشان  ،» جاغوری«دارای سوابق بد اخالقی و اجتماعی و جاسوس  از  يک عده دزد، 

 ۀعرفی و پيوست و اما خصلت ھا و خوی و خواص طبقم) شعله جاويد(به » محموديھا«که به اعتبار »  اکرم ياری

ان را ھ طبل و سرنامی زنند تا  تا اذ»آماتور سياسی«ممتاز تا سرحد مرگش با وی ماند؛ استفاد نموده و تحت اسم آن 

اد خوشبختانه در مدت بيشتر از بيست سال و اندی تعداد شان از تعداد انگشتان دست باال نرفته و اين تعد .اغواء کنند

 .بين ھمديگر نيز اتحاد نداشته و به چند شاخه در خارج منقسم شده اند

 نوين آمد تيک در جريان دمکرا»ماتورآ«دارای سوابق درخشان مبارزاتی نبوده و تنھا منحيث يک »  شھيد ياری« 

د عادی و يک يک فر» شھيد ياری«تمام رفقائی شعله ئی شاھد اند که   . به ميراث نگذاشته ایو رفت و ھيچ خاطر

اگر ايشان دارای استعداد ھای  معلم عادی بود و از نگاه سطح ايدئولوژيک و تئوريک به پختگی فکری نرسيده بود،

دزد و  عده ای معلوم الحال،. جا می گذاشت که نگذاشته باز خود شگرف سياسی می بود بايد حد اقل چند اثری 
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خيانت ورزيدند بعد از فرار در کويته در پيوند تنگا تنگ با  ) ساما(جاسوس که به سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

و جنبش انقالبی خلق ) شعله جاويد( نوين تيکاستخبارات و نظاميان پاکستان در جھت بد نام ساختن جنبش دمکرا

ۀ توطئخاطر دفاع از ناموس و شرف وطن قربانی داده اند دست به يک ه افغانستان که بيشتر از پنجاه ھزار تن ب

 .را نطفه گذاری کردند» حزب کمونيست مائويست« و  بعد»  انقالبی کمونيستھاۀھست«خاينانه و رذيالنه زدند و 

و نبرد ھای ايدئولوژيک با جنبش چپ  دموکراتيک در بين مردم افغانستان ۀبدون مبارز»  انقالبیۀھست«جالب که 

اس . آی«امريکائی در زھدان -از نطفۀ ايرانی  پاکستان ۀيتدر کوافغانستان و بردن انديشه بين طبقۀ کارگر کشور، 

 در ». آی. اس.آی«اين نطفۀ حرام و مولود نا ميمون . ميزايد» حزب کمونيست مائويست«آبستن می شود و » .آی

را آن ) شعله جاويد( نوين تيکدھۀ نود تولد گشت و به محض بزرگ شدن نخست تمام افتخارات جنبش دمکرا

 شئوونيست، ثانی تمام رھبران و کادر ھای انقالبی شعله ئی را اپورتونيست، اوانتاريست،در رد و کاعالم خودش 

را رھبر و » شھيد ياری« و تنھا  غالم بچۀ طالئی ھا يعنی هطلب و شھرت پسند خواند قدرت دگماتيست، سنتريست،

را  خط گذار  گسيختگی ايشانمعرفی کرد و در کمال افسار ) شعله جاويد( نوين تيکبنيانگذارجنبش دمکرا

 !!!خواند»  مائويسم«

مثل حزب  ما خوانده و ديده بوديم که يک حزب انقالبی در ميان شعله ھای جنگ تولد و به پختگی می رسد،

ين اساس نبود و بايد حزب در کويته و بدون شر و شور و انقالب اکمونيست انقالبی چين و اما در جاغوری رسم بر

 آبستن می شود و به آسانی و بدون درد وتحمل مشقات ». آی. اس.آی«در ماشين »یحزب«اقعاٌچنين متولدمی شد که و

 !!تولد می گردد

پرداخت و تمامی  )شعله جاويد(اين لکه ھای سياه و ننگ بر دامان سرخ کمونيسم  نخست به دزديدن افتخارات 

صفوف و کادر ھايش را ھزاره ۀ  زد و ھمر آفرينش را مھر جاغوریاعملکرد ھای انقالبی و گذشته ھای افتخ

شعله (يعنی در روز روشن و در مقابل چشمان باز تاريخ و چشمان رھبران و کادر ھای شعله ئی  توصيف کرد؛

کشور بود متعلق به طبقات باالئی جاغوری و ميراث آته کالن ۀ اقشار و مليتھای ستمديدۀ را که متعلق به ھم) جاويد

چون  . ثانی به دزديدن افتخارات رزمی و حماسی جنبش انقالبی خلق افغانستان پرداختنددرند وو آيه کالن شان دانست

به اين مسأله مھم توجھی   جنبش انقالبی و سازمان ھايش در خواب عميق و اختالفات بی اساس فرو رفته بود ،

را در رأس جنبش  خويشگرفتند و تر ھمان بود که دزدان جاغوری جرأت زياد  را معطوف نداشتند؛ جدی شان

 )شعله جاويد(از تجمع بقايائی » حزب«در اوائل ھمه من جمله خودم فکر می کردم که واقعاٌ  .انقالبی تحميل داشتند

را در اختيارم »حزب«دبی بود به منزلم آمد و اساسنامه و مرامنامۀ ؤن که يک فرد م - انجنير . تأسيس شده است

بعد از  خواندن اساسنامه و مرامنامۀ  .له ئی ھا اساس گذاشته شده استگذاشت و متذکر شد که حزب توسط شع

اين که وی دارای .ن ابراز و اعالن ھمکاری کردم  - با انجنيربه فھم ھمان روز خود، آن را درست يافته » حزب«

داٌ از قومپرستی دب بود و شديؤچه خط فکری قبالٌ بوده و يا نبود من بيخبرم و اما در حقيقت يک انسان با اخالق و م

در حالی که  وی را تاپۀ پرچمی زد؛» حزب«خراب شد و » حزب« ن با -روابط انجنير.و سکتاريسم نفرت داشت 

 ن باالی اين عوامل -بعد از رفتن انجنير .تعيين شده بود »حزب«در کانادا بود و از جانب  »حزب«ول ؤايشان مس

 خواندن اينھا را نقد کردم و ثانياٌ خواستم که چرا نوشته ھای »یافغانستان«نخست مسأله   شک کردم،». آی. اس.آی«

که مايۀ دلسردی و نفرتم را ھموار  پشتو و ديگر زبانھا را در ارگان نشراتی اش به نشر نمی رساند و سوم چيزی

ته ھر چه  نمود که گذشادعاکرد اين بود که اين زنازادگان تاريخ صفوف خلق و پرچم و خاد را برائت داده و چنين 

بود گذشت و حاال بعد از اين بايد با صفوف خلق و پرچم و خاد اتحاد کرد و اخوان را نابود ساخت و انقالب 
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اين زنگ خطری بود که مرا وادار ساخت تا با آنھا قطع رابطه کنم و ھم بعد از آن ھميشه مراقب فعاليت !!!  کرد؟؟؟

 را برای مردم معرفی ». آی. اس.آی«عوامل و جاسوسان فتم تا اين تصميم گرکه   تا اين. ھای استخباراتی شان بودم

شعله ( نوين تيک و ضربات شديدی بر پيکر  و جمجمه ھای خالی  و زرد  اين گروگانگيران جريان دمکرانمايم 

 .شان به ھفت آسمان بلند شدۀ وارد ساختم که صدائی نال) جاويد

صادق ظفر توسط  انجو ھا به ھالند انتقال » انجنير« ايجاد گشت و بين رھبران حزب باالئی تقسيم دزدی ھا کدورت

را در ھالند و از اطاق خوابش تھدابگذاری کرد و بعد سايت استخباراتی » مائويستھای افغانستان«داده شد و گويا 

ار  ضد شعله ئی ھای اصيل و رھبران جنبش انقالبی آغازيد که در بازهرا در جھت تبليغ ب» شورش «ۀچند سر

 تا تعداد در آن نقش بازی می کنددر رولھای مختلفی » صادق ظفر«سياسی خريداری نداشته و تنھا و تنھا 

نويسندگان را اضافه نشان دھد و اما اين چال و نيرنگش نا کار آمد از آب بيرون شد و موجب رسوائی بيشترش 

که در رقابت و » صادق ظفر« و آنھم ی مستعار فقط يک فرد استاھ زيرا ھمه می دانند که آنھمه اسمگرديد

 !!دست به اين شاديبازی و مداری گری زده است» حسين«ھمچشمی با يار غارش 

دوست دارد که انتقاد »صادق ظفر «نقد و انتقاد يک حرکت انقالبی برای تصحيح کردن و آموختن می باشد و اما   

سقوط می کند و با تمام ابزار در بدنامی منتقد »ظفر«مان  اگر کسی مورد نقدش قرار دھد آس .کند و اما انتقاد نپذيرد

 . اين نقيضۀ آشکار و عظمت طلبی اين جرثومۀ انگلی و فرد بدنام و عقده ئی می باشندهمی پردازد که ھمه متوج

الف جنگ خلق زدن بدون صفوف خلق و انقالب سرخ کردن بدون نقش مردم، از ھالند اين مجنون و لولو را 

که من بعد ھم به اخاطر اختصار کالم و ھم به داکتر غفور ثنا  صادق ظفر،. ام وخاص نموده استمسخره ای ع

 ۀمشھور به گوسالناميده خواھد شد، » داکتر غف«سگ نمی باشد » غف«خاطر ماھيت گفتارش که چيزی به 

يسا  به ھالند و ی که از طرف  و از طريق اسپانسر  ھای کلئھا) گرگی( دو تن یسامری و خلقی سرشناس و يک

راه انداختن ه بلجيم آمده اند و يا يک چند نفر از طريق اسپانسر  ھای امارت آغا خان به مونتريال و اتاوا آمده اند با ب

سو از انقالب بين المللی  از يک .غوغا و ھياھو آھنگ انقالب را زمزمه می کنند و اما انقالبی بدون نقش خلق ھا

در سطح بين المللی مگر اينھا  .در افغانستان می باشند» مائويستی« ديگر مدعی انقالب نشخوار می کنند و از جانب

 در اساس ستراتيژی انقالب آنھا چيست؟؟  انقالب می کنند؟دام پشتوانۀ توده ئیند و چه قسم و با توسل به کاچند نفر

ب ملی و انقالب بين الملی کشور پس نقش احزاب و سازمانھای کمونيستی و سوسياليستی کشور ھای ميزبان در انقال

روی کدام پشتوانه و اساسات اصولی نقش رھبری چنين انقالبی » غف«ھای مختلف چيست و صادق ظفر و داکتر 

 در خانۀ خود يعنی افغانستان درمند و رنجور آش بريده نمی توانند، در خانۀ مردم به فکر -دوش گرفته اند؟ه را ب

 -بريدن سيميان می باشند

در کجای کشور ؟؟ ارتش انقالبی و ارتش توده ئی دارند -فغانستان در کجا و کدام نقطۀ کشور جبھات جنگیدر ا

غف «آيا  شايد من اشتباه خوانده باشم، کميته ھای انقالبی و نظامی برای پيشبرد و بر پائی جنگ خلق داير نموده اند؟

 ؟؟بعد يک قرن نستانوزی صحبت می کنند و يا افغا از افغانستان ھمين امر»و چقر

 نگاه با دقت کامل......... خوانندگان عزيز شما به نوشته ھای اين قلم و ھمچنان سه قسمت اول فرمانبرداران    

قسمت سوم فرمانبرداران که داکتر  . خواھيد ديد که ھمه را به اتحاد و ھمدلی دعوت می کردم، بيندازيدیژرف

افروختند و با لحن  شار اصولی و منطقی قرار دادم باالخره  گداختد،را تحت ف» مائويست«  و صادق ظفر »غف«

 تو حمالھا  توھين  مرا مورد شديد ترين» ...يکتن از ھواداران« و » سازمان کارگران« از آدرس هلومپنانشديداً 

تنھا ه  نوفتم مصاف شان شتاه  با زبان خود شان ب در نتيجه من ھم.مرگ تھديد نمودنده قراردادند و حتا بخصمانه 
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را برمأل و  را در زمين سيۀ شکست و تضرع سائيدم بلکه ماھيت اصلی ارتجاعی و جاسوسی شان پوز ھای شان

 و »ساما«و ) شعلۀ جاويد(خاطر دفاع از وطن و مردم و دفاع از حرمت و شرف ه اگر الزم باشد ب. افشاء ساختم

 .کنم وم اين کار را به افتخار میديگر اعضائی جنبش انقالبی تا به گردن در چتلی فرو ر

فالن و بسمدان افالس نامه اش را برايم  تسليم کرد و حاال از » ھوادار «در جفنگنامه اش که منحيث » صادق ظفر«

ٌ مائويستھا«منظورم » مائويستھا«سوراخ  بااليم !!ھھھھھھھھه  عجب مفلوک و ماچه خری دجال و ريشخند» عمدتا

 و کوشش می کند که خودش را مظھر اخالق و شرافت انقالبی و يک موعظه ه می دھدادام را ه اشحمالت خصمان

داند که اگر خودش را در ھفت پوش قايم  نمايش بگذارد؛ اما اينرا نمیه عکس به گر خوب معرفی کند و اما مرا ب

ٌ شب چھارده و روز چھارده ٌ مائويستھاعمد«منظورم » مائويستھا«اگر !! کند قابل شناخت می باشد، خصوصا » تا

کردم و من اين افتخار را کمائی کرده ام که از  مرا تعريف و تمجيد می کردند آنروز بود که خودم را حلق آويز می

رئيسان بانک و سبزه  -رچمی ھا پ-خلقی ھا -خاديستھا -وطنفروشان -زنازادگان -دھان بی ناموسترين حرامزادگان

ته ام که اين خودش يک افتخار است و اين افتخار به آسانی ميسر نمی ھای مشھور مورد انزجار و نفرت قرار گرف

 .شود

ی قھرمان را دزديد و به پاکستان فرار کرد در کمال )ساما(پول و اسرار  مھمات، که خود سالح ھا، »صادق ظفر «

 :بی شرمی می گويد که

 "ادامه چه راھی است؟" ساما"ادامه "

با زدودن و راندن عناصر گ مرد بی بديل و ببر انقالب مجيد کبير باالخره ی سردار اسطوره ھا بزر)ساما(ادامۀ 

پيشآھنگ طبقۀ کارگر که تمام زحمتکشان کشور  به  ساختن حزب تسليم طلب، سازشکار، اجنوئيست و انقياد طلب

 .زو خواھيم رسيدبه اين آر اينرا قبول داری و يا خير ما زنده و شما مرده،. را نيز د رخود خواھد داشت، می انجامد

تاريخ جنگ مقاومت ملی شاھد مدعايم  يعنی با شرافت و مردانه زيستن و شرافتمندانه و ايستاده مردن،) ساما (راه

سامائی ھای ملی و انقالبی در اوج قله ھای غرور جانباختند ، رھروان و ياران شان راه و رسم آنھا را تا . باشد می

 .يک جامعه ای بدون طبقه است چراغ رھنماء و رھگشائی شان قرار داده اندقرار تسر منزل مقصود که ھمانا اس

راه مردم و راه انقالب است برای رھائی از قيد ستم و مناسبات کھن ارتجاع و استعمار و سعادت و  )ساما(پس راه 

مای است که به آن سا» از ساما« مسلم است که در اينجا منظور .خوشی کتله ھای وسيعی از ستمديدگان و رنجبران

وسيلۀ مجيد مجيد بنيان گذاشته شده است، نه آنھائی در عمل به دھل استعمار رقصيده از شنيدن نام دشمن آنھا را تب 

و » ميرويس«يعنی آنھائی که من . لرزۀ مرگ فرا گرفته، روزی از انجو سر می کشند و روز ديگر از جای ديگری

 . خصمانه رشتۀ ديگری وصل نمی کندساير ھمرزمانم را با آنھا به جز مناسبات

   :بيرون می دھد زده است و مغز بيمارش چنين تکيه »مارکس«بر کرسی فکر می کند صادق ظفر »صدر« 

واين . ما به خاطرتقطيرافکارجنبش دموکراتيک نوين افغانستان به نقدانحرافات جنبش درگذشته ميپردازيم "

د، اما رھبران سامابجای مبارزه اصولی وايدئولوژيک بازھم ضرورت انصراف ناپذيرمبارزه پرولتری ميباش

ھا به اين توھم غرقند که "بيچاره"چنين به نظرميرسدکه اين. مستخدم فحاش شان را برمنبرناسزاگوئی آوردند

 ".بابيھوده گوئی وفحاشی ميتوانند ما را از وظيفه ايکه تاريخ وانقالب برعھده ماسپرده، بازدارند

، الفزن و تقيه سراء  » عمدتاٌ مائويست«، »مائويست«غير مبارزاتی و اما » شخصيت«تفکر قرن و اين که شما م  

» جنبش دموکراتيک نوين«خاطر  شيره كشی و  عصاره گيری افکار ه که ب بی خط ،» خط گذار« و رھرو انديشۀ

 چقر و مھتاب شب چھارده صاحب» صدر«حاال پرسش ما از شما  جنبش در گذشته می پردازيد؛» انحرافات« به نقد
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 اصوالً پراتيک چه کاره بوديد و باکه ارتباط داشتيد؟)شعلۀ جاويد( نوين تيکاين است که  شما در جريان دمکرا

خودتان در تمام اين چھل و اندی چه بوده و در کجا ايستاده بوديد؟؟ ھرگاه ادعا داريد که در جمع روابط آن جريان 

ٌ شعله ئی لطف کنيد از مردقرار داشتيد  ٌ «ه ھا نه بل از زنده ھا يک شاھد بيآوريد که ما بدانيم که شما واقعا » عمدتا

 !شعله ئی بوديد

ناشی از پنير گنديده ای ھالندی حساب می  )پسکی(اگر جواب ارائه نداديد باز ھم ھمچو گذشته اين حرفت را بمثابۀ 

 !!کنم

  لطفاٌ نام ببريد؟راستی برای شما اين وظيفۀ خطير را که محول کرده است

ٌ مائويستھا«منظورم » مائويستھا«از گذشته ھای   چقر که »صادق ظفر«اشاراتی داده تا خواننده بداند که » عمدتا

 است؟

ات خفقان مرگ گرفته ای و چرا رنگت زرد و سرخ می » عمدتاٌ مبارزاتی«يعنی » مبارزاتی«چرا از گذشته ھای 

 کوانتل پرو ھھھھھھھھه!! رار پنھان نھفته است؟چه راز ھای در اين اس شود و می پرد؛

زير وند و  يد طوالنی داريد و لچک و بدنام پسوند و پيشوند،.......تو در لچکی و دروغگوئی  و  ،» صادق ظفر«

 ما ۀمصاف تان آمديم و اين شما ھا بوديد که دشنام و توھين حواله ما با علم و منطق ب .سر وند اسم کاذبت می باشد

 به عقده ھا تبديل گشته  و ما را با تازيانۀ تھمت و بھتان زديد؛ چون با خود مشکل داريد و احساس حقارت تانکرديد

 برايت چلنج دادم تو بی ناموس ١٨گر چه در بخش  !!! ھيچ قاضيی افراد عقده ئی را قناعت داده نمی توانداست بناءً 

جواب نپرداختی ای حرامی خم ه کوت مرگ کردی و بچرا س جاسوس بودی که اسم انقالبيون را آفتابی نمودی؛

  غلط ثابت نساختی؟حرفم رااگر ريگی در کفش نداشتی و نداری چرا  چشم؟

تنھا در نه ينجا می بينيد که وی اداند و اما در ی را میئچقر فکر می کند که در سياست چيزک ھا» صادق ظفر«

 و قوله  زند دارد و ھم ضد و نقيض و بی مفھوم  پارس میسياست وارد نيست بل اشتباھات مکرر امالئی و انشائی

  .ی بی خبر و در خواب رفته»عمدتاٌ مائويستھا«، » مائويستھا« حال هوای ب می کشد؛

وطبقات مرتجع وضدانقالبی پيوسته به آن " شکلی ازمبارزه طبقاتی است "ھمانگونه که بيھوده گوئی وفحاشی" 

راکه  فحاشی ولچکی ای. ميگيردءتن درسياست نيزازيک بينش ارتجاعی منشاتوسل ميجويند، توھم احمقانه داش

به راه انداخته اند، درتاريخ عداوت "کوچک بودنش"ۀ ی که ازشدت عقد" قبيله گراۀسفل"و) ادامه دھندگان(ساما

 ".ھای اخوانی ھا وخلق وپرچم ھم بی نظيراست

!!!   وفحاشی شکلی ازمبارزه طبقاتی است؟؟؟پخپلو صادق ظفر جاغوری می گويد که  بيھوده گوئی» صدر«

يادگار مانده ه  اپورتونيست  چنين حرفی را در دفتر خاطراتش بۀتسليم طلب و غالم بچ» خط گذار«ھھھھھھه حتمی 

  !!است

  طبقاتی در ادبيات سياسیۀ طبقاتی را معنا و تشريح کن که بدانيم مبارزۀتو اول مبارز لولو و کچه ، احمق کودن،

 ياريسم در اصل چگونه مبارزه است و پيشتاز اين مبارزه کيست ؟«و پدر فکری اش » قيزمصاد«

ال ما ؤجواب سه چقر و شفتر ب» صدر«فحاشی و بيھوده گوئی چطور شکلی از مبارزه طبقاتی است؟ اميد  

  !!بپردازد

 يک نوع خاص آن ن روشنيست، بلکه صاف ودر کل در ثانی اينجا بحث در مورد چگونگی پيشبرد مبارزۀ طبقاتی 

که فعاليت استخباراتی جواسيس باشد مطرح می باشد، من در قسمت قبلی ھم تذکر داده بودم و اينک باز ھم می 

آزمونی از نو و « ھويت و محل زيست نويسندۀ رسالۀ ٢٠٠٢پرسم مگر تو و تمام باند حسين و داکتر غف، در سال 
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 اگر از پس خاک نکشيده ايد بگوئيد نه، تا با نشر آن نوشته ھا، دامن تان را افشاء کرديد و يا نه؟؟» يا رسالت ديگر

را بيشتر از اين باال نمايم و اگر کرده ايد، بگوئيد نفس آن عمل چه بوده است، جاسوسی و يا مبارزۀ طبقاتی؟؟ 

يد، نيز سند بودان نموده زيوآنھا خود را آ....يرانی ھائی که از خ فراموش نکنيد که ما از باداران آنروز تان يعنی ا

 .داريم

مثابۀداغ ننگ بر پيشانی کثيفت  حک شده ه ب...... بيناموسی پستی و حرامزادگی و لچکی، فحاشی، ،»صادق ظفر«

است و زمانی اين داغ از پيشانی ات پاک می گردد که در قبرستان ھالندی ھا گور شوی و اما اوالد ھايت از طعنه 

 قلباٌ آنھا در صورتی که با تو وطنفروش و جاسوس در عمليک سان نباشند،  ماند و برای ھای مردم در امان نخواھند

 .متأسفم

که ) دست لوت (یءيک ش . حرمت و شرفش را محافظت کندۀيک ميکروب اجتماعی که نتوانسته است درواز

و ديگر  )ساما (نقالب  ضد دژ پوالدين اهدھن نجسش را ب گذشته اش سراپا با بی ننگی و  بی شرمی استوار است ،

کند و  بی محابا عوعو من  باز می..... سازمان انقالبی و - ساوو - سازمان ھای جنبش مقاومت ملی ھمچو  رھائی

 سامای انقالبی و ديگر سازمانھای ۀسيمای قھرمانانبه .... مگر نمی داند که پارس کردن يک ماچه سگ  کند؛

سازمانھای مربوط جنبش انقالبی  تاريخ اسم وارد  ساخته نمی تواند؟ ه ایمربوط جنبش انقالبی را کوچکترين خدش

 ضد رژيم پوشالی هرا اولين سازمانی ياد کرده است که اولين فير تفنگ را ب) ساما( را با خط درشت نوشته است و 

 !! بوديدآورده است که شما در آنزمان با يار غارت در شب چھارده مشغول عيش و بزمدر کودتا و روسھا به صدا 

سازمان انقالبی در ميان خون و آتش در حالت فعلی مصروف مبارزه و مجادله  اند و اما  ماچه سگ رفقای  

» کشتمند«از ھالند با ھمکاری نزديک اسماعيل » غف«مشھور به » ثنا«جاغوری و گوسالۀ سامری داکتر غفور 

 !!ند ا به پاچه گيری مشغولراه  انداخته اند و ه عف و غف و جف را منحيث وظايف محوله  ب

پرچمی و اخوانی نوع سنی و  خادی، ی خلقی، قلوسهيست بی شرفانه از برادران ھای چقريست  ياری ا»مائوئيست«

دفاع برخاسته اند و در کمال بی ناموسی و رذالت از آن حرامزادگان و زنا زادگان تاريخ تعريف و ه ی  بئشيعه 

 :س خطاب می دارندتمجيد می کنند و آنھا را با نامو

 "ميخواند "کمونيست"و "ملحد" ،"بی دين "ھنگاميکه برھان الدين ربانی برگلبدين حکمتيارحمله ميکرد اورا" 

ملی "احزاب تشييع يکديگرشانرا. ميگفت" کافر"و"کمونيست"به ھمين قسم گلبدين حکمتيارمخالفينش را و

وآنقدرشرف داشتند که حرمت . نميدادند" شرف وناموس"ميگفتندولی فحش"شعله ای"و" کمونيست"و"گرا

فضای روياروئی اعتقادات وافکارمتضاد را حفظ کنند ولچک ھای لمپن وبيسوادان بی تربيه شان رابه فحاشی 

حتی ازاين امتيازنيز ) سيدغالم علی مشرف وميرويس ودان محمودی(بدبختانه رھبران ساما.  وارد ميدان نسازند

 ".محورم ميباشند

»  عمدتاٌ مائويست«صادق ظفر چقر » انجنير«البته منظورم  خادی و پرچمی، - بی ناموس خلقی» ويستھایمائ«او   

می باشد، خلقی، خادی، پرچمی و اخوانی نوع سنی و شيعه ناموس ميھن را فروختند و بر نواميس » غف«و داکتر 

سوختند و  کشتد، سی کردند،در سگ جنگی ھای کابل به حرمت و عصمت دوشيزگان تجاوز جن .ملی پا نھادند

تف بر رو ھای !!!حاال شما بی پدران مادر خطاء و بی ناموس چراغکش آنھا را برائت می دھيد؟؟؟ ويران کردند؛

 !نجس و زرد شما وطنفروشان و ناموسفروشان

ٌ مائويست«گفتار باالئی  غ سبز ھا، دفاع مستقيم از سگان خونخوار روس و اخوان الشياطين است  و چرا» عمدتا

پرچمی و خادی و اخوانی نوع شيعه وسنی، تا اين سگان وامانده را متوجه سگان فراری و  - نشان دادن  به  خلقی
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ٌ مائويست«اروپا نشين  ٌ مائويست« ما بشورانند؛ اما هساخته و علي» عمدتا دانند  ھای پخپلويست و گرگی نمی»عمدتا

رتجاع و استعمار را سالھاست که بلند کرده ايم و آنان را دشمنان و آگاه نيستند که فرياد ھای آن سگان عار منافع ا

  !تف بر روی شما کودن ھا و بی ناموس ھا. آشتی ناپذيری خويش گزيده ايم

اعتراف امروز شما مبنی بر بيگناھی خلق و پرچم در مقايسه با بھتانھائی که بر جنبش چپ وراد نموده اند، کدام 

اگر من در .  شما می باشدگنديدۀ ميانه کامالً جديد می باشد اذعان آن از دھن ھای چيز جديدی نيست، آنچه در اين

ھيچ افتخاری را کمائی نکرده باشم، ھمين که شما را وادار بدان ساختم تا عليه شما جواسيس روس، تمام اين مبارزه 

  . که می توان بدان باليدضمير مشترک تان را با خلق و پرچم و خاد به نمايش بگذاريد، بزرگترين افتخاريست

خادی  ی رئيس بانگ و سبزه ھای مشھور باز در دفاع از برادران خلقی،»عمدتاٌ مائويستھا«در نقش »صادق ظفر «

 :و پرچمی اش چنين عف و جف می زند

چه درپوھنتون کابل وچه ) سياسی(شعله ای ھاباخلق وپرچم نيزدرمبارزه قرارداشته ودرروياروئی ھای عملی "

 درآن ....اماخلق وپرچم به مراتب شرافتمندانه تراز. تب واليات وولسوالی ھاعليه يکديگرمبارزه ميکردنددرمکا

اما بدبختانه . حدی ازشرافت ميباشند که باوقاروعزت حرف ھای شان رادردفاع ازمشی انحرافی شان بگويند

 -ونميتوانندازطرزتفکروخط سياسی. اين مزيت راھم ندارند" قبيله گرای سفله"و )ادامه دھندگان(رھبران ساما

 ".ايدئولوژيک انحرافی وخائينانه شان دفاع کنند

پرده ای ريأ » حزب دمکراتيک خلق«با اين ترفند و نيرنگ سياسی می خواھد بر سوابق بد اخالقی » صادق ظفر«

در حالی که اعضای  وجه احسن و شايسته انجام دھد؛ اشرا در دفاع از ھمقطارانش ب» انقالبی« بيفگند تا وظيفۀ

در بدل »راتب زاد«دالل و کاالی مصرفی بودند، جميله پلوشه  و اناھيتا » صادق ظفر«حزب پرچم اکثراٌ مثل 

جوانان را تشويق به پيوستن  خوابيدن خود شان و پيشکش کردن مھرويان و پريويشان پرچمی با جوانان غير حزبی،

قصۀ جميله پلوشه در زير درخت ھای زرد آلو در پوليتخنيک از » صادق ظفر«. نددر صفوف حزب پرچم می کرد

از . زنده باد شعله جاويد بعد از چشم روشنی فرياد زد مرگ بر پرچم سياه،! خبر دارد و يا خير؟» سياه«.... با 

 !!!توقعی بيش از اين نمی رود» صادق ظفر«فردی چون مھتاب شب چھارده جاغوری رئيس بانک 

و ) شعلۀ جاويد(اما خدمتگار کوچک و بدون توقع  نيستم،) ساما(من رھبر  بيناموس،» صادق ظفر«رئيس بانک 

تنھا آشتی ناپذيرم بلکه آنھا را دشمنان طبقاتی ام ه ن) ساما(و ) شعلۀ جاويد(با دشمنان  .ھستمديروزی قھرمان )ساما(

رم نداری و کوشش می کنی که با چون تو چشم خم دامن باال ش  و رھبر دارد،یاز خود خط مش) ساما( .می انگارم

را ضربت بزنی و اما کور خوانده ای کور موش زرد و ھزاره ايست )ساما(کوبيدن من چھره و سيمائی جاودانۀ 

 !»عمداٌمائويست«چنگيزيست 

موخته اند به جزء تاريخ  اھای پوده و کچه و خيله و بيله که از تاريخ ھيچ ني»مائويست«در نقش »صادق ظفر «

خوبی می داند که چه وقت رئيس بانک مشھور شد و چرا سبزه به حزب ه وی ب به رئيسان بانک را،مربوط  

 !!اسالمی پيوست

  :باز با نادانی و عدم آگاھی از تاريخ نشخوار می کند» صادق ظفر «حاال اين توله سگ 

 بقايا و بازمانده ھای تاريخ بارھانشان داده که ھرجريان فکری انحرافی سرنوشت غيرازاين نداشته وندارد،"

آنھاجزآنکه با بدوبيراه گوئی و بد دھنی اعتراض شان را ازشکست افتضاح آميزشان بيان کنند، کار ديگر 

 ".نتوانسته اند
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از تاريخی که تو نشخوار می کنی حتمی تاريخنويسش  ،...ھای لوده »مائويست«چقر خر زخمی پادۀ» صادق ظفر« 

ين جای شک نيست که ھرجريان فکری انحرافی به سرنوشت داکتر ادر .بود» رخط گذا«جناب غالم بچه جاغوری 

چقر، جاسوس و ديگر ھمپالگان و ھم قالده ھای چنگيزيست و ھزاره ايست ، »صادق ظفر « ،»غف«مارموسک 

  .رھبران خلقی و پرچمی  و اخوانی شان دچار می شود

بود و مصدر جنايات و خيانت ملی گشت و اما تو  خاينانهخلق وپرچم يک جريان فکری  پخپلو ،» صادق ظفر«

ای شارالتان بی ھويت و   شان مبدل شده ای؛یمی خوانی و به  مديحه سرا» باوقاروعزت«بيشرمانه آنھا را 

 !.... خاديست دھنپاره و نادان

 :ھزاره ايست و چنگيزيست را بخوانيد حاال الف و پتاق يک جاسوس انجو ئيست،

قاتی ساما وسازمان رھائی که جنبش دموکراتيک نوين افغانستان رابه روشن ساختن سرشت طب"

اين ھمان . اسالم گرائی، رويزيونيزم وسرانجام تسليم طلبی کشانيدند، وظيفه تخطی ناپذيرماست لجنزارآوانتوريزم،

تسليم "رازازنظر سياسی، اين جريانات فکری انحرافی درحال حاض. کاری است که انقالب درافغانستان ازماميطلبد

آنھابابی ادبانه ترين جمالت ازکمونيست . را وعظ ميکنند"تسليم طلبی خواھی"پائين ترسقوط کرده و"طلبی

 ."مزاحم تسليم طلبی خواھی شان نشوند"ھاميخواھند که 

؟؟؟ھھھھھھھھھھھھه او  کور موش .وظيفه تخطی ناپذيرماست....روشن ساختن سرشت طبقاتی فالنی و بسمدانی  

 د تو چکاره ھستی و که اين وظيفه را بدوشت سپرده است؟قروت دز

مغزت که  نافت در شب چھارده رفته بود و حاال چطور باری اين مسئووليت بزرگ را حمل ميداری و با کجايت؟

خالی است و ھمت و وقار و ناموس ھم از قاموست بعد از شب چھارده در کوه و صحراء ھای جاغوری فرار کرده 

 !!وک-ز- و- را به پيش می بری او مسخره گ» مسئووليت«اين پس چطور  است؛

 برای اينست که اقالً » عمدتاٌ مائويست»«مائويست ھای جاغورستان«در رول » صادق ظفر«حاال پرسش ما از شما 

خوانندگان معلومات ارائه کن که تو که ھستی و در کجا و کدام نقطه و مکان مبارزه کرده ای و چند عسکر روس را 

 ! ای؟کشته

وقتی که تو خواجه مھتابی از مبارزه دم ميزنی تمام شعله ئی ھا و اعضائی جنبش انقالبی را در حالت تھوع  و  

تو بی ناموس خم چشم و  .الفزدن ھم حد و مرزی دارد آخر او غم درون الفوک ، حالت استفراغ دچار می سازی؛

يخ خاک بپاشانی و اما غافل از اين که خيلی از رھبران چشمپاره  با بی حيائی می خواھی که به چشمان مردم و تار

و کادر ھای شعله ئی زنده اند و بسياری به يکديگر می گويند که اين صندوق کثافت نا آشنا کيست که تعفن ايجاد می 

 !کند؟

پشپو رفته ... و تو نکبت  و بی مسلک از  ساوو در پراتيک و عمل مبارزه کرده اند، - سازمان انقالبی-رھائی - ساما

در تاريخ مبارزات انقالبی اتفاق نيفتاده است که يک دالل و رئيس بانک به سياست رجوع کند و آنانی را که از  ای؛

بھتر است به ھمان  بزند؛... ميھن و مردم شان جانانه دفاع کرده اند با چماق تھمت و بھتان ببند و مھر اپورتونيست و

 !!!ھا نيست.... ر کار گذشته ات برگردی زيرا سياست کا

 :کوانتل پرو ھھھھھھھھه را به ھزيان گوئی واداشته است خوردن باقلی و مشنگ شغاره جاغوری ،

درکنارفوسيل (چه معنی دارد) يابو(حرف اين  کوشش می کند که راست بزند چپ می خورد،» صادق ظفر«

 !!!؟؟؟")دايناسورھادرصحرای تاريخ دفن ميکنيم
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چقر از  »صدر«ده است که فسيل يک داينسور را مکمل کشف کند و اما جناب دامن باال تا حاال بشريت قادر نش 

 !!داينسور ھا نشخوار می کند

 صحرائی تاريخ چيست و کجاست؟ھھھھھه

 !!!در ھمان جا  نيز دفن می باشد» خط گذار«حتمی در جاغوری  موقعيت دارد و قبر بی نام و نشان

از خانه آته  و آيه ات از جاغوری و يا از  می را در کجا آغاز کرده ای؟اين مبارزات اصولی وعل صادق بچو، 

 !!!اطاق خوابت از ھالند به ھمکاری محترمه و مکرمه ای ضد افغان و افغانستان؟

پس  می باشی؛» کشتمند«يار و ياور اسماعيل » صادق ظفر«تو سگ تر شده جرأت اين را  نداری که بگوئی که 

 مش را ندارد چطور می تواند ناجی و خدمتگار توده ھا باشد؟ اسیکسی که شھامت افشا

 »غف« قبض تاريخ خلقی دو آتشه داکتر  امروز ھمچو سگان وحشی تحت رھبریاين که پفوک،» مائويستھای«

 را به مالقاتم فرستاديد تا با ھم يکجا کار کنيم و اما پيشنھادات تان)ب(اگر بد بودم چرا معلم  بااليم پارس می کشيد؛

 !از جانب من رد گرديد

مگر شما بی ناموسان چنگيزيست و ھزاره ايست  .اين من بودم با يکی از ديگر دوستان که برای تان آبرو خريديم 

  ھا در مونتريال شرکت کردم،خوب بودم؟» . ا. ل.م«تان در کنفرانس ۀ آنروزگاران که منحيث نمايند

من بيانيه  و معرفی نامه اش را در کنفرانس نوشتم و  »حزب«ف مگر شما خر ھای بی سواد خبر نداشتيد که از طر

 به انگليسی ترجمه شد؟»شاھانی «توسط سيروس 

 .به محض خواندن نوشته ام ھمه از چوکی ھا بلند شدند و متواتر کف می زدند 

 نجس و سرخم پی که يک دو نفر در مونتريال و تورنتو با صداقت کار می کنند فردا آنھا نيز به ماھيت پليد تواين

 .خواھند برد

  من برای شما و به مبارزات تان ارج و حرمت ميگذارم ،:ی که در تورنتو ھستند اين استئپيام من برای رفقا

... زبان و رنگ، بار ھا گفته ام و  اين را ھم ثبوت کرده ام که برای من مليت، .خصوصاٌ دوست جوان ما در تورنتو

صادق ظفر يک بی ناموس دزد، خاديست، جاسوس، » انجنير«. ھرگز پيدا نخواھد کردھيچ اھميت نداشته و ندارد و 

اين سگ  .دروغگو، دسيسه ساز، دوسيه ساز ونھايت بی شرف است و روزی بر حقانيت گفتارم پی خواھيد برد

يف رسوا و جاسوس را مردود بشماريد زيرا اين بی وجدان داغ و لکۀ ننگی است بر پيشانی و دامان خلق شر

 .ھزاره

نوشته ھايم تئوريک و بر پايه ۀ را تا بخش سوم نگاه کنيد ھم...... شما نوشته ھايم را و ھمچنان فرمانبرداران 

چون اين بی ناموسان جاسوس انتقادات اصولی را نمی پذيرند و بدان مناسبت  اصولی نقد و انتقاد  استوار بوده است،

ستانم را با دستکش پالستيکی طبی ملبس ساختم تا از گزند ميکروب در من ھم د به فحش و نا سزاگوئی رو آوردند؛

ھای پوده را با لوش و لجن پر ساخته  و مجرای تنفسی شانرا گير کنم که چنين ھم » مائويست«امان باشم  تا دھان 

 !!د می نگريار شده است و شما حال زار و روز پريشان شان

ار کند من ھزار بار وار خواھم کرد و به اين کارم تا زمانی ادامه يک و» غف«چقر و داکتر » صادق ظفر«اگر  

اينھا وظيفه دار اند تا در راه ما سنگ  .می دھم که اين حرامزادگان و زنازادگان تاريخ رابا فرق در مرداب دفن کنم

 .رداب افگنيم مان دور کنيم و در م داريم تا سنگچل ھا را از سر راهد و اما ما توان ھزار برابرناندازی کن

 .. ادامه دارد 

 


