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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ جون ٠١

  

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

٢٢ 
  !!زنجير پاره کرد و باز ھم غف زد و پاچه گرفت) سازمان انقالبی(الت به بھانۀ پاسخ به حم» غف«داکتر غفور ثنا 

 

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

 ندگی آدم کردـب ری،ـصــی بـآدم از ب"

 گوھری داشت ولی نذر قباد وجم کرد

 يعنی از خوی غالمی زسگان خوار تر است

 نديدم که سگی، پيش سگی سر، خم کردمن 

 "»عالمه اقبال الھوری«

  !»غف«داکتر  

خواری و بندگی می دھد و  خاطر بقاء و شھرت تن به ھرنوع ذلت،ه  تو ھميشه بسنخ بی بصيرتی ھمچو تو و از فرد 

ال و فاسدی ھمچو دامن با ھرزه،) قوم شرم(چه سرافگندی و شرمندگی بيشتر از اين باشد که انسان سر بر آستان يک 

 !!!بگذارد» صادق ظفر«
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از تاريخ ه ای اما در اين دور .زيست شايد سگی پيش سگی سرش را خم نمی کرد می» اقبال الھوری«در آن دوران که 

 چگونه »شورشی«اينک ما با چشم  باز مشاھده می کنيم که ماچه سگ يک نمونۀ آن را که   می افتدچنين اتفاقاتی بعضاً 

را به دنبال خود کشانيده است و وی را وادار می سازد تا در کنار پرچمی ھای با نام و نشانی از » الدیپو«پيره سگ 

ھم نيرنگ  تبانی، قماش زرياب ھا، پرتو نادری ھا و ساير مزدوران روس و ايران موضع بگيرد و در ساخت وپاخت،

رين و وطنفروش ترين نيرو ھای ماورای جانی ت بند با جواسيس کارکشتۀ روس و ايران از کثيفترين، و بست و

و رھبرانش و ھم دولت مزدور و پوشالی کابل نشان » حزب وحدت اسالمی«و چراغ سبز برای  ارتجاعی پشتيبانی کند؛

 .باشد ی مزدور و وطنفروش می» اسپانتا «مرتدشمثل ھم مسلک و ھم ديارش  ھر نوع خدمتۀ دھد که آماد

  خودش ثابت ساخت که يک فرد نھايت اپورتونيست،»غف«داکتر . ان جامعه اندرين جنبندگ تافرادی دروغگو پست

 بی ناموسترين بی ناموسان و پست ترين دروغگو ھا است که با چشمدريگی تام برايش زيستنامه، نيرنگ باز، حيله گر،

 تا مورد پذيرش توده بيوگرافی و تاريخچۀ زندگی جعلی می سازد تا با اين نوع جعلکاری و پستی برايش ھويتی بسازد

 !زھی لولو گری و جنون ھا و نيرو ھای انقالبی قرار گيرد؛

 است؛ و اما در  داده»دندان شکن«جواب ) سازمان انقالبی(زعم بيمارش گويا به نقد نوشته ھای ه ب» غف«داکتر 

 تنھا مباھات، می شود ،حقيقت امر ھمان استفراغ ھای قبلی را به نشخوار گرفته و چيزی جديدی در چرندياتش ديده ن

ميز گفتن ، به رخ كشيدن ، رجز خواندن و خودنمائی ھای ھمچو اراجيف و آسخن اغراق  خودستائی كردن ، باليدن،

 !!!چرنديات زير

 مدھوش، ،تخرف سنگدل، بی عاطفه، مقلد، مسخره، لوده، شياد، گزافه گوئی و  مبالغه ھای اين ملعون، حاال اغراق ،

 ھھھھھھھه:ير ناخوداگاه را بخوانيد و لحظاتی بر حماقت ذاتی اين خر چنگ زشت خو بخنديدجبون وضم نامرد،

 خورشيدی مجبوربه فرارازکشورشدم وبعد ازمدت چند ھفته جھت شرکت درمبارزه ١٣۵٨بلی؛ من دراوايل سال "

مبارزه مسلحانه مسلحانه برضدرژيم باندھای مزدورخلقی پرچميھای جنايتکاروقاتل مردم به جبھه جنگ رفتم و

 ".رابرای مدت چھارسال عليه رژيم مزدوروسوسيال امپرياليستھای اشغالگرواستعمارگرادامه دادم

 ضد روسھا و نوکرانش به ه خورشيدی از کشور فرار کرده و در مبارزۀ مسلحانه ب١٣۵٨آبستن می نالد که در »پوالد«

 ھھھھھھھه کدام جنگ و کدام جبھه ؟ھھ! جنگ رفته است و مبارزه مسلحانه نموده است ؟ »جبھه«

ھم فرار از کشور و ھم  ين زمان در يک دست گرفته بود ،عچنان می انگارد که وی دو دانه تربوز را در » پوالد«

 !!!مبارزه مسلحانۀ چھار ساله ؟؟؟

 /  سياسینگفته  و متذکر نشده است که در کجا و  درکدام جبھۀ جنگ و تحت درفش کدام  حزب و سازمان » پوالد«

  روسھا و خلقی ھا و پرچمی ھا رزميده است؟هنظامی علي

و چند نفر شاھد دارد که بر حقانيت حرفھايش مھر »  پوالد«است و يا » رزميده«، »ثنا«تحت اسم غفور » پوالد«آيا 

 البته منظورم از شاھدان زنده می باشد؟ تائيد زنند،

پس  منظور  رکت مسلحانه تسليم روسھا و نوکرانش گرديد،بدون ح »سازمان پيکار«تا جائی که مطلع ھستيم  

 مارموسک از کدام جبھه و سازمان است؟

با کدام نوع اسلحه دسترسی و شناخت داشت و مورد استفاده قرار داده » پوالد«در جبھه جنگ چه بود و » پوالد«نقش 

 لطف کرده مشرح بيان دارند؟ است ،

 :ش چنين می نويسد در ادامۀ قصه پردازی ھاي»غف«داکتر 

 ١٣۶٢که درجبھه جنگ مورد حمالت جنايتکارانه گروه ھای ارتجاعی اسالمی قرارگرفتيم، درسال  بعد ازآن"

 ؟"مجبوربه ترک جبھه شديم
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 .دارای جبھات رزمی بودند) ساما و رھائی(مقاومت يعنی ۀ در جنگ آزاديبخش مقاومت ملی و ميھنی دو سازمان عمد

قالبی مقاومت ملی در نخستين  روز ھای  جنگ مقاومت ملی  توسط دشمن ضربه خوردند و از ديگر سازمانھای چپ ان

 ضد وطنفروشان هی قھرمان در جنگ مقاومت ملی جانانه و شجاعانه رزميد و  در سنگر داغ نبرد ب)ساما( .ھم پاشيدند

» حزب اسالمی«عی سياه  ھمچو نيرو ھای  جنايتکار ارتجا .خلقی و پرچمی و باداران روسی شان حماسه ھا آفريد

 و متحدانه بر انه متفقنداشتند،تاب و توان ديدن چنين نيروی انقالبی را  مسعود ،/ربانی» جمعيت اسالمی«گلبدين و

و در تبانی عريان با روسھا و نوکران بومی شان يورش بردند و بر پيکر اين دژ مغرور انقالب )  ساما(سنگر ھای 

 بايد تصريح و مشخص بسازد و تشريح کند که در کجا مورد حمالت »غف«داکتر . ضربات مرگ آفرين زدند

ه جبھيا نظامی فعاليت ھای چريکی و /جنايتکارانۀ نيرو ھای اسالمی قرار گرفته است و تحت درفش کدام نيروی سياسی

  داشته است؟ئی

 رزميده است و ياخير؟رو ھم ه روشن نساخته است که در آن مدت چھار سال با روسھا رو ب» غفور ثنا«

گاھی  ورزد و ھيچ  مجھول صحبت می کند و از دادن ارجاع  و مرجع عامدانه خود داری نموده و ابأ می»غف«داکتر

ده را در مخمصه نگھداشته و نمی گذارد تا از جريانات اصلی آگاھی حاصل نپردازد و خوان تفصيل و جزئيات نمیه ب

 !ند که مارموسک دروغ می گويد و ريگی در کفش داردنمايد؛ که اين به ذات خود ثبوت می ک

 خورشيدی فرار کرده است و با رندی  تمام اضافه می کند که بعد از چند ١٣۵٨جف می زند که از کشور  در »غف«

   . جنگ رفته و چھار سال نيز جنگيده استۀھفته به جبھ

 با تکيه بر  دروغ از کاه کوه می سازد، ،خواھداو که در دروغپردازی ببرک و نجيب را پشت سرانداخته است، وقتی ب

چيزی نگفته باشد و می خواھد با گنگه بازی خيانت خود تا  زمانی که منافع حقيرش ايجاب نکند، دھن باز می کند رمگ

را بپوشاند، به ھمين دليل است که اين انسان فحاش که در فحاشی و ناموس فروشی دست اجدادش را از پشت بسته 

ی انداختن بر گذشتۀ ننگين و نکبتبارش، می خواھد فقط برای خود تبليغ نمايد، در غير آن او بايد عوض روشنبه است، 

، او بايد می نوشت که چند  تا دم خمينی را می شد ديد و به کدام کشور فرار کرده بود۵٨که درکدام ماه سال می گفت 

ده و يا تحت پوشش کدام حزب اسالمی مثالً شيخ آصف محسنی، ھفته بعد در کدام جبھه رفته است، آيا آن جبھه مستقل بو

که تا آن وقت به وجود نيامده » سازمان پيکار«به کدام نام ياد می شده، شبکۀ جاسوسی روس زير نام اگر مستقل بوده 

  .بود

ن وسيله می خواھد خود بودن باند ھای خلق و پرچم ياد می کند و بدا» جنايتکار و قاتل«از تمام اينھا گذشته، وقتی او از 

غفزن، به ھمان مرده » غف«، آيا اين را مبارز نشان دھد، برای آنانی که قسمت ھای نانوشتۀ يک مطلب را می خوانند

وطن ھا تنھا جنايتکار و قاتل بودند و يا  پرچمي–آخر مگر خلقی . باالی تخته می رود.. ای شباھت نمی يابد که گ 

خاين از صفات آن باند ھا را ناشی از وطن فروش و ، آيا می شود افتادن کلمۀ بوده و ھستندخاين به کشور نيز فروش و 

عدم فھم و يا بی مباالتی اين خر فيلسوف دانست، و يا اين ھمان دم خروسی است که از زير قبای ساير وطنفروشھا نيز 

 نجيب ببرک را قاتل و ببرکی ھا نجيب را الد و جنايتکار نناميد، مگرج؟؟ مگر ببرک مزدور، امين را بيرون شده است

با تمام تالشش چه چيزی را می خواھد بپوشاند، تشابه » غف«قاتل معرفی نداشتند؟ وقتی قضيه ھمين طور بوده داکتر 

   و يا کدام چيز ديگری؟؟در قضاوت با خلق و پرچم

و به » صادق«، »غف« سروکار با داکتراگر تا ديروز مشخص نبود، فکر نمی کنم اينک برای کسی پنھان مانده باشد که

اصطالح عمدتاً مائيست ھا، چيزی به غير از پنجه دادن با روسھا و روسپرست ھا، يعنی ريويزيونيست ھای مرتد 

  . از رويزيونيزم به جاسوسی کشيده است، نمی باشد کارشان کهخروسچفی
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 و از آن طريق تبليغ برای آن مزدوران را ديد و آخر مگر می شود دنباله روی آنھا از شيوۀ امالی دری مزدوران روس

 چون زريابھا را ه ایسيس شناخته شدابا جو» غف«حکم بر تصادف نمود؟؟ مگر می شود ھمسوئی و ھمرزمی داکتر 

 آن احزاب جنايتکار، نتقد به خاين بودباز ھم وقتی او از ديد اعتقادی معديد و ھنوز ھم بر جاسوسی آنھا متيقن نشد؟ 

بايد ديگر ھر نوع شک را از خود ھد از خاين بودن آنھا نام ببرد،  نيست و آگاھانه نمی خوامزدور و ميھن فروشقاتل، 

با اعوان و انصارش جواسيس روسھا بودند که اينک قالده عوض » غف«ه داکترکدور نموده و با صراحت حکم نمود 

 بر ميھنپرستان من جمله، موسوی، توخی، سازمان نموده در خدمت اشغالگران غربی قرار گرفته، به نيابت از آنھا

، برای اند با مصروف ساختن آنھا به خودشند و می خواھنانقالبی، خالق داد پغمانی، آزاد و باالخره ميرويس می تاز

 د؟؟ن وقت کمائی نمايانبادارانش

ردم ما که براثرجنايات رژيم مدت چھارده سال دريکی ازکشورھای ھمسايه درکنارکتله ھای چند ميليونی توده ھای م" 

مزدورواشغالگران روسی ازکشورفرارکرده بودند، قرارگرفتيم وبه مبارزه ای ما عليه سوسيال امپرياليستھای 

اشغالگرروسی ودولت مزدورآنھاوگروه ھای ارتجاعی اسالمی جنايتکاروامپرياليستھای غربی ودولتھای ارتجاعی 

 ".حامی آنھا به مبارزه ادامه داديم

 ١٣۶٢ميرود ھھھھھھھه باز ھم در » جبھه« شمسی از کشور فرار می کند و چھار سال به ١٣۵٨عد از اين که در ب

 ميالدی می گردد،غفورک الفوک در يکی از کشور ھای ھمسايه که اسمی از آن نمی ١٩٨٣خورشيدی که مطابق به 

روسی ودولت مزدور آنھا و گروه ھای ارتجاعی اش را عليه سوسيال امپرياليستھای اشغالگر » مبارزه«رود و   برد می

 !!!دھد؟؟؟ اسالمی جنايتکار و امپرياليستھای غربی و دولتھای ارتجاعی حامی آنھا  ادامه می

 در ١٣۶٢ خورشيدی از کشور فرار نموده و تا ١٣۵٨ مدعی می شود که در غف زده »ثنا«داکتر غفور » بچه فلم« 

 در يکی از کشور ھای ١٣۶٢بخش ديگر دروغنامه اش ادعا می کند که بعد از و باز در  ؟؟؟رزميده است ؛» جبھه«

ھھھھھه !ميدارد؟ اش را عليۀ انواع ارتجاع و امپرياليستھا گرم نگه»مبارزاتی«ھمسايه قدم رنجه می کند و سنگر 

عراق /در جبھات جنگ ايران» شيخ آصف محسنی« توسط ١٣۶٢-١٣۵٨از » ثنا«پرسش ما اين است که آيا غفور 

فرستاده شده بود و مشغول خدمت در عقب جبھه منحيث نرس  و يا آشپز  و يا تحويلدار بود و يا با سازمان ارتجاعی 

 و کار و پيکار بود؟» انترناسيوناليستی«ايران در کمپ اشرف مشغول خدمات »مجاھدين خلق «

 خورشيدی مطابق ١٣٧۶ تا ١٣۶٢ه از با حرامزادگی يک شيطان دجال نمی گويد  و روشن نمی سازد ک» ثنا«غفور 

 ضد سوسيال امپرياليستھای اشغالگر روسی ودولت مزدور آنھا هميالدی، در پاکستان به جای مبارزه ب١٩٩٧ - ١٩٨٣به

و گروه ھای ارتجاعی اسالمی جنايتکار و امپرياليستھای غربی و دولتھای ارتجاعی حامی آنھا از بالين سوسيال 

گروه ھای مرتجع اسالمی و امپرياليزم غرب تا قدم رنجه نمودن   و در آغوش ارتجاع پنجابی،امپرياليسم شوروی رميده

 !!!به ھالند آرميده و احساس آرامش می کرد و اين يک حقيقت آشکارا و انکار ناپذير است

 و  در دفاتر  ميالدی در خدمت منافع امپرياليزم  غرب گماريده شده بود ١٩٩٧ تا ١٩٨٣نمی گويد که از » غفور ثنا«

 !تمام خدمت و جاسوسی نموده است؟ۀ انجو ھای اتريشی و سويدنی سه دور

شعله  تعداد ده ھزار نفر از مبارزان جريان دمکراتيک نوين،ه ثق از جانب سازمان ھای چپ انقالبی ببنابر ارقام مو 

کابل ترور شده و ) خاد( و جاويد و جنبش انقالبی در پاکستان توسط حزب اسالمی گلبدين با ھمکاری آی اس آی

شمول چھار سال جنگ در ه درخشان مبارزاتی اش بۀ با چھل سال سابق» انقالبی«پس چطور يک  .جانباخته اند

 مبارزات ضد گروه ھای ارتجاعی اسالمی جنايتکار و امپرياليستھای ١٩٨٣و ھمچنان بعد از  ضد روسی ؟» ۀجبھ«

دستان سياه آنھا ترور ه ر سرزمين اختناق و ترور، آب حيات نوشيده و بغربی و دولتھای ارتجاعی حامی آنھا؛ وی د

   !!!طور مسالمت آميز از خاک پاکستان به ھالند تشريف فرما می شود؟؟؟ه  ب١٩٩٧نشده است و مھمتر بعد از 
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اری و الف و پتاق توأم با جعلک  خورشيدی از کشور فرار کرده است،١٣۵٨ خودش مدعی شد که بعد از »غف«داکتر 

 : قضاوت نمائيدين دلقک مداری را بخوانيد و بعداً دروغبافی ا

من ھيچگاھی سنگرمبارزه انقالبی ومبارزه طبقاتی وملی را رھا نکرده ام واين مبارزه را تا حد توان به پيش برده " 

ری کشور، لزومی به توضيح ندارد اين موضوع به ھمه بخشھای جنبش چپ وجنبش انقالبی پرولت. ام وخواھم برد

من که به حيث يکی از مربوطات آن جنبش ھھھھھه ؟؟؟."نيروھای مترقی وآزاديخواه وتوده ھای خلق کشورھويداست

 دروغگوی را چه تو که راست ميگی«دروغ دروغگوی بسوزد، » غف«داکتر . از اين ھمه جانبازی خبری نداشتم

 حواله؛ پايه برق، درخت و يا برج ايفل؟؟

 خورشيدی از کشور فرار کرد و اما درينجا ١٣۵٨تفطرت ادعا نمود که در  وس و دروغگوی پسخود دغلباز بی نام

 طبقاتی وملی را رھا نکرده است و اين ۀ انقالبی ومبارزۀحرفش را نفی کرده ادعا می دارد که ھيچگاھی سنگرمبارز

 عجب لولوی بيمار روانی و روانپريش ھھھھه!!! البته از زير لحاف مبارزه را تا حد توان به پيش برده  وخواھد برد؛

 !!!کچه... مدھوش و ديوانه 

ھوا رھا می ه  می زند و يگ گاز کاربن گونه ب برھان و فھم خودش را به خر گریبدون تعقل، دليل و» غف«درينجا 

 :سازد

ی مترقی لزومی به توضيح ندارد اين موضوع به ھمه بخشھای جنبش چپ وجنبش انقالبی پرولتری کشور، نيروھا" 

 ھمه با ھم يک خنده ھھھھھه!؟."وآزاديخواه وتوده ھای خلق کشورھويداست

تو  الفوک را در جنبش انقالبی که  صادق ظفر چقر،» انجنير« رند بچۀ جاغوری،) پاپی گگ(او غفورک بی مسلک و 

 ھا می شناسد يکی دو سه تا نام ببر؟

و به » کشتمند«اسماعيل  ،»کشتمند«، سلطان علی »ادق ظفرص«اين بری اقيانوسھا به شمول » جنبش پرولتری«بلی در

نيروھای مترقی وآزاديخواه وتوده ھای خلق !تعداد انگشتان دست چند تا ھزاره ايست چنگيزيست می شناسد و بس و اما

را بيمار چ ... ۀاو لود!! ی خرچنک و پوک را نشنيده اند»ثنا«غفور »داکتر«آبستن شده و » پوالد«کشور ھرگز اسم 

 !زنی و چرند به خورد خواننده ميدھی؟ اينقدر الف و پف می

 .)سازمان انقالبی(ديگر سيلی کاری و مشت زدن انقالبی را می گذارم به 

 ...ادامه دارد

  ميرويس ودان محمودی

 

 !نوت

 و معذرت اگر از خود انتقاد نکنيد  . نخواھيد داشتو آرام قرارمنبا فرار تان از دست » م.ل.سازمان کارگران م«

 .را افشاء خواھم کرد ی سه نفر تاناسمانخواھيد 

 

 


