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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
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 Political سياسی

  
 جاويد

  ٢٠١٣ جون ٢٠

  

  ."آزاد ل"مکثی کوتاه بر پرسش و پيشنھاد گرامی 
  

ی ھای ئثيت شعله که با وجود مريضی در موضوع مھم  يعنی دفاع از حي عزيز از اين. مبارز نترس وگرامی  آزاد ل

نوشته   جنگ مقاومت مردم افغانستان شرکت کرديد باعث خوشی ھمه دوستداران شما وقھرمان جانبازان جانباخته و

خوشحالم " ، صادق دنی وحسين خائنآھن زنگ زده"به کوری چشم دشمنان جاسوس پيشه .  ھای پر محتوای تان  گرديد

ھم يعنی دفاع از شرافت انقالبی  زنان مبارز  ومردان فدا کار سھم  مألۀکه  کمی صحت  ياب شده ايد ودر اين مس

  .گرفتيد

رفيق مينا که ھرکدام شان حماسه ھای جاودان ومحبوب مردم در بند ما  بودند     رفيق احمد و،رفيق مجيدزنده يادان 

د در نوجوانی نتوانستند اکنون توسط جواسيس  وانجو داران وانجو بازان ونيمچه آدم ھای بی غيرت که از شرافت خو

خواھند برای خود شخصيت  را نا چيز جلوه دادن  می دفاع کنند با انکارکردن از مبارزات اين قھرمانان ميھن ويا آن

  .کمائی کنند

جمله شما که نوشته ھای تان چون خار در چشمان اين نا بکاران  وبا جاسوس خواندن تمام ھمکاران پورتال آزادگان من

  . خواھند عقده ھای حقارت خود را تسکين دھند  خلد وبا دشنام وتوھين می زنا زاده می

مربوط رفيق آزاد عزيزنوشته ھای غنی وپر محتوای شما  در تمام جنبش چپ يگانه است ، من تا حال در ھيچ سايت 

 شيخک ھای عرب و ۀولق  به چنين نوشته ھا سر نخورده ام که مانند شما شجاعانه باور ھای خرافی را نقد کند وافغانھا

  .را به ملکوت رسانيده باشد  نوکران  عجم آن

نوکر حقير پيکاری اش داکتر غف ومائويست ھای عمده و پرچون شان به  دلقک رسوای  شورشی  و سوپر انقالبی و

د با وجو. را نقد ميکنند  کند ونه  آن خاطر روی ارباب ھای روسی وامريکائی شان در مورد  دين نه نوشته می

خواندن خود تا امروز نه جرأت کرده اند ونه شھامت آنرا دارند که دوسطر راجع به دين  اين افيون توده ھا  " انقالبی"

 پول خود را به روی شان . ای. آی.کشند تا سی  احترام به باور ھای  توده ھا خود را ساده کنار میۀبنويسند و به بھان

را به حزب وحدت سرش کرديم واکنون شما کار ھا را " کشتمند"باھزار زحمت روسی شان نگويد که قيد نکند واربابان 

ندارند يک گوش شان به  دھن امريکائيھا وگوش " جوره " در حرف شنوئی از مراجع قدرت اين ھا.سازيد خراب می

روی عناصر  نوی دارند تا به  دھند وچه فرمايشديگر شان به دھن روسھا دوخته شده است که اربابان چه دستور می

ھای انقالبی ، " ملی سرخک "حتی عقب مانده ترين آدم ھا از اين .  جف" صادقش"غف بزند و"غفورش"انقالبی 
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 ھای  ضد انقالبی وبا سرشت سياه از یانقالبی ترھستند  اگر سرخی روی شان به سان ملی سرخک تراش گردد  سفيد

ۀ عمامه اش چو بال کبوتر سپيد وپاک ــــ انديشه اش چو سايکه (اين جواسيس به مانند اخوندھا  .زير آن نمايان ميگردد

  .دھند اما در اصل سفيد ھای سيه کاری بيش نيستند ھستند که ظاھراً سرخی خود را نمايش می) ابليس قير گون

که  را کسانی. دھد  يکی از خصوصيات اين باند ھای انجو دار را تاخت وتاز بر مردمان مطرح در جنبش   تشکيل می

 خود راسپر ساختند واز شرافت ونواميس ملی ما  دفاع کردند ويا ۀضد اشغالگران روسی  سينه در جبھات گرم مبارزه ب

  . دھندمی فريدند مورد حمالت ددمنشانه قرار آدر زندان ھا حماسه ھا 

 رفيق وخصوص رفيق توخی ورفيق موسوی ورفيق خالقداد ه ضد رفقای عزيز به  حمالت شان را بۀجھت عمد

  .دھد   تشکيل می،که کارنامه ھای درخشان مبارزاتی  دارندميرويس 

اين ھا  از سواد کافی وحتی معلومات دست دوم در باره صدر مائو وآثارش برخوردار نيستند سازمان انقالبی برای شان 

با يک سيلی ديگر مائوتسه ( يا به گفته خود رفقای سازمان انقالبی و"تحقيق نا کرده حق صحبت ندارد "درسی داد که 

  .را پنداندند که روی سياه شان) را بپندانيم" مائويست ھا "دون روی 

اين بيسودان که تا ھنوز ھمان آثار مائوتسه دون را اگر خوانده ھم باشند ھضم نکرده اند در مقام دانش ديگران به داوری 

ھای شان چون محصول تراوشات ذھنی شان است ھمه می نشيند وھمه  را بيسواد وبدون دانش معرفی ميکنند ارزيابی 

  .فاقد اعتبار است از ھمين ارزيابی ھای بی اساس  شان تمام گفته ھای شان فاقد اعتبار است

  .زن ستيزی شان فقط بر اساس ھمان دانش اخوندی شان استوار است اين ھا اساساً در مکتب اخوندی بزرگ شده اند و

زن شجاع وفداکار به داوری می نشيند که رحيمه توخی اين شاعر مقاومت بيسواد است  رحيمه توخی اين ۀاگر در بار

 اين دسته قوادان را نديده ايد که عليه ۀاساساً براين باور اند که زن را چه که در کار  مردھا دخالت کند مگر شما کين

آگاھانه در راه رھائی زنان ومردان  اگر عليه مينا يگانه زنی که ،زنند به خاطر زن بودن وی ماللی ميوند غف می

دربند کشور رزميد وجان خود را در راه اھداف انسانی اش فدا کرد می جفند به خاطر زن بودن وی است نه چيز ديگر 

 خود ۀ آھن با لحن  لومپنانۀاين ھا عليه ھمسران خود نيز به خاطر زن بودن شان می جفند چنانچه داکتر غفور ثنا يا تفال

يره خطاب  از دنيا بی خبر را متحجر وبيسواد وعقب مانده  وغه ای وشريک زندگی خود غف زد وآن بيچارعليه ھمسر

کرد که تمام  شايد وی فکر می. الون انتقال داده بود س ۀ خواب به خانۀرا از خان" وان يکاد"کرد که آن بد بخت چرا 

يا فکر کرده بود که باز يکی از ھمان  تقاد باشند وکه با شوھرش مراوده دارند مانند شوھرش مسلمان صاحب اع کسانی

  .آيد وخانه بايد کامالً اسالمی تزئين شود خوند شوھرش به ديدن شان میآدوستان 

ش برقرار بود که بعد به توصيه ياران زن ستيزش از ۀ خانمش در سايت چند روز متواتر الفاظ  رکيک داکتر ثنا در بار

ثنا شايد فکر کند که ھيچ کس آن الفاظ رکيک را که نثار خانمش کرده بود  نخوانده است داکتر . روی سايت برداشته شد 

گويند اپورتونيزم که شما اين  آقای داکتر به اين می.را دوباره برداشت وبه جای آن واژه ھای ديگر را گذاشت  که آن

  .نمی دانيدکه معنی اپورتونيزم را  کنيد ويا اين را نثار ھمه می لغت دوستداشتنی تان

طور علمی نگاشته اند موافقم اما تنھا نکته ای را که ه من به خطوط کلی پاسخ رفيق موسوی که ب. رفيق عزيز آزاد ل

 اين ھا در يک بحث علنی وآزاد تمام زد وبند ھای استخباراتی خود را افشاء نمايند واز ھرگاه: خواھم  تذکر بدھم  می

  توانيم باالی شان اعتماد کنيم ؟  میما آياپيشگاه مردم معذرت بخواھند 

 طور مثال تمام عملکرد ھای داکتر غفور ثنا را اگر مالک ارزيابی خود قرار دھيمه ب.  است جواب از نظر من نه

  .خواھيم ديد که اين ھا حاضر ھستند به خاطر پول وشھرت دست به ھر خيانت و جنايتی بزنند

رغون  به دستور روسھا ظاھراً از حزب دموکراتيک خلق بريد وبه نوکری داکتر غفور بعد از گرفتاری داکتر کريم ز

  .شيخ آصف محسنی در آمد که وظيفه اش فقط استنجاء دادن جناب آيت هللا بود
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ريش ودو انجوی ديگر درآمد بعداً به ت اۀبعداً از محضر امام محسنی تمام رموز دريوزگی را آموخت ودر خدمت کميت

توانيم با اين  آيا می. به دستور روسھا يک شبه شد مائويست  وھا به ھالند تشريف فرما شدند ودستور روسھا وکمک انج

  . است بايد ھمراه اين ھا تصفيه صورت بگيرد  بااليش اعتماد کنيم ؟ جواب من نه داکتر غفۀکارنام

  

 


