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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨

  

   چرا سکوت کرده است؟؟»غف« سنا-داکتر غفور ثنا
چه عاملی موجب  ده ايد؟سکوت نمو» شاھد روشنگر«سنا مقيم ھالند چرا در مورد ادعای  -داکتر غفور ثنا

 سکوت شما گشته است و چرا  ؟

 

سنا مقيم ھالند که از  - داکتر غفور ثنا» جنبش پرولتری افغانستان«و » مائويست ھای افغانستان«مدعی رھبری 

برخوردار می باشد و نيز  »جنبش پرولتری افغانستان«و » مائويست ھای افغانستان «به اصطالححمايت و پشتيانی 

بھار » حکمتش«اصول و ، دهي انقالب پرولتری را از ھالند می نويسد تا  با اين عقۀنسخ» غرور«قله ھای در اوج 

 .گنديده نويد دھد» پنير«مائويسم را در مرز ھای 

 :عبارت اند از» جنبش پرولتری افغانستان«و » مائويست ھای افغانستان«البته تعداد اعضای اصلی و ھواداران 

به  تن از اعضای ۴-٣انجنير حسين با  سلطانعلی کشتمند ـ - اسد هللا کشتمند-ق ظفرصاد -غفور ثناسنا 

از  دو تن ،که در سر آخور انجوئيزم دارندش »حزب«ھوادران از  تن چندو » حزب کمونيست مائويست«اصطالح

ک پاپيگگ در مزار شريف و ي» انجو ھا«فعالً مشغول خدمت برای که د در ھالن» موج«متوفای ۀولين نشريؤمس

 .پت پر و اعجوبه می باشد و بس

»  جنبش پرولتری افغانستان«و » مائويست ھای افغانستان«سنا مقيم ھالند داد از رھبری  - که غفور ثنایيعنی زمان

اش ارجاع و » علمی«ھای » نقد«نبشته ھا و  ،» انقالبی«خاطر ثبوت عملکرد ھا و کار نامه ھای ه می زند و ب

رفتن به  ،اين بدان مفھوم است که وی بعد از گذشت بيشتر از چھل سال در کوره ھای مبارزه، د مرجع  نشان می دھ

 .دودی و در يک ائتالف تحميلی بر خوردار می باشدع مۀتنھا و تنھا از شناخت يک عد...........و » جنگ«جبھه 

تنھا  دارای تزلزل ه سنا مقيم ھالند آبديده نشده بلکه آبستن شده است؛ چرا که ن -پس متيقن ھستم که غفور ثنا

 ،شخصيتی می باشد بل دارای تزلزل اخالقی نيز می باشد و اين دو عامل  مھم سبب گشته است که صاحب نظران

ليل در اين دنيای به ھمين د .اھل علم و انقالبيون از وی دوری جسته و مراتب بيزاری و نفرت شان را نشان دھند

 !ور يکی ھم پيدا نشد که تحت اسم اصلی اش از وی حمايت و پشتيبانی کندپھنا
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يعنی رفيق  .سنا مقيم ھالند دارای چه مفھومی می باشد - سکوت دالئل مختلفی دارد و اما در اين جا سکوت غفور ثنا

قيم ھالند رفيق شب و روز داکتر زرغون سنا م -  سند ثبوت کرد که غفور ثناۀبا ارائ» پغمانی«گرانقدر و نستوه 

 روابط خيلی ۀزيره و پوديناز قلب کشور روشنگر  -خلقی بود و متعاقب ايشان رفيق انقالبی و پر از احساس شاھد

سنا مقيم ھالند و داکتر زرغون خلقی را  بيرون کشيد و حتا آدرس و محل بود و باش ھر دو را که  - نزديک غفور ثنا

 .بود افشاء ساخت) خاد(لکيت حشمت کيانی رئيس پارتمانی به ماآ

 تا به حال اين موضوع  را  نه انکار و نه ردش و  نه تا به حال مورد تائيدش قرار داده ،سنا مقيم ھالند - غفور ثنا

تا با خاموشی آن ادعا را با کتيکش تفھيم نمايد تاست و در کمال بی حيائی سکوت  مرگ اختيار کرده تا با اين 

و يا با سکوت طوالنی اش بر گفتاررفقاء شاھد وپغمانی مھر تائيد می زند و با زبان بی زبانی اش شی بسپارد فرامو

خلقی خودش » آتش پرچه«اگر چنان نيست پس چرا اين  .از روابط ننگينش با داکتر زرغون خلقی حکايت می کند

 ! برنمی خيزد؟مائويسم آويزان کرده است و رک و راست از خودش به دفاع.. را در غ

 : سنا مقيم ھالند دارم اين است -الی که من از داکتر غفور ثناؤھر صورت دو سه ب

 را در آغوش مرگ انداخت و راپورش را برای دشمن داد؟» رفيق سلطان «چه کسی-١

  با حشمت کيانی در چه حدی بود؟خودت ۀرابط -٢

 

 

  

 


