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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اگست ٠٨
  

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

٢٧ 

  

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

با اختصار مکث کردم و حاال علت پارس » ھالند«سنا مقيم  - غفور ثنا» داکتر«قبالً در مورد ھار شدن سگی تحت اسم 

چه سنا - غفور ثنا» داکتر«را مختصراً به تصوير می کشم  تا رفقاء و دوستان ببينند و بدانند که   )گرگی( اين سگ کردن

 .نوع سگی است

 :سگ ھا به علل مختلفی پارس مي کنند 

 جلب توجه و يا حتی لذت بردن از اين - ارتباط با ديگران -  ترس -  تنھائی -شدار و ھ-به علت ماللت و خستگی -:١

 .کار

  گله  و رمه داری خودۀآن ھا از پارس کردن برای بخشی از وظيف .بيشتر پارس می کنند) رمه/گله(سگ ھای -:٢

از اين که بعضی سگ ھا زياد پارس می کنند در رمه و يا گله يک نوع وھم وترس را ايجاد می کنند و  .استفاده می کنند

 . اين سگ را از محافظت رمه می راند،به ھمين علت است که صاحب رمه

شدار واز ھ .ه استسنا از سگ ھای نژاد اولی است که کھولت سن برايش ماللت و خستگی بار  آورد- غفور ثنا» داکتر«

تنھائی افسرده و روانپريشش ساخته . تر و خشک و تبديل می دارد» ايزار«ھای انقالبيون روزانه و شبانه چندين بار 
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از ارتباط با  .است و  از شر شر پياز و شاشۀ دراز، دل از دل خانه اش جدا می شود و ترس سراپايش را فرا می گيرد

 آنھا احساس آرامش می کند  و خالصه  يگانه چيزی که باعث  هد و ھم در پناديگر نوع سگان ھم قماشش می ترس

توجه  ھا را به خود ھم  کردنزيرا با پارس ؛  می باشد  و بسکردنارضاء خاطر و ھوسش می شود ھمين پارس 

 .می بردسکرآوری از آن  و ھم  لذت می داردمعطوف 

جاسوس از  وی منحيث سگ »حسين «ژاد دومی می باشد،زيرا صادق ظفر مفعول نامی جاغوری از نسل و ن» انجنير«

چغتای  -ھالکو -رمه سال ھا است که استفاده نموده است و چند تا گلۀ خر و قاطر و خوک و خرس را به نام ھای چنگيز

جاسوس را  »حسين « ؛کردچون اين  سگ  زرد رمه و گله زياد قوله می کشيد و پارس می  .کرد نگھبانی می... و

حسين «ۀ صادق ظفر مفعول نامی جاغوری از پاد» انجنير«گر چه  .کند)خچ( نمود و بدان واداشت تا وی را بورمج

اما در نھايت باز ھم به   ضد بادار عف  جف و غر و پف می زند وهرانده شده است و در مواقعی اين سگ ب» جاسوس

. دبوده و قابو می کشد و دم می شوران) وچ( ش ،خاطر حفظ منافع اقتصادی و سياسی اه صاحبش وفادار می باشد و ب

صادق ظفر مفعول نامی جاغوری روابط تنگاتنگ و زد و بند ھای » انجنير«و » سين جاسوسح«مھمتر از ھمه  بين 

اقتصادی و سياسی وجود دارد که اين دو جفت عاشق و معشوق را ھمچو ليلی و مجنون جدائی ناپذير ساخته  جنسی،

 . ک.ح«به اصطالح ين بود که بر وجدان والدينش شاشيد و نامه ای محرمانۀ اين قلم را از آرشيف است زيرا اين حس

ه  اما ب،مايۀ سرافگندی ام واقع گرددبه زعم خودشان به  دست نشر سپرد تا » شورش«بيرون و در باتالق و مرداب » .م

نزد حسين ثابت ساخت که کمونسم و سوسياليسم اين حرکت ، مگر تاب نامه به نفع اين قلم تمام شدعکس انعکاس و باز

زيرا در اين مقطع زمانی ھيچ فرقی بين  پوششی است برای معرفی و تبليغ و ترويج ھزاره ايسم و چنگيزيسم؛آنھا 

 ديده نمی » از قماش حسين و باندش در وجود صادق و امثال ویچپ ھزاره«ھزاره ھای سگ ايران و يا به اصطالح 

   کار کرده و... و فرھنگی و سياسیدر تمام جھات  افغانستان و ايرانی سازی افغانستان ۀ برای تجزيشود و ھمه با ھم

  .کوشا اند

صادق ظفر مفعول ھم » انجنير«صادق ظفر مفعول طی جواب به نامۀ يک ھزارگی اش که در حقيقت خود » انجنير«

 از جوابيه اش چنين ه ایدر گوش  وار بازی می کند؛ نامه و  ھم رول نويسنده را لولوۀو ھم نقش فرستند» ناشر«نقش 

 از جنايات امير عبد الرحمان در حق ھزاره ھا انکار می کند؟» محمودی«ميرويس  عوعو کرده است که ،

 اين ھزاره بود که ،گر چه قبالً با تفصيل و با پيشکش نمودن سند دراين مورد مکث کرده ام و اما باز ھم تکرار می کنم

 گلوی ھزاره ھا را اً مبارزان ميوند استفاده کرد و بعدنخست عليه   عبد الرحمان را صيقل داد و بران ساخت؛شمشير کند

 اين ادعائی نيست که ،را ريختندھا  خون ھزاره ،بيشتر از ده ھزار سپاه جنگی ھزاره تحت فرمان جنراالن ھزاره .بريد

کاتب «ورد، اين واقعيت تاريخی است که موجوديت آن را گويا ميرويس به مانند صادق و غف بخواھد از شکمش در آ

 .منشی دربار امير جالد نيز انکار کرده نتوانسته است» ھزاره

، رھبران »افشار« خونين ۀ يک شب قبل از حادث، ھزاره می دھمهعلييک مثال زنده در مورد خيانت و جنايت ھزاره 

احمد شاه مسعود و برھان الدين ربانی در - با رسول سيافطی ديداری» کاظمی«و » کريم خليلی«حزب وحدت ھمانند 

را ترسيم و » چنگيز قرن(علی مزاریجناح عبدال»  حزب وحدت اسالمی  «ھوتل انتر کانتيننتال طرح حمله بر مواضع

  اجراء گذاشتند که در پھلوی جنگساالران و بانديست ھای دو طرف در گير عده ای از مردمۀمرحله فردای ھمان روز ب

ت از نقش پليد ھزاره در کشتن ھزاره  حکايت می کند و چه حدر اين جا به وضا .بی دفاع و بی گناه نيز کشته شدند

رحمان رنگين ره به خون ھزاره در عصر عبدالحسين جاسوس دارد که دستان ھزا» گل غتی«ثبوتی صادق ظفر پخپلو 

 نبوده است؟
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م نشخوار می کند و اما در عمل از ھزاره ايسم و چنگيزيسم منحيث صادق ظفر مفعول از مائويسم و کمونيس» انجنير«

صادق ظفر مفعول، » انجنير« وحشی و ويرانگر و قاتل پشتيبانی می کند و اين بدان مفھوم است که کمونيسم ارتش

جامعه می به مثابه طبقۀ ممتاز »کوانتل پرو « کمونيستی مورد نظر اين اوباش ۀ است و ھزاره در جامعنژادیکمونيسم 

 !باشد؟

 !اگر چنين نيست چرا اين جانور پرازيتی ھمه چيز را ھزاره و ھزارگی می بيند؟

وی در کمال  سنا،-غفور ثنا» داکتر«  و استخبارات افغانستان ». ب. ج.ک«ی ھويت و نام جاسوس ابعد از افش

 در وی فعالً  .دن حتمی نجات بخشد ش تا خودش را از غرقانجام می دھددرماندگی آخرين تالش ھا و تقالء ھايش را 

گودال عميق در بين مرداب فرو رفته است که راه نجاتش ھرگز ميسر نيست و در عمق گودال حفر شده در مرداب 

 .يش خفه شودوآھسته آھسته فرور رفته تا آن که نفس در گل

و اغراق  و گزافه گوئی بی گونه شرم و شرافت  و فاقد کرکتر با حماقت تمام  اين فرد بی شخصيت و عاری از ھر

خردانه کوشش می کند که با ترور  کردن شخصيت  افراد ملی و انقالبی  کسب ھويت و شھرت نمايد و خودش را در 

 .معلوم می گردد.... گاو شيری از برج  بزرگان،ۀ قرار گفت جامعه مطرح سازد؛

» داکتر«واواک و موساد  -۶ام آی -. ب. ج.ک - سيا -. آی. اس.آی -خاد -کام - اکسا - مصونيت ملی - جاسوس استخبارات

و  در حالی از شناخت يک جاسوس زيرک و کار کشته ای می باشد» ھالند«مقيم »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا

»  شعله جاويد« با بی ناموسی تمام خودش را منحيث يگانه رھبر نيست برخوردار  توده ھا و انقالبيون اصالً اعتماد

 :اشته و چنين می انگاردمعرفی د

ازچندين ماه قبل من وديگربخشھای جنبش انقالبی پرولتری نقد نسبتاً مفصلی ازانحرافات ومنجالبھای رويزيونيسم " 

واپورتونيسم رنگارنگ گروه ھای مختلف  منسوب به جريان دموکراتيک نوين را که طی چھاردھه ضربات شديدی 

وارد کرده اند، انجام داده وچھره ھای انواع رويزيونيسم واپورتونيسم وتسليم کشور) م-ل-م(برجنبش انقالبی پرولتری

 جرت ھھھھھھھھه! ؟."طلبی راتا حدودی افشا کرده ايم

واواک و موساد  -. ۶ . آی.ام - . ب. ج.ک -سيا -. آی. اس.آی- خاد - کام -اکسا - مصونيت ملی- جاسوس استخبارات

» سازمان اخگر«استخبارات در ۀ به مثابۀ عنصر شوت شد» ھالند«مقيم »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا» داکتر«

بھمن   -استاد مسجدی - سخندان -  لھيب- خيز و جانباختگان شعله ئی ھمچو رستا رھبران، انقالبيونننخست در نبود

دوم به اسطوره ھا جفيد و با اين حرکت بزدالنه و نامردانه اش بر مرقد پدر جاسوسش سخت شاشيد و در مرحلۀ ..... و

 و رھبران مقاومت ملی مجيد قھرمان و فيض قھرمان و مينای قھرمان حملۀ جبونانه نمود و تھمت و توھين روا داشت؛

 هدر مرحلۀ سوم علي .وی با اين بی شرفی اش ثابت ساخت که يک عقده ئی مرده گاو و بی ناموس حرامزاده است

را گرفت و در مرحلۀ چھارم باالی اين قلم زنجير پاره  و پاچه ھای شانپغمانی عوعو نمود  - ل.آزاد -موسوی -سمندر

در مرحلۀ پنجم در کمال بی سوادی و جاھليت  کرد و ھر چه از دھن نجس و متعفنش بيرون گشت بر من حواله نمود،

 ۀصفتی حوالگويا به جواب سازمان انقالبی پرداخت و ھر دو و دشنام که در توان و توشه داشت با دون صفتی و سگ 

 !!چنگ و دندان نشان می دھد» رفيق توخی «هآنھا نمود و حاال ھمچو  سگ پير و بد بو و بد قواره علي

رھائی و ساوو را با ترفند، خدعه و شعبده بازی  ھای استخباراتی خواست بد نام  -سازمان ھای رزمنده و قھرمان ساما

 .رو گشت و موجب افشاء و رسوائی  بيشتر خودش واقع شده سازد و اما با سيل خروشان مقاومت  ھوادارانش رو ب

واواک و موساد  -.۶ . آی.ام - . ب. ج.ک -سيا - . آی. اس.آی - خاد -کام - اکسا - مصونيت ملی- جاسوس استخبارات 

و رفقائی » غف«می گويد که وی يعنی مرده گاو کالن » ھالند«مقيم »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا» داکتر«

ی »نقد«صادق ظفر » انجنير« و دلۀ مفعول يوثحسين جاسوس و د» انجنير« و دله يوثد زاره ايست و چنگيزيستش،ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  گذشته ۀسازمان ھای منسوب به جريان دمکراتيک نوين را در چھاردھ» رويزيونيسم واپورتونيسم«،» انحرافات«از

 ھھھھھھھھھھھه!!! کرده است؟؟؟ءلبی راتا حدودی افشاانجام داده وچھره ھای انواع رويزيونيسم واپورتونيسم وتسليم ط

 حرامی و سگ پير بگويد که تو جاسوس تا به حال امالء و انشاء را يوثدله و د يکی باشد برای اين مرده گاو پير،

ن نيآموخته ای پس چگونه با اين  سطح و سويۀ پائين ادبی و فلسفی و طرز و شيوۀ نگارش به شيوۀ ايرانيان و نويسندگا

را به نقد  )شعلۀ جاويد و جنبش انقالبی(افتخارات،عملکرد ھا و کار نامه ھای غرور آفرين » حزب دمکراتيک خلق«

ما تنھا سياھنامه ھايت را که مملو از  .کشيده ای و آن نقد و يا نقد ھايت در کجا به نشر رسيده است که ما بی خبريم

جريان شعله و  «هظيفه عليديده ايم که منحيث و» پيام«الئی يت الخو ب» شورش«غلطی و توھين و دشنام اند در مرداب 

 !!الی پاسخ نداده ایؤلجن پراگنی کرده ای و بس و تا به حال به ھيچ س» جنبش انقالبی

 و يوثد تو در پھلوی جاسوس بودن، .چه رسد  به نقد کردن  تا به حال معنی لغوی نقد و انتقاد را نمی دانی؛ھارتو سگ 

کس به عف و غف  خند و تمسخر ھمه قرار گرفته است و ھيچريشخند ھستی و چرندياتت موجب پوز، سخت دله بودن

 .تو سگ رانده شده وقعی نمی گذارد

 !سناچ با بی ناموسی تمام جيغ می کشد-سنا-غفور ثنا» داکتر«خلقی دو آتشه 

ی که کامالً با ايدئولوژی کبيرتوخی طوری اززبان رفيقش می نويسد که گويا بعد ازستايش ونثاراوصاف"

پيام "و" شورش"باگرداننده ھای( وافکاروشخصيت کبيرتوخی وھمپاله ھايش بيگانه است ازوی خواسته است که بقول او

 "!صحبت روياروی نمايد") آزادی

، » نیصف محسآ» «شيخ گلران«آبستن که خود در خدمت سپاه پاسداران در ايران و جبھۀ " دپوال"سنا ر كتر»غفودا«

بوده و  در پھلوی  اين بی ننگی ھايش جنايت » محسنی«آفتابه گير شخصی و  قرص کمر ساز و مرده گاو رسمی 

در ھمکاری با اخوان و استخبارات پاکستان دست »  پيکار«و ديگر اعضائی »  سلطان«وی در شھادت  .آفريده است 

و در کمال زنازادگی   رياليستی فروخته است سال  شرف و وجدانش را برای انجو ھای امپ١۴وی برای مدت  .دارد 

ضد ملی و ضد انقالبی اش را پنھان و از ۀ زده اش سرخاب ماليده تا چھرزنگھن آنگ ررد زمی کوشد تا بر رخسار 

داند که طشت رسوائی اش  سر چپه  و نگون شده است و  مگر اين سگ ابله نمی خود يک شخصيت انقالبی تبارز دھد؛

 .کيست و که بود و چه کاره می باشد"  دپوال"سنا ر كتر»غفودا« ھمه می دانند که

 به استخباراتی ھای که در زير چادری »ل.آزاد«شعله ئی رفيق گرانقدر و روش ضمير ۀ شخصيت انقالبی و شناخته شد

 ، جاويد،ی پغمان،ل.آزاد«خويش را پنھان داشته اند پيشنھاد ديدار رو در رو را داد تا ثابت کند که » مائويسم«زرد 

سنا ر كتر»غفودا«ملبس اند و اما » م ل ا« شخصيت ھای  مستقلی بوده و با ايدئولوژی »....... موسوی و ،بھارستانی

 جويده شده را دو باره  ه باز ھم گوی  ارائه نداد بل در کمال سگ گریضمن اين که به چلنج ايشان پاسخ" دپوال"

 مفعول و مرده گاو ھزاره ايست  شرکایمی باشد و ھم چنان » پغمانی ادخالق د« ھمانا »موسوی«نشخوار کرد که رفيق 

- . آی. اس.آی -خاد -کام - اکسا -  مصونيت ملی-  جويده شده را از دھان پليد جاسوس استخباراتهو چنگيزيست شان گو

سگ زشت  ،» ھالند«مقيم »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا» داکتر«واواک و موساد  -. ۶ . آی.ام -. ب. ج.ک - سيا

   : سيما و روانپريش به جويدن و نشخوار گرفتد و متذکر شدند که

بازی کردنش مارامتقاعد بسازد که راستی بغيرازاو، کبيرتوخی وميرويس "مايک ھامر" سيدحسين موسوی ميکوشدبا(

اوازطرف خود !. ينی دارندرھا ھم وجودع. جاويد، س. محمودی شاگردشان افراد ديگری مانند خالقداد پغمانی، آزاد ل

به اين کرکترھای ذھنش نامه می نويسدو گويا که بااين مانورھاميتوانددرنظرمايک جمع چندنفری راتجسد؟؟؟ 

ھمانطوريکه . بود،اکنون خالقدادپغمانی نيزھست"محک باستانی"اماماميدانيم ھمانطوريکه او خودش يک زمان.بخشد

 !!!؟؟؟.)غيره نيز ھست...بودامروزآزاد ل و"احمدبرومند"اويک روز
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صادق ظفر » انجنير«و " دپوال"سنا ر كتر»غفودا« ، نداشته و تنھا به اين جواب بسنده می کنيم کهه ایما ديگر چار

 !!معمار) چوبگز( راست می گويند و اما در فالن عيال ھای دروغگو درخت خرما و ،مفعول

از چه می ھراسيد و نمی خواھيد ھمه را رو در  وفقيت است، گويند که امتحان شرط اول ميوثاو مرده گاوان دله و د

 - اکسا - مصونيت ملی-جاسوس استخبارات و وب الگ ،صادق ظفر مفعول» انجنير«در وب الگ .  رو مالقات نمائيد

سنا  با نام مستعار -غفور ثنا» داکتر«واواک و موساد  - . ۶ . آی.ام -. ب. ج.ک -سيا- . آی. اس.آی - خاد-کام

آھن زنگ زده تحت نام ھای مختلف چرند گوئی می کند و انقالبيون با  پشه ھم پر نمی زند، ،»ھالند«مقيم »دپوال«

حتا رفقای   رھا کردند،یرا يکی پی ديگر»  غف« کيلو متر در ساعت بعد از رفتن من وب الگ ۵٠٠سرعت 

پشت سر خود را ھم  ش رھا کردند  ورا در دنيائی سگانه ا» غف«که نويسندگان چيره دستی بودند » سازمان اخگر«

» دشت برچی«صادق ظفر مثل خندق ھا و تشناب ھای » انجنير«وب الگ  .درود  ھا بی پايان بر آنان نديدند و رفتند،

صادق ظفر در نقش ھا و رول ھای مختلفی خودش را آرايش کرده و  .پر از مواد فاضله و مملو از تعفن و بو است

از ھيچ خود سياھی لشکر درست نمايد و ھمانند خود چند تا باشد  و جامن بسته می کند تا سرخی و سفيده زده و زنگ

صادق ظفر  » انجنير«برای  »جاغوری «صادق ظفر از » انجنير« .  را اغوا کرده و فريب بدھديوثمفعول و دله و د

 کار شناس سياسی، ،»ئوريسنت« منحيث ناشر ، »ھالند«صادق ظفر  مقيم » انجنير«نامه می فرستد و » ھالند«در 

نصحيت   وی زمانی موعظه گری، .صادق ظفر  تحت نام ھای مختلف می پردازد» انجنير«به جواب ....... و » شاعر«

توخی و ميرويس حمله می کند و ھم به مثابۀ يک  -ی موسویزمانی می جوشد و می خروشد و باال و توصيه می کند،

رفيق انقالبی  گويند گل خشک به ديوار نمی چسپد، .ند و ترور شخصيت می کندجاسوس کھنه کار و محيل توطئه می ک

سزائی در امر مبارزه و اخالقيات معروف می باشد و از نگاه سطح دانش  در سطح جنبش انقالبی از شھرت بموسوی

اين ۀ از ھای نھفتصادق ظفر  بود و تمام ر» انجنير«وی استاد  .تعاد زيادی ھمتا نداردفلسفی و علم زبان در جھان 

به مثابۀ يک سند تاريخی از گذشته ھای » استاد اقبال«گزارش .....! رئيس بانک را می داند تا اندازۀ زنگ و جامنش و 

تنھا رئيس بانک بل يک ه صادق ظفر ن» انجنير«حکايت دارد و ثابت می سازد که » جاغوری«ننگين اين رند بچه 

 .اقد تربيت فاميلی و تربيت اجتماعی می باشد و دله و يک بيشرف فيوثمرده گاوی د

باشد و از حمايت کامل جنبش انقالبی  دارای ده ھا شاعر، اديب و نويسنده  ھای ملی و  انقالبی می )سايت آزادگان(

داخل کشور و اعضاء و ھواداران جنبش شعله ئی و جنبش انقالبی در خارج برخوردار بوده و ارج بی پايان  به 

را   » غف«صادق ظفر  و رفيق سگ صفتش » انجنير«، )سايت آزادگان(شھرت ۀ موفقيت و آواز.  گذارندمبارزاتش می

رشک ورز، رشک بر و به زبان ساده بخيل ساخته و از حسادت زياد حتا با اثر در خواست ديدار  رشک مند ، حسود ،

ين فرزندان انقالبی افغانستان  و رھبران  از بھترين و نخبه تریتجمع) سايت آزادگان(رو در رو باور نمی کنند که 

عطاء محمد «جبش انقالبی و کادر ھای شعله ئی می باشد که به کوری چشمان بچه بيريش ھای پيرم قل و رقاصه ھای 

 زرم ،آ و جاسوس بی ناموس و دالل بی شيربچهصادق » جاغوری«مفعول و شاديباز  ،»غف«مرده گاو بلستی  ،»نور

 .ھمچو خورشيد می درخشد و به نسل فردا آگاھی می بخشد» حسين جاسوس«يثيت و بی حجببی ح

سگ پير و سگ رمه ھر پديده ای را از ديد سگانۀ شان قضاوت کرده  در کمال سگ گری  سگانه  رد کرده  يا مھر 

ن مرحله ای ئيد می زنند و با اين خيال خام و واھی چنين می انديشند که مغز ھای متفکر اند و حس شناخت شان به آأت

اما خالف گمان و »!! غفورک بلستی و صادقک مفعولکانکمت«از تکامل رسيده است که می توان به آنھا گفت که 

 تمام رفقاء وجود عينی دارند و در صورت الزم اگر سگان پير در شک اند ما ،حدس اين دو سگان ولگرد و پنير خور

اگر جرأت داريد به  .شان کنيمخ برای شان استخوان داده و  بعد چشيران حاضريم که رو در رو سگان را ببينيم و ۀ ھم
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چلنج ما پاسخ مثبت دھيد و از کنچنی بازی ھای تان بگذريد و در غير آن در حلقوم جد و اجداد شما بی مسلکان 

 .مرده گاو و مفعول خرس ھای قطبی جواب چای کنند ،ترسو، دروغگو

واواک و موساد  - . ۶ . آی.ام -. ب. ج.ک -سيا- . آی. اس.آی -  خاد- مکا -اکسا - مصونيت ملی- جاسوس استخبارات

 قصاد» انجنير«و ھمپاله و ھم قالدۀ روانپريش و مجنونش » ھالند«مقيم »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا» داکتر«

 ا در کمال تعجبدر داخل کشور الف و پف می زدند و ام» جنبش مائويستی و جنبش پرولتری«از »  ھالند«ظفر مقيم 

ديگری عيالش   و يا ۀ ی يعنی در اصل خودش و يا يک لند مرده گاوبه جواب يک» ھالند« ظفر مقيم قصاد» انجنير«

قرار ادعای لندۀ  .در داخل کشور فعاليت ھای سياسی و نظامی دارد» ساما«ھمجنس باز نوع خودش اقرار می کند که 

انشعابی صورت گرفته است و به دو شاخه » ساما«در داخل کشور بين  ،» ھالند« ظفر مقيم قصاد» انجنير«عيال 

ارتباط نگيرد و با بسمدان » ساما«در جواب می نويسد که با فالن » ھالند« ظفر مقيم قصاد» انجنير« .منقسم شده است

را خودش » غف«که » جنبش مائويستی و جنبش پرولتری«پس چه شد  .در تماس شويد و فعاليت نمائيد» ساما«

 ھمه کاره اش؟» جاغوری «ۀرھبرش  می خواند و  مھتاب شب چھارد

باز «حسين جاسوس به جز فعاليت ھای جاسوسی و انجوئيستی و  اخذ قرار داد ھای »حزب کمونيست مائويست«پس 

 با امپرياليستھا، در کجای کشور فعاليت  ھای سياسی و نظامی دارند؟» سازی

حسين جاسوس تشريح خواھم داد و  »حزب کمونيست مائويست«وئيست را در انج» پيکار« بعدی ادغام ۀدر نوشت

خواھم » غف« صورت ۀرا به تصوير خواھم کشيد و پخسه ھای تف حوال  و انجوئيستی شانهفعاليت ھای جاسوسان

 .نمود

زافه گوئی رذالت ھا و پستی ھا و الف زدن و رجزء خوانی ھا و گ تھمت و اھانت نمودن ھا، - ھاکردنپارس ۀ پس ھم

 !به جز اغواگری و نيرنگ و ضربت زدن به جنبش انقالبی را؟ ھا چه را  توجيه می کند ؛

ی را که ھزاران بد و بيراه می گفتيد و به کادر ھا و رھبرانش تحقير و توھين نثار  می نموديد  و اما  در فرجام »ساما«

اما اين را به يقين  .کاب اسپ سوارانش بوسه زديددر کمال بی شرمی و بی ناموسی سر بر آستانش خم کرديد و بر ر

خاطر خيانت و جنايات تان ه بدانيد که شما جاسوسان کثيف در جنبش انقالبی کشور جا نداريد و مردود ھستيد و ب

محاکمه شده و به اشد مجازات  محکوم خواھيد شد و آنروز نه باداران ھالندی و » سلطان و نصرهللا«باالخص شھادت 

 .شدباداران امريکائی تان قادر به نجات تان خواھد ھم نه 

چون از نگاه داشتن قد و قامت مردانه محروم می باشد و در پھلوی اين کمبودی نھايت عقده " دپوال"سنا ر كتر»غفودا«

سنا ر كتر»غفودا« طرز و روش زندگانی افرادی از قماش ،احمد قاسمی و پاوولوف -فرويد .ئی و زن ستيز می باشد

صادق ظفر مفعول را عالمانه به تصوير کشيده اند و ثبوت نموده اند که چرا چنين جانورانی به اين » انجنير«و " دالپو"

 . دروغگو  و رذيل به بار آمده اند،سست عنصر ، سطح 

 ! "دپوال"سنا ر كتر»غفودا«ھالندی ۀ زن ستيزی پنير پوپنک زد

بش مقاومت ن جانابر زنيکی از بر شخصيت انقالبی و مبارزاتی  اين مرده گاو بی غيرت بدون ھيچ نوع دليل عقالنی 

 تازيده و ھر چه تحقير و توھين که از دھان گند و نجسش بيرون گشته به ايشان روا داشته است؛» رحيمه توخی« ملی،

از عيالش اما وی در کمال بی شرافتی  .ی بزرگ تاخته بود»مينا« در کمال بی ناموسی بر شخصيت انقالبی چنانچه قبالً 

می در ساغر آن زنپارۀ پيرو  با عشوه گری يک ساقی طناز،» شيخ آصف محسنی«ی که روزگارانی در حرمسرا

 می انداخت و از گرمی آغوشش آن پير خرف و چراغکش امام زمانی را مست و مستانه می ساخت؛ چنين »عهمت«

 :تمجيد و توصيف می کند
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ه تذکرنيست؛ اين موضوع به ھمگان معلوم است که من دريک کلينيک صحی کارمی کردم وخانم من گرچه لزومی ب "

 ؟؟؟"دريکی ازکمپھای مھاجرين افغان دريک مکتب ابتدائی  برای فرزندان مھاجرين تدريس می کرد

که چقدر دروغ می را ببينيد "  دپوال"سنا ر كتر»غفودا«ھالندی ۀ پوپنک زد» ماالن«رندی و نرادی مرده گاو سر پل 

صف آ«شيخ ، »گلران«خانمش و خودش و فرزندان نرينه و مادينه اش در خدمت سپاه پاسداران در ايران و جبھۀ  گويد؛

معلم  و دريک »  غف«اگر عيال  .مشغول خدمات روزانه و شبانه بودند" دپوال"سنا ر كتر»غفودا«مرشد » نیمحس

نام کمپ و مکتب و محل آن را بيان » موش خرما«پس چرا  ، می کردمکتب ابتدائی  برای فرزندان مھاجرين تدريس

جز فراھم کردن شيرين ه و در کجا کار می کرد و کارش ب»  کلينيک صحی«نمی کند و وی چرا نمی گويد که  در کدام 

 چه بود؟»  نیصف محسآ«شيخ لعبتان لب شکر و  پريوش دلکش برای  

  سال کار می کرد؟١۴پس در کدام دفتر  ، ی کرداگر در انجو ھای اتريش و سويدن کار نم

يک جانور زن باز و زن پاره بود و به دختران و زنان افراد » نی صف محسآ«شيخ ھر صورت قرار معلوم ه ب

از گزند  تجاوزات جنسی » غفور موش«پس چگونه قبول نمائيم که زن و دختران  .نزديکش تجاوزات جنسی کرده است

 در امان مانده باشند؟»  نیصف محسآيخ «ششھوت رانش  "مرشد "

واواک و موساد  - . ۶ . آی.ام -. ب. ج.ک - سيا-. آی. اس.آی - خاد-کام -اکسا -  مصونيت ملی-جاسوس استخباراتاگر  

 ما ارسال مردم ه آنھا را در پيشگا».یا . ان.دی«نمونۀ  ،»ھالند«مقيم  »پوالد«سنا  با نام مستعار - غفور ثنا» داکتر«

صف آ«شيخ بعد از تحقيقات البراتواری اگر ثابت شد که بی گناه اند ما طلب پوزش خواھيم کرد و در غير آن  دارد ،

 .ھای سگ مفلوک و کوچه گشت می ناميم» نواسه«را پدر کالن اصلی » نیمحس

شيخ «مربوط » حرکت  انقالب اسالمی «انندانو يکی از قوم» نیصف محسآ«شيخ دۀ پسر خوان» قو مندان مشتاق«

طور امانت در ايران ه ب» نیصف محسآ«شيخ  ساله اش را نزد پدر خوانده اش ١٢وی خواھر  .بود» نیصف محسآ

 يک الی دو سال دوباره برگشت که امانتش را تسليم بعد از مدت . جنگ گرديدۀرھا و تحويل نمود و خودش عازم جبھ

بعد از  .ساله در بغل دارد و ھم حامله می باشدشود و اما در کمال تعجب متوجه می شود که خواھرش يک طفل يک

با نواسه خوانده اش ھمبستر شده  و از وی يک طفل دارد و  دومی  اش ھم در » نیصف محسآ«شيخ تحقيق دريافت که 

تف انداخت و با چشمان » نیصف محسآ«شيخ بعد ازنشان دادن خشم و نفرتش بر صورت » مشتاق« .باشد راه می

ه ب» نیصف محسآ«شيخ و خونين، ايران را به قصد وطن ترک نمود  و اما وی در فرجام توسط قلب ملول  اشکبار،

متعصبين مذھبی تشيع می باشد، در تمام دوران مبارزۀ ضد يکی از » نیصف محسآ«شيخ  .شکل فجيحی کشته شد

، چه شد که در گلران شتروسی، با آن که خود از قندھار بود، اما در جبھه اش در قندھار يک نفر سنی ھم وجود ندا

دست عطوفت برروی تو دالل خود مرکز بين کشيده است، آيا به راستی می توان باور نمود که در تمام تعامالت پای 

 جنس لطيف در بين نبوده است؟؟

بوده و توانسته است که مبارزان و ) خاد(با » غف«رابطۀ » غف«قرار گزارش و يک سلسله اسناد و شواھد ،عيال  

بيافگند و شوھرش را صحيح وسالم تسليم روس ھا و دولت پوشالی ) خاد(را در کام اژدھای » سازمان اخگر«بيون انقال

را بر سر افگنده است به ھمکاری شوھرش » عايشهبی بی «باز ھم اين نا زن استخباراتی که حاال چادر  .نمايد

پيشکش کرد و تسليم ساخت و شوھرش معاھدۀ و روسھا ) خاد(را دو دسته در طبق اخالص برای » سازمان پيکار«

 - استخباراتبا سابقۀ جاسوسی از " دپوال"سنا ر كتر»غفودا«چون  .تسليمی را با جنراالن روسی به امضاء رسانيد

سنا  با -غفور ثنا» داکتر«واواک و موساد  - . ۶ . آی.ام -. ب. ج.ک - سيا- . آی. اس.آی - خاد- کام -اکسا -مصونيت ملی

» پيکار«از تسليمی بدان ملحوظ بعد  ،آبديده و آبستن شده  و تجارب کافی اندوخته بود» ھالند«مقيم »پوالد«نام مستعار 

ده ھا تن  از مبارزان شعله ئی و انقالبيون  ؛»مائويست شناس«ی وظيفه می کرد و منحيث متخصص ايفا) خاد(در 
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ر كتر»غفودا«اين که چرا  .ا معرفی نموده استو روسھ) خاد(مربوط جنبش مقاومت ملی ضد روسی را شناسائی و به 

مفعول، از ابر مردان و اسطوره ھای مقاومت ملی » صادق ظفر«و  انديوال ھزاره ايست و چنگيزيستش  " دپوال"سنا 

و دو » حزب دمکراتيک خلق « ما را به شک می اندازد که اين دو جاسوس نفرت قلبی دارند ،» مجيد و فيض و مينا«

 !نقش داشته اندنيز و شھادتش »مجيد«در دستگيری ابر مرد چه بسا گاو و مفعول خاديست مرده 

عليک عادی داشتند، و حتا کسانی که با شعله ئی ھا  يک شناخت سطحی و سالم  در سرزمين ترور و اختناق پاکستان ،

واالن صيغه ئی و و اندي» حسين جاسوس«چطور ، توسط ارتجاع سياه اسالمی شناخته شده و به شھادت رسيده اند

» ھالند«اش زنده ماندند و تندرست و سالم به » خانواده«و اھل بيتش و صادق مفعول و »  سنا- غفورثنا« انجوئيستش

 انتقال داده شدند  و اما شعله ئی ھا و سامائی ھا و رھائی ھا با قساوت قلبی و بی رحمی تمام کشته و ترور می گشتند؟

سنا مدعی -د و اما غفور ثناانه کشته می شونعبه شکل فجي» ........  و سلطان و قيوم رھبر و فيض و مينا«چطور

)  تغُ ت و لُ سُ (شعله ئی سابقه دار با تاريخ مبارزاتی بيشتر از چھل ساله  و بنابر ادعای خودش،» مائويست ھا «رھبری

 زنده می ماند و کوچکترين صدمه ای به وی وارد نشده است؟

و » فيض و مينا«غفور ثنا در دستگيری و شھادت حسين جاسوس، صادق پشت و  که پذيرفت راستی می توانه آيا  ب 

   ۀ شان را ايفاء نکرده اند؟؟جاسوسانو  نقش پليد »رھبر«شھادت 

رھبر و مجيد و فيض و مينا «ای عقده ئی و خلقی کثيف  در شھادت ھو زنازاده ھا من شخصاٌ متيقنم که اين مادر خطا 

 .يچ شکی ھم در شناخت و ادعايم ندارم بوده و ھ»دخيل

 مدعی گشت که اين قلم رھبر قبالً ، ، نفرتش را از زوايای ديگری نشان می دھد»نصرهللا«صادق مفعول و قاتل شھيد

اين .  سند طفره رفتۀآزادگان را دزد خطاب کرده ام و من ھم در خواست سند و ثبوت کردم و اما مفعول بد نام از ارائ

 : ل نجس و مرده گاو بد نام چنين به اسطورۀ مقاومت ملی مجيد قھرمان توھين و اھانت می ورزدبار اين مفعو

ھمين ميرويس محمودی درسالھای اول که باحزب کمونيست افغانستان تماس گرفته بودفکرميکردکه اگرمجيدکلکانی «

انگونه که امروزبررفيق اکرم ياری اين لمپن ھرزه ھم.بگويد، بيشترموردتقديررھبران حزب قرارميگيرد" بد"فقيد را

 !!!؟؟؟».ميگفت"مرغ دزدشمالی"وحتی"رھزن"،"دزد"شھيدحمله ميکند، آن روزھا مجيدفقيد را 

  ماچه سگ روسپی صورتی برايت ھمان زيرا در آغازتف و شاش بر لخ ھای کثيفی که از آن مکيده  و تغذيه شده ای 

 !!!وخته استادب و تربيت و نزاکت و آداب اجتماعی را نيآم

تف بر صورت پدر دالل و چراغکشت که برايت نان داده و اما مردی و مردانگی و صداقت و آداب معاشرت را 

 !نيآموخته است

پيوستم و ھيچ گونه شناختی از رھبران مرده گاو و   ». م. ک.ح«با » ساما بخش غرجستان«من به اعتبار و نام 

حزب ياد آوری کرده ام به نشر بسپاريد » رھبران«امه ام را  که از اسم ھای  نداشتم و اگر چنان کرده ام نآنچراغکش 

  سازيد؟ ثابتم راو غلط

از طرق لندۀ مفعول و ھمجنسبازش يعنی صادق » . م. ک.ح« و مرده گاو سند ھمکاری ام را با »حسين جاسوس«قبالٌ 

را از شقيقه کشيده و ... ی ام دفاع کرد و حاال درد دست نشر سپرد و ناخود آگاه از حقانيت مبارزاته ب» ھالند«ظفر مقيم 

پس حاال  . شان را ترميم کرده و گويا  مرا به ھر شکلی که شود بد نام  و محکوم بسازندۀ گذشتهکوشش می دارند تا اشتبا

من از حسين جاسوس و مرده گاو چراغکش و صادق مفعول و بچه بيريش می خواھم که نوشته ام را  که از 

دست نشر بسپارند تا ه تمجيد و تقدير نموده ام و به رھبر آزادگان بی حرمتی روا  داشته ام ب » . م. ک.ح«ان چراغکش

 !رفقاء از اين موضوع مستند با خبر شوند؟
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ھمبستر نشده اند، شما با انتشار نوشته ام از عفت و عصمت ناموس ھای  »استاد اقبال «اگر عيال ھای تان با زنده ياد 

که حاوی حقايق تلخی است و در يک شب را » استاد اقبال « صفحه ئی١۵ ۀتان دفاع کنيد و در غير آن دفاعي ۀشفتر شد

در جھت ثبوت گفتارم و روسييگری عيال ھائی تان در صورت الزم به نشر  و در يک برھۀ زمانی اتفاق افتاده است ،

توھين می دارد » اماس«به رھبر گرامی » زنش«نۀ اين که يک مفعول بدنام و جاسوس که از روسپی خا .خواھم رسانيد

 .ی اين نوع رذالت و مرده گاوی اش را خواھد پرداختبداند که بھا

 چرا غفور ثنا و صادق پشت از طرق مخلتفی می خواھند تا مرا از سر راھشان بردارند؟

ھم در  فيس بوکش دزديدند ،غفور ثنا و صادق پشت از طريق دختران شان به شکار شير شتافتند و عکس شير را از 

اطاق ھای خواب شان مزين کردند و ھم از آن استفاده  ھای سياسی کرده و وب الگی  را به اسمم باز کردند و از طريق 

جزسر خمی و  مگر نتيجۀ چنان کنچنيگری ھای اجتماعی و سياسی چه بود ؛ .آن به رفقای عزيزم توھين و تحقير کردند

 !!!»مائويسم«ی بد نامی خاديست ھای مدع

چون غفور ثنا و صادق پشت از طريق دختران شان صدمه ای به من وارد نتواستند و حاال از طريق نام ھای مختلفی  

جع  مختلفه سرقت کرده  و توسط آن به شعری را از ده مر، ارسال می دارند » شورش«نامه ھای گويا به بيت الخالء 

دار و اخطار می دھند و ھم  در آخر ماھيت خر صفتانۀ خود شان و والدين موعظه گری می پردازند و در مواقعی ھوش

ظاھر می شود و صادق ظفر مفعول به جواب صادق ظفر » ناشر«صادق پشت در نقش .  خر شان را افشاء می سازند

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھه!!مرده گاو می پردازد

برافراشته و مقاوم و استوار ايستاده است و اين را ھمچو آسمائی مغرور قد » ميرويس ودان محمودی«  ،»غف و پشت«

 .بدانيد که خاک باد ھای مرده گاوان و مفعول ھا ھيچ خدشه ای بر آسمائی وارد کرده نمی تواند

در مورد خدا و معبود درباری ات اين بار رجوع می کنم به معلومات دقيق و ارزندۀ يک تن از مبارزان انقالبی راه 

 :که چه مقبول نوشته اند» ساما«رھبران آزادی و يک تن از 

تضاد عمدۀ «نداشتند، تا حکم نمايند که گويا » اکرم ياری«رفقای کميتۀاساسی، ھيچ گونه توھمی به مانند زنده ياد  "

دولت دست نشاندۀ روس، با اخوان است و ما را اگر ھم زندانی نمايند، بعد از مدتی رھا خواھند نمود و نبايد با فرار و 

، بلکه با شناختی که از ھويت و ماھيت خود داشتند و »فی شدن، اين تضاد و خشونت بين ما و دولت را تشديد نمودمخ

 ربه نيکوئی می دانستند که با درنظبه ھمان سان با شناختی که از ھويت و ماھيت دولت دست نشانده داشتند، اين را 

عمار، اگر دريای خون ھم بين آنھا جاری شود، بالقوه می داشت  وابستگی و مزدوری دولت و ارتجاع مذھبی به است

مگر عکس آن، اين تنھا نيروھای  برای آنھا رقم زده آنھا را عاشق و معشوق ھم بگرداند؛» !!خوشی«تواند سرانجام 

انقالبی و فرزندان صديق مردم اندکه با ايستادگی روی حفظ منافع مردم، صيانت از وحدت و يک پارچگی کشوری 

قرار گرفته و خواھندگرفت، بلکه  مثابۀدشمنان آشتی ناپذير مورد تھاجم تنھا از طرف دشمنان مردم، به زاد، نهآقل ومست

آنھا اجازه نمی دھد، تا تضاد خود را بادشمنان مردم به درجۀ دوم رجعت   بهالبوجدان مبارزاتی خودآنھا و منافع انق

 ".بدھند

ی حاال از ھر گوشه و کنار صدا انتقاد زده  و سوراخ سوراخش کرده ام ،قدست سنگ مصادق پشت اين که بر معبود 

از يک سو  اين حرکت انقالبی ام، آتش بر خرمن زندگی ننگينت افروخته  ھمنوائی با من را می بينی و می شنوئی،

کدام دشمنی من  .طالئی ھا را افشاء و رسواء کرده است»  ۀغالم بچ«کاذب مبارزاتی ۀ است و  از جانب ديگر چھر

 تلخی را از اشتباھات تاريخی شان افشاء می کنم که نسل انقالبی فردا  آن د درباری ندارم بل حقايقشخصی با آن شھي

 گذاشتهيادگار نه غالم بچۀ اپورتونيست و تسليم طلب و سازشکار و علنی گراء را که حتا يک نوشته ای  ھم از خود ب

 .يچ پخی نبودپارسيان،ھۀ است بشناسند و بنابر گفت
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در مقايسه با  زنت » رحيمه توخی« غفور ثنا سگ ديوانه و تنھا، بايد بدانی که شخصيت مبارزاتی و شخصيت اخالقی 

 و زنت خيلی بی سواد و جاھل گونه بيمارطلعتو   قدکال تر و باال تر بوده و تو شاديگمراتب واه و تمام زنان فاميلت ب

 اشعار و نوشته ھای مبارز بزرگ و ۀخوانند .وادی ھای تان به جنگ نور می رويدھستيد که  از عمق تاريکھا و بی س

را با چرنديات » رفيق توخی«انقالبی و بزرگمردش  ،نستوهو شوھر » رحيمه توخی « کشور انقالبی انابر زنيکی از 

 در ميز مقايسه بگذارند کاپی و دزديده شده و دارای غلطی ھای امالئی و انشائی تو دون صفت و جاسوس کار کشته شده

 و سياه نامه ھای تو حرامی بی ناموس فرق فاحشی کلسفی آنھا در مقايسه با تو پاپيگ علمی و فۀديده می شود که سوي

 .دندارد که اصالٌ قابل مقايسه نمی باش

 به یھسنا مريض روانی و کودن ھرزه و فحاش پست فطرت در پھلوی دروغگوئی ھای متواترش باز ھم گو-غفور ثنا

 :بزرگی دھانش خورده و يک دروغ شاخدار گفت

راکه بسيارابتدائی به نظرمی رسيد به من می فرستادی وبارباربه من گفته ای که ميرويس " موم"تو نوشته ھای "

داديد که نوشته ھای وی رااصالح وويراستاری " موم"نوآموزاست بايد اورا کمک کنيم وبمن ھم اين اجازه را تو وخود

حذف کردم وروزی تلفنی بوی گفتم که مدعيان " موم"من چندين بارکلمات موھن ودشنام وناسزاراازنوشته ھای . نمايم 

سياست انقالبی پرولتری ازفرھنگ انقالبی ومترقی پيروی می کنند ودارای اخالق پرولتری ھستند وبايد سعی کنند تا 

حاشی کارپائين ترين سطح  واليه ھای اجتماعی وعناصرمنحط ودشنام وف. خودرا تغييردھند تا به انسان نوين تکامل کنند

 ھھھھھھھھھھھھھھھه!!؟؟؟"ارتجاعی است

 ، تو مرده گاو ت خوک ھای ھالند بشاشند که واقعاً ھی به ناموس تو پدر لعنت و دروغگو و در قبور جد و اجداد

 ! برايت سھل و آسان می باشددسيسه ساز و دوسيه ساز ھستی و دروغگوئی مثل نقل خوردن، دروغگو، شارالتان

گاھی با من چنين صحبتی را ھرگز نکرده ای؛ که که مدعيان سياست انقالبی پرولتری  نخست تو بی ناموس خسيس ھيچ

ازفرھنگ انقالبی ومترقی پيروی می کنند ودارای اخالق پرولتری ھستند وبايد سعی کنند تا خودرا تغييردھند تا به 

دشنام وفحاشی کارپائين ترين سطح  واليه ھای اجتماعی وعناصر منحط ارتجاعی است و  و. انسان نوين تکامل کنند

 هپدر کالن نواسه ھايت نيست و تو ھستی ھمان نوشته ھای من را که تو چلپاس» شيخ آصف«بايد اضافه کنم که اگر 

خاطر ثبوت گفتار و ه ی بف داشتشنام وناسزا را از نوشته ھايم حذ و اصالح کرده ای و کلمات موھن ودیويراستار

دوم تو پدر سگ کثيف تا . زيرا من ھم در آرشيف نوشته ھايم قيد دارم، را در معرض تماشا بگذارھا آناز ادعايت يکی 

اليه ھای  ،به حال معنی اليه ھای اجتماعی را نيآموخته ای و آگاه نيستی که به طبقات محروم و حرمان کشيده ای جامعه

 ! جاسوس مفلوک و حکيم جی بيماری ناتوانی  ھای جنسی و قرص کمر شيخ آصف؟اجتماعی می گويند او

پس  استخباراتی و خلقی کثيف تا به حال ندانسته ای که جرأت را جرئت و مسأله را مسئله نمی نويسند؛ۀ تو زنازاد ،سوم

  می باشی؟تو بی سواد با کدام علميت  و صالحيت ادعا می نمائی که ويراستار و عالم علم زبان دری

» شيخ آصف «اخوانی اش» مرشد«سنا در کمال سگ صفتی و لولو گری از ارتباط تنگاتنگش با - غفور ثنا» داکتر«

 : می زندگریانکار می کند و از سگ گری خود را به خر

اما درمورد صبغت هللا .  درمورد ديگرمن ھرگزبا شيخ آصف محسنی مالقات نکرده ام وفقط اوراغيابی می شناسم«

من زمانی . توطئه اش رابرمبنای آن شکل داده است" کوانتل پرو" جددی قرينه ای وجودارد که کبيرتوخی عاملم

) ا.م(درخواست مرا ھم صنفی ام داکتر. درپشاوردرخواست کاردرشفاخانه مربوط به تنظيم صبغت هللا مجددی دادم

ازطريق پسرصبغت هللا مجددی به پدرش تنظيم حضرت مجددی کارمی کرد" که درشفاخانه " عضو سازمان رھائی"

يک ھفته بعد يکی ازھم صنفيھای دوران مکتب که با تنظيم . گفت که نتيجه منفی است)ا.م(دوروزبعد داکتر. فرستاد

زمانی بچه حضرت درخواست تورابه پدرش داد اودردفتربود : صبغت هللا مجددی رابطه داشت بمن گفت که
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کرد که کدام شما اين داکتررا می شناسيد؟ يکی ازباشندگان واليت مربوطه ما گفت وازحاضرين واليت مربوطه  پرسان 

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھه».بعد ازآن مجددی ازپذيرش درخواست خودت خود داری کرد. است" شعله ای! " بلی

اليت مربوطه يکی ازباشندگان و( اوسانه  و سی سانۀ سر منگسک غفور ثنا را ببينيد که چطور برايش ھويتی می سازد

 !؟.)است] شعله ئی"  [شعله ای! " ما گفت بلی

راستی  .چرا حقيقت را افشاء نمی کنی و نمی گوئی که وی از ارتباط استخباراتی ات و خلقی بودنت اطالع داده است

بر بی خ" عضو سازمان رھائی) "ا.م(شعله ئی بودن ھم صنفی مکتبت داکترۀ  نجاتش چطور از  سابقۀصبغت هللا و جبھ

اين که صبغت هللا دانست ، درست می گوئی» کوانتل پرو«برای يک ثانيه فکر کن که تو جاسوس شياد و ملعون  بود؟

 نام کافر نکشت و آزادت گذاشت که پی کارت بروی؟ه که تو شعله ئی ھستی پس چطور ترا دستگير نکرد و ب

 و يا با اتحاد سه گانه کرده ای؛ پس چرا جناب بی را محکوم با اتحاد با صبغت هللا» سازمان رھائی«اين که بار ھا 

 جوابت چيست؟ ،خدمت کنی» مجددی«ناموس خودت حاضر شدی که در سايۀ لطف و مرحمت 

 آيا نيروی کارت را برای حضرت صاحب می فروختی و يا ناموست را؟

 خباراتی؟شيخ آصف منکر می شوی او فاسد انجوئيست و خلقی است »مرشدت«چرا از شاگرد بودنت به 

 :کندسگ بو کش استخباراتی چنين پارس می » غف«

 صحبت کرده ايم وھمه تشکالت وافرادمنسوب به جنبش دموکراتيک نوين وجنبش }به دفعات{ما دراين باره بدفعات" 

انقالبی پرولتری ازاين موضوع اطالع دارند که آن جبھه چگونه مورد ضربت يکی ازتنظيمھای اسالمی قرارگرفت 

وما بعداً مجبوربه عقب ) که ازجمله يک تن آنھا درکانادا تشريف دارد(ی ازاعضای سازمان ما خلع سالح شدندوتعداد

کسی را که حساب پاک است " زيرا( دفاع ازخود}به خاطر{من مطلب فوق رانه بخاطر. نشينی ازآن جبھه شديم

 پليد کبيرتوخی نوشته ام که }چھرۀ{؛ بلکه آنرا به منظورافشای ھرچه بيشترچھره ای")ازمحاسبه چه باک است

 !؟."خوشبختانه دراين نوشته خودش خودرا رسوا ومفتضح ساخته است

نخست اين افراد منسوب به جنبش دمکراتيک نوين وجنبش انقالبی پرولتری که ھا ھستند و در کجا زيست دارند و 

تی ، وق ديگ انجوئيزم و اجنتوريزمه دورب و در ثانی وقتی تو و ساير ھمکاسه ھايت جبھات رزمی شان در کجا است؟

؟؟ ھرگاه »َجنبَش«است و يا » ُجنبِش«را نشخوار می کنيد، می توانيد بنويسيد که اوالً منظورتان » جنبش« اين ھمه کلمۀ

 عناصر مترقی، معنا نموده و موجوديت آن را ينۀ کاربرد در بينمنظور اولی باشد می توانيد آن را به اساس  لغوی و زم

 ا در نظرداشت ھمان معنا، در افغانستان به اثبات برسانيد؟؟ب

زيرا چندی قبل    تو جاسوس نکبت در پھلوی اين که ضد و نقيض می نويسی ھمچنان تکليف ياد روی نيز داری؛سوم

وابيۀ دادی و حاال در ج) تيم(عوام ۀ کشيدی و بنابر گفت) ساا(ات و جبھه رفتنت را به جنگ بر رخ » مبارزاتی«زندگی 

 دروغگو واقعاً !!  چيز ديگری گفته بودیکه قبالً  از دو سال جبھه رفتن حکايت نموده ای و در حالی)  ساا(آخرينت عليه 

 !!حافظه ندارد

آن تنظيم را نام ببر  ،اين جبھه ای که مدعی ھستی که توسط  يکی از تنظيم ھای اسالمی خلع سالح شد و ضربت خورد

  تان در کجا بود؟ۀو جبھ

  ادعا می کنی که مجبوربه عقب نشينی ازآن جبھه شديد؟عو کردی که خلع سالح شديد و بعداً و احمق عو ت

 که يک نيرو توسط نيروی ديگر خلع سالح می شود اين بدان معنی است که افرادش را اسير می یاو سگ ديوانه زمان

 چيز را افاده می کند؟پس  خردجال رجز خوان والفوک لولو در اين مورد عقب نشينی چه  ،گيرد

وظيفه دار ) خاد(در » يکه راست(تسليم ساختی و خودت  )خاد(داری که جبھه را به جنراالن روسی و چرا اقرار نمی

 شدی؟
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» جبھه«چھار سال دوباره به  -به پاکستان وظيفه دار شدی بنابر سخن خودت برای دو سال ) خاد(بعد از اين که توسط 

چپ بود و يا راست و در کجا موقعيت داشت و ۀ حاال بگو اين جبھ . پشت سر خاک باد کردیجای جنگيدن ازه رفتی و ب

 ؟و سرانجام خلع سالح گرديد اباطه  ،اعاشه  از جانب که ھا تمويل،

 شاھدت در کانادا است يا گواتيماال؟ھھھھھھھھه

 ھھھھھھھه!؟")ه چه باک استکسی را که حساب پاک است ازمحاسب" اال تو مريض روانی لوده کون می گوئی که ح

  و  تو خي)  د ود وگ(حساب تو جاسوس آنقدر، تو سال ھاست که  از عمق مرداب  تغذيه می شوی و نوش جان می کنی

است که کامپيوتر ھم قادر به حل و پاک کردنش نيست و اين جست و خيز و ميمون بازی ھای ) نجر و بنجرا(تاريک و 

کمه ای صحرائی و پرداختن بھا ھای گناھانت تصفيه خواھد ححسابت توسط م ی سازد ؛ابلھانه ات حسابت را تصفيه نم

 »!شد نه با اين شادی بازی ھا

 در کجا فعاليت دارد؟» مائويستی و پرولتری« اين جنبش ،جنبش پرولتری ياد کردی و »مائويستھا«خود را رھبر  قبالً 

  ترازو گذاشته و زن کرده ای و يا خير؟ خود را در آئينه ديده ای و علميتت را درآيا واقعاً 
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