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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

 
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ اگست ٢٩
  

  هيسرما و ارتجاع فرمانبرداران
  !افغانستانی مل مقاومت جنبش رھبرانی بدنام صدد در

٣٠ 
 

  

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«م مشترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاس

 !زندی م سخن دنی صادق حنجرۀ از» اءيض ريانجن «جاسوس نيحس

 ستيکمون حزب رھبر« ،»اءيض ريانجن «جاسوس نيحس غار ار ي،مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن «روزيد تا

 را اشی جدائ علت ،مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن« .بودند کارد و گوشت گريھمد با ظاھراً » ستيمائو

 جاديا علت و دانسته سمياکونوم انجو به» حزب «آوردن رو و کيدئولوژيا انحرافات» ستيمائو ستيکمون حزب«از

 ،سميونيزيرو ۀيعل مبارزه ،یکيالکترون امواج و تيانترن قيطر از را» افغاستانی ھا ستيمائو «و» شورش«

 و جر در که داشت اعالن ھم قبلی چند .بود داشته اعالن» ستيمائو ستيکمون حزب  «زمياکونوم و سمياپورتون

 ريانجن «جاسوس نيحس ،است انيجر در ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره با رفقاء گريد و قلم نيا نيب کهی ئھا بحث

 بحز«ی برا نود ۀدھ در که رای ا نوشته  ،قبلی چند اما .ندارندی نقش اصالً » ستيمائو ستيکمون وحزب» اءيض

» ظفر صادق ريانجن«ی عن يجاسوس نيحس بيرق اصطالح به  دسته ب ،بودم داشته ارسال» ستيمائو ستيکمون
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 ستيکمون حزب «فيآرش ازی سر اسناد و شودی م پا بر وفانط پاکستان -تهيکو دری عني افتد؛ی م مفعول جاسوس

 در مفعول جاسوس» ظفر صادق رينانج «منزل در و روندی م ھوا به و افتاده بيمھ وفانط دامه ب» ستيمائو

 قلم نيا ضد هب حربه ثيح من را نامه نيا تا خواست  مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن« .نديآی م فرود» ھالند«

 .انجامدی م خودشی نام بد وی سرخم به اما و کند استفاده

 شرف و ناموس آنھای برا گريد رديگی م قراری جد خطرات معرض در ونيانقالب توسط نيمرتجع منافع کهی زمان

 شان نجاتی برا ھمه و شوندی م ارزشی ب اند شده پنھان ھا لفافه در کهی ئھای وژلدئويا و آرمان و نداشتهی تياھم

 .شوندی م جيبس آبی باالی کلوخ صف در

 شيدايش و افسون ،محسور ،مجذوب را» ظفر صادق «دارد کهی طلسم و مھارت با» اءيض ريانجن «جاسوس نيحس

 نيحس برادران با صادق ۀمخدر ايعل حتا ،گريھمد نيبی سر و کينزد اريبس مسائلی پھلو در که است؛ ختهسا

ی اسيس منافع از رمه سگ نقش در مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن« .کندی م جاديای چراغکش روابط جاسوس

 نيا ،است گذشته نيحس خاطری خوش خاطره ب ناموسش از» مبارزه «نيادر حتا و  کرده دفاع نيحسی اقتصاد و

 دنيکش دست ک يبا ،گرددی م جاديای راست به ا يوی کيکتت ای يزمان  آنھا نيبی رنج شکر اگر که معناست بدان

» اءيض ريانجن «جاسوس نيحس اساس بدان .گرددی م حلی رنج شکر رمه سگ سر بر نيحس ۀگون نوازش

» ظفر صادق ريانجن «ازی شرع ريغ وی شرع یھا استفادهی برای کاف ۀتجرب ش»ستيمائو ستيکمون حزب«و

 .دارند مفعول جاسوس

 و ھا بيتخر ،ھا توطئه در ش»ستيمائو ستيکمون حزب«و» اءيض ريانجن «جاسوس نيحس ديپل  نقش امروز

ی م احساس و بوده مشھودی خوبه ب  ،مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن «عقب دری انقالبی ھا روين ۀيعل سيدسا

 ھمان .بشتابد ما مصاف به اشی اصل نام با که ندارد جرأت و است شده پنھان اش هيآی چادر ريز در اام و شود؛

 نکرده جرأت و است نشده قادر حال به تا ،مفعول جاسوس» ظفر صادق ريانجن «اش رمه سگ نهيماد کهی طور

ی ستھايمائو نقاب ريز دری سگ نهيماد ھمچو را خودش و سديبنو ما هيعل ،»ظفر صادق ريانجن «نام با که است

 پنھان ........ و عقرب سوم -ديجاو شعله ھواداران از تن کي -شورش - پشت -پس -نگاريال-شنگيعل -افغانستان

 .است نموده

ی م استفادهی انقالب جنبش رھبران و ساوو - یرھائ -سامای ھا نام ازی افراد که شدم متوجه خيتار از ه ایبرھ در 

 محفل و نوش و شيع مشغول و کنندی م عملی انقالبی ھا سازمانۀ شد ميترسی اسيس خط و تياصول خالف و کنند

 به افتخار به....وی نااخو از اعم  وطنفروشان و  مرتجعان صفوف در وستنيپ ا يو انحرافی جا به من. اندی باز

 صفوف که زمان نآ در چون .باشمی نم نادم حال به تا وستنميپ از و وستميپ» ستيمائو ستيکمون حزب «صف

 رفقاء شدنی زندان خاطره ب داخل با وندميپ نخست بود؛ شده پراگنده اخوان و ھا روس ضربات اثر در)  ساما(

 اخوان از تر بد ،بودند ھا» یسامائ «اصطالح به کانادا در کهی کسانی ثان درو بود شده قطعی کله ب ميماما باالخص

 اصالً  آنھا که شد معلوم امروز اما .بودندی ساز سهيدس وی محفلباز و جھالت غرق و کردندی م عمل پرچم و خلق و

 اعتبار) ساما (بزرگ رھبران نام و) ساما(ی مبارزات اعتبار از شان کدام ھر و نداشتند کيدئولوژيا ونديپ) ساما (با

 استفاده کشور طياشر از ا يو اند رفته شانی شخصی کارھای پ شان کدام امروزھر .کردندی م استفاده و گرفتندی م

ه ب ،) ساما(غرجستان بخشی مبارزات اعتبار با قلم نيا پس .باشندی م نمودن پر بيج و چپاول و چور مشغول کرده

 ۀھست «به خواندم را اش مرامنامه و  اساسنامه که یزمان و گرفتم کين فال به را» یانقالب ۀھست «آمدن وجود

 صفش به فراوان ۀعالق با و کرد تيموجود اعالن» ستيمائو ستيکمون حزب «که نيا تا بستم دل و عالقه» یانقالب
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 قنيمت و بودم ملتفت» یانقالب ۀھست «جاديا در»  سمندر «نقش از اما و نداشتمی شناخت حزب رھبران از من .وستميپ

  .باشندی م حزب رھبران و انگذارانيب ازی ک يشانيا که بودم

 ازی اسناد و ھا هياعالم ،ھا هينشر١٩٨٩-١٩٨٧ی ھا سال در اما و دميبر» کانادا«ی ھا» یسامائ «با ١٩٨۶ از بعد

 و کايامر و لمانا ازی انقالب ۀھست و امالء -ساوو -غرجستان بخش ساما -یانقالب جناح ساما -رنجبران آرمان ساما

 کيارگان  ارتباط دری اسيس سازمان چيھ با. ديرسی م ميبرا انگلستان و لمانا از) ساما(یرفقا از ھا نامهی بعض

 و افغانستان ازی دور به نظری اسيسی کاف تجارب اما و بودم گذشته ٢٠ مرز از وسال سن نگاه از چه گر .نبودم

 ۀھست «بهی منده عالق ھم و ساما - غرجستان بخش اعتبار با نود ۀدھ در که نيا تا .نداشتم اديزی انقالبی رفقا

 اديشی ا عده که دانستمی م چه اما و وستميپ حزب به حزب رھبران و ھا کادر ازی شناخت نيکوچکتر بدون» یانقالب

 بد ۀگذشت ظفر صادق که دانستمی م چه و قرار داردی رھبر در ستيفاش و پرست قوم ستيزيچنگ و ستيا ھزاره و

 !ست؟يک اءيض ريانجن ا يو دارد

 ً  خطر نوع ھر و دميکوشی ليخ حزبی  عرفمی برای تيمل مسائل داشت نظر در بدون و پاک قلب با و عاشقانه واقعا

 از نامه و ديرس اليمونتر آدرس به ه اینام ،کنم تيشکا» واحد ريانجن «از که نيا از شيپ. رفتميپذ را.... و ديتھد و

 شده گفته مای برا و بود» واحد ريانجن «از» اءيض ريانجن «تيشکای حاو نامه .شد آورده تورنتو به پ - ح قيطر

 قبالً »  واحد ريانجن« ،برسد اءيض ريانجن ۀنام که نيا از قبل .بودی پرچمی و رايز ميکن ارتباط قطعی و با که بود

ی برا که رای گزارش ھر .ميکردی م کار حزب با پ -ح و من تنھا و تنھا و بود کرده قطع حزب با را ارتباطش

 ريانجن« رفتن. نداردی اطالع گونه چيھ» یتوخ قيرف« و ميا کرده گزارش ھم اتفاق به پ -ح و من ميا داده حزب

 نيا منزل از و شد گزارش پ -ح توسط ساوو وی رھائ -ساما در خادی نفوذ عوامل و ھای دوستم محافل در» واحد

 . مينوشت گزارش حزبی برا قلم

 ستيکمون حزب «رھبر جاسوس نيحس طرف از که را ام نامه تا نتوانستمی کيتخن مشکالتی بعض به نظر

 خوانندگان خدمت ، است دهيرس نشر بهی جاغور مفعول الگ وب در و شده رونيب حزب فيآرش از  »ستيمائو

  :بود ليذ مطالبی حاو ام نامه اما و بدھم قرار خواندن معرض در زيعز

 به که را  دل ساده ازجوانانی ا وعده  شود داخل دراجتماع که استی مرد ونه کاراستيپ مرد نه ما بزدل قيرف "

 یپرچم و ھاخلق ستيخاد درمحافل و فروشد یفخرم شانيا بلکه کند، دعوت قتيحق براه روند یم یگمراھ

 جالد" دوستم"ۀ قانيرفی ھا صحبت به و رود یم وساووی رھائ ساما، دری نفوذی ھا) یپرچم وی خلق ھا، ستيخاد(

 ."شود یم مند وبھره ديمستف شانيا حيوازنصا دھد یفرام گوش

 یم رنجه قدم محفل درآنی کيتکت خودش زعم به رايز کند،يمی سرائ نغمه شانی ارتجاع الً کام ومجالس درمحافل

 کند یم ادا تيمسئول ايگو ، ءرفقا رهدر  نشيدروغی راپورھا با کند

 مردانه پ -  ح  قيورف من اما ارنمودياختی کاری مخفی ھا وهيوشی خوددار دراجتماع حزب نمودنی درمعرف

 مبارزه پرداختهی وانقالب قھرمانی ھا ئی شعلهی تمام حزبی انقالب اھداف غيتبل ودرجھت داخل اجتماع نيدرب

 کمک و مکتوب ارسال بای اديز ۀوعد دربرداشت را ما با وطنپرست ھنانيم ھمی ا عده تماس آن حاصل که مينمود

 ومارا نکرد ارائه پاسخ آنھا ازی ک يۀنام به ؟؟؟ ولؤمس قيرف واحد، قيرف اما نمودند، اعالم را شانی ھمبستگ

 ئیگرای ومخف ريبرمعاذ بنا کنند ءامضای خون ونديوپ ننديبب تامارا آمدند ھمی ا وعده برحذرداشت آنھا به زازپاسخين

 ".کنند مالقات را داوطلب جوانان آن که نتوانستند شان وترس
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 و ھا نامه تمام و ميکن باز اليمونتر دری بکس پوست ک يکه ميگرفت ميتصم پ - ح و واحد ريانجن ،منی توافقی ط

ی افراد ا يوی کس بار نينخستی برا که پ -ح اظھارات بنابر .کردی م مواصلت اليمونتر بکس پوست به ھا کمک

 در حزب به را ھا کمک تورنتو به آمدنش از قبل که گفت پ -ح و دمينپرس مقدارش از من و بودند کردهی مال کمک

 داشتهی نقش کمک آوردن دسته ب در نه و نامه نوشتن در نه» یتوخ قيرف «پس .است داده انتقال و ارسال تهيکو

 ايعل خشتک از که باشدی م ونيانقالبی نام بد در جاسوس نيحس و ظفر صادق ۀشرفانی ب غاتيتبل ھم نيا و است

 .است شده گزارش و گرفته چشمه سر شان ۀمخدر

 : صادق و نيحس جانب ازی شتکخی گريد غاتيتبل و ھا پروپاگند به ديکن توجه حاال

 ثبات،ی بی تيازنظرشخص کهی محمود سيرويم .آشناشدی محمود سيرويکاناداآمدبام بهی توخی آقای وقت"

 نيا دردامی راحت به باشد یم خواه وتوجه طلب محبتی ھا رھورمونيثأت تحتی وازنظرعاطف متزلزلی ازنظرعقل

 ستيکمون حزب ھواداران"ولؤمس مشاقدا نيدراول سيرويم قياوازطر .افتاد "عجوزه"

 !؟."درانداخت حزبی رابارھبر)م.ل.م(افغانستان

 و است گشته مخابره تان اليع به مربوط خشتکی رسان خبر آژانس از ديا کرده اھداء منی برا که رای القاب نيا ايآ

 نيا و کرده پا بر لرزه نيزم شيھا نجوا با بيغ عالم از» صاحبی اري «ا يو ديا کرده دايپ تانی ھا هيآ ۀلغتنام از اي

 ھھھھھھھھه!د؟ينمائی م جاديا تعفن تانی ھا آته ۀشکمب از ا يو است دهيد هيتھ را گزارش

 و متزلزلی عقل نظر از و بودمی م ثباتی ب تيشخصی دارا اگر ،گاوھا مرده و مفعول ،ھاث ويد و دله ناموسانی ب

» ستيمائو ستيکمون حزب «با چرا پس دم؛يافتی م آن و نيا دام دری راحته ب و طلب محبتی ھرمون نظر از

 يا نکند به !گاوان؟ مرده ۀنطف و سگ ماچهی ھا  اوالدی ا ،نرفتمی اشيع و شيع دنبال چرا و دميآغاز رای ھمکار

صورت غير مستقيم می خواھی بگوئی که به اصطالح حزب کمونيست مائويست مرکب است از افراد بی ثبات، کم 

نوازش؛ اگر می خواھی چنين حکمی در بارۀ مرشد و بادارات حسين جاسوس و حزبش صادر نمائی، عقل و تشنۀ 

 .قضيۀ خودت است، چون تو خود را بھتر از ديگران می شناسی

 حساب به و نکرده تان مالمت د؛يکنی م قضاوت و فکر تميشخص مورد در طور نيا تان قماش ازی افراد و شما اگر

 مردم و برخوردارم مردم خوب شناخت از من اما و شمارمی م تانی ھای دغلباز و ھای افتشری ب و ھای ناموسی ب

ی انداز ھمه ب دری رول چيھ» یتوخ قيرف «پس. شودی نم مردار ايدر سگ لق لق به .شناسندی می خوبه ب مرا

  .باشدی م شرافانهی ب و نانهيخا تھمت ک ينيا و نداشته حزب صفوف

 مطھر نا قبور بر ھم باز اختطام و عنوان بدون و» کله مين«ی ا نامه در اديش نيحس زيانجن وی دن صادق اديش مفعول

 :سندينوی م صينق و ضد ھم و شدهی دروغگوئ مرتکب و شاشندی م شان اکانين

 است دهينامی ا شعله ازسربازانی کيو دخطابيراشھی و حزب کهيدرحال کند،يمی غاتيزتبليدنيدشھيدرموردمج"

 جنبش،ی رفقا ھمهی وی براليل اتيوخصوص رھبر وميامادرموردق) ديجاو شعله(ی اولی ھا شماره شودبه رجوع

 نيا افغانستانی ھا ستيکمونی انقالب ھسته که داشتندی معرف جنبش وبه رافاشی وی ضدانقالب ھمصداموضع

 !؟."است نمودهی کمائ افتخاررا

 تا ديسپاری نم نشر به مکمل را ام نامه چرا ،ديا نشده رسوا تان مادران و خواھرانی باال و ديگوئی م راست اگر

 .کنند مطالعه را نامهی محتوا اصل و بدانند را تيواقع مردم

 :ديبخوان اند آمده ايدن بهی چراغکش ارتباطات از کهرا ی صورتی ھا اوالدی گوئ ضهينق و ضد حاال
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 مرغ دزد،" را ديشھ ديمامجی ازانتقادرفقا بلق جان سيرويم که ميا گفته ھم نيشيپی ھا درنوشته ما: ادداشتي"

 گريد او دادند، شرح شيدبرايرادرموردمج حزب مابراوانتقادکردندوموضعی رفقای وقت و گفتيم "دزدورھزن

 اطالع حزب به باشدکهيم نيا سد،ينويم ديدشھينجامجياوچرادرا نکهيا ليدل .دادينم رافحش ديشھ ديمج

 استادھمهی محمود عبدالرحمن دکتور اد يزنده اعتقادبودکه نيا به ازآن اوقبل ".است کرده انتقادراقبول"بدھدکه

 که را نبوداوھرچهی ا دشعلهيدفقيمج چون. است بوده... و ستياپورتون بااونبوده کهی وھرکس ھاستی ا شعله

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه!؟."گفتيم ديشھ ديمج به خواستيم

 قتيحق ديخورش معرض در زين را ام نوشته ھمان ام داشته روای حرمت یب آزادگان سردار بر کهی جائ ھمان در

 اگر ام؛ رواداشته نيتوھ زين  ضيف داکتر اد يزنده مرد ابر بر که ديگشتی مدع قبالً ی راست. بدانند ھمه تا ديبگذار

 خجالت عالم شگاهيپ در اقالُ  تا ديبرسان نشر به را امی خيم ۀنوشت تانی ھا» یافشأگر «گريد ھمچو شودی نم زحمت

 .بکشم

 و ، ميحر ، محراب ،مجمره واريد و در در شيھا خيم فعالً  که را ام» یخيم خط «ھم شما و بودم  نوشته چنان اگر

ی دايپ نا قبر تان دروغ و تھمت نيا با آن ريغ در و ديبسپار نشر به مکمل است رفته فرو تان ۀمخدر ايعل ۀخلوتگا

 !!ديزنی م جانانه خير ک يتان نيوالد مرقد بر و ديلرزانی م را» صاحبی اري«

 سگان شما که دانمی م چه گر ،است کرده تکامل و شرفتيپی ليخ ٢٠١٣ حاال تا -١٩٩٣ از قلم نيا نوشتن و خط

 را ستيزيچنگ و ستيا ھزاره سگان شما که است سيرويم قلمی توانائ نيا اما و ديھست تکامل خالف عاری ب و ھار

 ديدھی م تعلقشی موسو قيرف  به بار ک يکه است سيرويم قلم قدرت نيا و است واداشته و دهينشان انيگر و ماتم در

 را استعدامی توخ قيرف  وی موسو قيرف که ديداری م ادعای زمان ھم و ديپنداری م اشی توخ قيرف از ھمی زمان و

 !رنديگی م کاره ب نيحس و دقصا - ثنا قماش ازی گاوان مرده و دزدان، مفعوالن ۀيعل و اند کرده استخدام

 نيحس و مفعول صادقی ھست خرمن در آتش ، نوشتند» کانادا «در امی مبارزاتی زندگ از» یتوخ قيرف «که نيا از

 :ديبخندی لحظات و ديبنگر را فيکث جاسوسان نيا حسادت .افروخت جاسوس

ی می محمود سيرويبام شای آشنائ درمورد که)یمحمود سيرويمی مبارزاتی اززندگی تيروا(یرتوخيکب"

 راخوبيز. کنديم فيوتوص فيراتعری محمود سيرويم چشمان رنگی حت نوشته نياودرا. ديکن سدرجوعينو

 ھھھھھھھھھھھھھھھھه".ديآی ھابشورم فيتعر قسم نيھم به که است ھرزهی حد بهی محمود سيرويم داندکهيم

ی مدار "قصدی کس باشد؟اگر اوداشته تطرزتفکرومعتقدا تواندبهيمی ربط فردچه ک يچشمان ورنگ چھره"

 ليوشما شکلی کس اعتقادات به گذاشتن بخاطرارج "ابدکهيب تواند یرانم یای منطق ليدل چيباشدھ رانداشته"یگر

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھه."کند فياوراتوص

 و شودی م جو و جست سبز رنگ در عتيطبی ھای بائيز و است محبت عالمت سبز چشم ، حسود و کودن و احمق

 تيميصم و محبت عالمت دوست ک يفيتوص و فيتعر. استی سالمت و بقاء ۀنشان وی ھست رنگ سبز خالصه

 دخترک ک يبا  ساله ۴۵-۴٣ حدود دری شخص که کردمی م صحبتی دوستان با ايفورنيکل دری جائ دری روز .است

 داخل من با و کردی معرف قلب جراح را خودش ميھست افغان که دانست که نيھم و شدند وارد خانمش و سال خورد

 در ونيليم ٢ فقط چشم نوع نيا که ديگرد متذکار و شد ريش سبز چشمان رنگ متوجه صحبت انيم ودر شد صحبت

 !وبس زنندی م چشمک و است موجود جھان

 !!!ديگذاری م شينما بهی زيچنگ انيعر سميراس سبز چشم مقابل در حتا ھای بادام چشم شما
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ً ی انقالب وی ھنيمی ھا نوشته در ،ليبخی ھا سگ پدر او  دست بر تفنگ بلندش قامت با» کسيا «که ميخوانی م بعضا

 !؟........و رفت دشمن جنگ به

 تو که دنيکش دوش بر تفنگ ۀوارادی مردانگ و جرأت دارد کار کهی زيچ و قواره نه و دارد کار قد نه کردن انقالب

 ديکن کوشش که قدر ھر و ديکن تھمت که قدر ھر ديبدان ديبا را نيا .ديباشی م گوھر نيا فاقد جاسوس نيحس و پخپلو

 ريپام بل ،ميبلرز باد از که ميستين برگ ما که کنمی م تکرار ھم باز د؛يبساز لشکری اھيس و ديبشوران را آن و نيا که

 .شکن دشمن و بفلک سر ميھستی آسمائ و بابا و مانيسل و

 .......دارد ادامه

 


