
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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 اکتوبر ٠٢
  

  »م.ل.سازمان کارگران م «ح به اصطال
 !»اکرم ياری« بد نامی زنده ياد ۀماي

 

دست نشر رسيد که در  ختم يکی از ه ب» شھيد ياری«ت بدنام به نام کوتاه توسط دو انجوئيس» ۀنوشت«در اين اواخر دو 

شايد دو نوشتۀ کوتاه گفتار  .خطاب کرده اند) صدر اکرم ياری(خودش را » اکرم ياری«زنده ياد » نوشته«آن دو 

 .انداز نشر و نوشتن ارجاع و مرجع آن ابأ ورزيده » سازمان کارگران «حباشد و اما به اصطال»اکرم ياری«شھيد

دست اين دو جاسوس انجوئيست افتاده است ه ب» اکرم ياری«چطور و چگونه اين دو نسخۀ کوچک از نوشته ھای شھيد

 و نزد فاميل اصلی شان موجود نيست؟

 :را بخوانيد» ياری صاحب«منسوب به نسخۀ  اولی  

توان به بسيج ھر چه بيشتر  می/  باشدناپذير  آشکار و آشتیفقط آنگاھی که مرز عملی ميان ما و اپورتونيست ھا کامالً "

. سطح درک آنھا از تيوری را باال برد و شعور سياسی آنھا را بيدار نمود و پرورش داد/و وسيعتر توده ھا نايل آمد

 ٢/۴/١٣۴٨صدر اکرم ياری، (اين است راه صحيح بسيج توده ھا/  آشتی ناپذير عمل در تاکتيک}مبارزه ای{ئیمبارزه 

 !؟)"

صرف نظر از بار معنائی آن که می تواند بحث بيان شده باشد و يا  نشده باشد » ياری صاحب«شده يا توسط نکات ذکر 

تعجب می کنم که چرا جاسوسان دو سره و پليد ترين عناصر فرصت طلب  از  ھای خاص خود را در قبال داشته باشد،

چ نوع ھويت سياسی و پراتيک مبارزاتی نبوده و سر در حالی که خود دارای ھي اين نوشته به نفع خود استفاده می کنند؛

 !تا پا در لجن بی ناموسی و دغلبازی فرو رفته و غرق اند

 :رسانم در مورد خود خواھی و خود ستائی نکاتی را به عرض می

شخصيت خودستا و خود پرست، شخصيتی است که خود را باالتر از . آدميزاد تيپ ھای شخصيتی متفاوتی دارند

شخصيت خود شيفته نماد بارز انسان . و ستودنی می داند و خود را محور محيط پيرامون و دنيا می پنداردديگران 

را به نقد کشيديم اين بدان معنی نيست که ما بر » شھيد ياری «اين که ما گوشه ھای از زندگی مبارزاتی . خودخواه است

من » ياری صاحب« انتقاد برای اصالح کردن می باشد و شخصيت مبارزاتی  او شان توھين روا داشته ايم، زيرا نقد و

 اين که نقد ھای ما را وارونه تعبير می کنند و از آن استفاده ھای سياسی می دارند؛ .حيث يک انسان خالی از اشتباه نبود

 به حرف  ھای تنھا حرامزادگان و زنازادگان به چنين کارضد انقالبی دست می زنند  و  عده ای ساده دل   و ساده انديش

 !اين جاسوسان فريب می خورند وبس »بھم انداز«
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در ھيچ مقطعی در زندگی سياسی اش در لجن خود ستائی و خود شيفتگی » ياری صاحب« می دانيم که  اين را واقعاً 

 شخصيت  هين يک اتھام و برچسپ رذيالنه عليخطاب نکرده است و ا »صدر«گاھی خودش را  فرو نرفته بود و  ھيچ

دنی ھمان طوری که صادق ظفر   اگر ياری فقيد در قيد حيات می بود، .شان از جانب بچه بی ريشان پيرم قل می باشداو

ه را ننگ و شرم انسانيت می ناميد و پخسه ھای تف ب» موج«خطاب می کرد بچه بی  ريشان پيرم قل ) قوم شرم(را 

 .طرف صورت ھای شان حواله می نمود

 - صادق ظفر - انجنير ضياء - سنا -داکتر غفور ثنا» مائويست شناس« خاين از قماش خاديست افرادی جنايت پيشه  و 

از دوران کودکی چنان بار آمده اند که گوئی ھمه چيز بايد  و ديگر جاسوسان و مخبران،» موج«بچه بی ريشان پيرم قل 

 ھمين خصوصيات پذيرفته شوند اما چنين افرادی ممکن است از سوی نزديکان و خانواده با حول محور آن ھا بچرخد؛

 با مشکالت زيادی روبه رو می شوند که چون قدرت پذيرش آن را ندارند و از آن در تعامالت اجتماعی و سياسی قطعاً 

داکتر غفور » مائويست شناس«بنابر دالئل ذکر شده، خاديست  .تحت عنوان  ھا و بر چسب ھای مختلفی استفاده می کنند

در بيشتر از چھار دھۀ اخير حتی يک عملکرد » موج«بچه بی ريشان پيرم قل  - صادق ظفر -ضياءانجنير  -سنا- ثنا

از آنھا شناخت داشته  که جز افراد دور وبر شان و فاميل ھای شان ه يادگار نگذاشته اند و به درست انسانی از خويش ب

سازمان ھای جاسوسی کشور ھای  در صحنۀ سياسی از شناخت ضبط احواالت و استخبارات دولتی و وبه عالوه

 .ارتجاعی و امپرياليستی برخوردار بوده و اما از شناخت توده ھای خلق بر خوردار نبوده و بی نصيب می باشند

تنھا و تنھا خود را از  »ياری « به اسم و رسم مبارزاتی زنده ياد )جوک(چسپيدن اين جاسوسان بدنام و وطنفروش ھچو 

زنده می بود مطمئن بودم که اين جاسوسان   »ياری صاحب«در غير آن اگر  می باشد و بس؛گمنامی سياسی نجات دادن 

- انجنير ضياء-سنا-داکتر غفور ثنا» مائويست شناس«در واقعيت امرخاديست  .را فرصت طلبان کثيف خطاب می کرد

ياری «ا استفاده از اسم و ديگر سگان قوله کش  سعی و تالش دارند تا ب» موج«بچه بی ريشان پيرم قل  - صادق ظفر

 ! سگانه و خوک گری خوکانه؟ گریزھی سگ برای خويش سوابق مبارزاتی بخرند و آن ھم سابقۀ شعله ئی؛» صاحب

 خوبی ھا را برای خودش می خواھد و با بدی ھا نيز تا زمانی که به ضررش ۀدر واقع فرد خود ستا و خود پرست ھم

اه وی به ھر دليلی به خطر بيفتد، دنيای ذھنی وی ھمان ويژگی ھا و خصلت ھا را اما زمانی که جايگ. نباشد کنار می آيد

ول ؤ که با مسیغفور ثنا و صادق ظفر قبالً از من به تعريف و تمجيد می پرداختند و زمان. طور ديگری تعبير می کند

ستين بار از عملکرد ھای خاينانۀ اما ھمين که برای نخ بحث بودم ھر دو به پشتيبانی ام برخاستند؛ و در گير جر» بابا«

جای  تعمق و جواب منطقی به ه سنا و صادق ظفر انتقاد اصالحی کردم ، ب -داکتر غفور ثنا» مائويست شناس«خاديست 

شان را زير » غرور«جيغ کشيدن آغازيدند يعنی اين قلم در واقع در خانۀ خوک ھا سنگ زدم و اين بدان معنی است که 

دادم تا ) تور(خود خواھی ھا و خود ستائی  ھای شان شاشيدم و اين موجب آن گشت که خوک ھا را پاھايم کردم  و بر 

داکتر » مائويست شناس«گر چه از جيغ کشيدن خوک متنفرم و اما از جيغ کشيدن خوک ھای نوع خاديست  .جيغ بکشند

 ھھھھھه.ت می برم ،سخت لذ»موج«بچه بی ريشان پيرم قل  -صادق ظفر - انجنير ضياء - سنا-غفور ثنا

برای  ،»موج«بچه بی ريشان پيرم قل  - صادق ظفر - انجنير ضياء - سنا-داکتر غفور ثنا» مائويست شناس«خاديست  

سياسی و اھداف مغرضانه و استعماری ارتجاع و امپرياليسم تالش ھای  پيگيری اھداف و اغراض نا شريفانۀ  شخصی،

تجاعی به خودخواھی و خود ستائی نيز پرداخته تا  مايۀ شھرت شان واقع مذبوحانه می ورزند و ھم در اين کارزار ار

 اولويت ندارد زيرا خود ،خاطر توده ھای ستمکش برای اين دله ھا و ديوثان کثيف تر از ھر نوع کثافته مبارزه ب. گردد

را نديده و احساس نکرده اند و تنھا به  درد و رنج مردم از و ستمگر جامعه بوده و اصالً طبقات ممتو يا در خدمت متعلق 

 .خود و منافع طبقاتی شان  و منافع باداران خارجی شان انديشده و می انديشند
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 ،اخوانی وحشی» پيرم قل« از باتالق ترکيدند و حاال»ھالند«روی مرداب که باتصادم با شبنم صبگاحان در » امواج«

آدرس مشخص سياسی ظاھر گشته  و چنان می انگارند که به نوشته  در خفا و بدون نام و نشان و ،آدمکش و وطنفروش

دو نسخۀ »  کوانتل پرو« اين زالو صفتان خفاش  و ۀدسترسی دارند و اينک با نخره  و کرشم» شھيد ياری«ھای 

 فلسفی چاپ نموده اند و اما نمی گويند که از کدام کتاب و يا آثار علمی و» شھيد ياری«کوچک پرزه مانند را  به اسم 

 !اقتباس کرده اند؟»  شھيد ياری«

 :بخوانيمرا شھيد اکرم ياری منسوب نسخۀ دوم    

گروپ اخوان که دسته ضربتی ارتجاع تيپ غربی روحانيون مرتجع و فيودالھای بزرگ است نيز از نگاه اجتماعی و "

 د فعاليت ايشان انعکاسیولی تشدي. سياسی سرشت ھمسان با روند رويزيونيستی داشته و اھداف ھمگونی دارند

 ". پيشرفت سرطان وار روند رويزيونيستی در کشور است}انعکاس{

 !!چون سگ و سگ صفت اند متوجۀ سخن جامع باال نشده اند صدق می کند؛» موج«حرف باال برای خود سگان 

 ۀاز قوش خانه و حجل» سازمان کارگران«که تحت نام  به اصطالح  ) نفرهباند دو(بی ناموسان پارسی زده ای مفلوک 

موھوم پرستی و خرافات ،  عطاء محمد نور از رسيدن بھار مائويسم عوعو می کنند با الطائالتۀپيرم قل و رقاصه خان

 !ھای مرده را زمين لرزه گويند؟»نجوا «جنبش پرولتری تحميل کنند و بر را  خود »شھيد ياری«نام زير می خواھند 

بعد از تجاوز امپرياليزم جھانی  ،دست نشر می رسيده که در ھالند ب» موج«توفی  مۀولين نشريؤاين دو نفر از مس 

اين دو کم ظرف  مرتد و شھرت پسند تحت . بدينسو در افغانستان  و در خدمت منافع امپرياليسم به انجو گری مشغول اند

ھای انترنيتی نموده و ھمگام و فعاليت » ستي مائو- ستيني لن-ست يسازمان کارگران افغانستان مارکس« نام به اصطالح

و خاديست فاشيست حشمت کيانی » زرغون خلقی« سنا رفيق شب و روز داکتر -ھمنوا با خلقی دو آتشه داکتر غفور ثنا

 ،»ساما«مھمات و اسناد درونی  ،دزد سالح ھا ،صادق ظفر مقيم ھالند » انجنير «،و قاتل رفيق زنده ياد سلطان احمد

 وطنفروشان - و انجو اکونوميست جاسوس) شيردل(قاتل شھيد قھرمان نصرهللا  ،.  آی.  اس.آیجاسوس ، )خاد(مستنطق 

 جريان شعله ئی و ۀعلي»مائوئيسم « استعمار شوروی اسدهللا کشتمند و سلطانعلی کشتمنند تحت پوشش ۀو سگان پر آواز

دالنه و با اين حرکت بزمی کنند تا جنبش انقالبی و رھبران اسطوره ئی جريان شعله و جنبش انقالبی لجن پراگنی 

 .کسب  شھرت و ھويت نمايند  شانۀرذيالن

 از ضديت با اخوان و اخوانيسم داد می زنند و اما در حقيقت امر سگان منافع اخوان سگان وامانده ظاھراً از اين دو تا 

بی رحم و قسی   ،وان آدمکش اخوان راه می روند و از  آخور و آبشخور اخۀامروز اين سگان دم بريده در ساي .اند

اخوانی ھزاره ايست و چنگيزيست دم می » محمد محقق« و ھم برای کنندمی نوشند و تغذيه می » پيرم قل«القلب 

 !!بوسه می زنند» عطاء محمد نور« شورانند و بر رکاب  و نقش پاشنه ھای

 نظير در تاريخ يعنی قيام چنداول و قيام باال خاديست سازائی، باالی قيام ھای قھرمانانه و بی/سگان انجوئيستاز دو تا 

 !حصار عف و جف می زنند؟

ساما تحت رھبری ببر مقاومت ملی -افغانستان   مقاومت ملی يعنی سازمان آزاديبخش مردماساسی که دو سازمان یزمان

 رھائی تحت رھبری   و سازمان»مجيد کلکانی«اسطوره ھا و قھرمان راستين ملی افغانستان ابر مرد بی بديل ۀ اسطور

 قيام ھای چنداول و باال حصار را برای سرنگونی رژيم دست ، داکتر فيض احمدۀ فراموش ناشدنی اسطور،بزرگ مرد

راه انداختند مورال رژيم کودتا را تقليل و در بين دولت و حکومت ترس ه  سوسيال امپرياليسم شوروی  در عمل بۀنشاند

تا ھر چه بيشتر نقاب استقالل ت موجب آن شد  تا رژيم کودتا را بدان وادارد و وحشت ايجاد کرد و اين ترس و وحش

قيام ھای . عمل را از رخ برداشته و ماھيت وابستگی غليظ استعماری اش را به سوسيال امپرياليزم روس برمال سازند
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بسياری قيام ھای تاريخی تاريخی چنداول و باال حصار در ذاتش نظر به شرايط و اوضاع تاريخی کشور، انقالبی تراز 

 .می باشد

؛ در آن آوان که قيام ھای تاريخی چنداول و باال حصار ھمچو )دستش به انگور نمی رسد می گويد که انگور ترش است(

گرچه به شکست خونين انجاميد و اما ثابت ساخت که ، تندر طوفان بر پا کرد و کاخ ھای ظلم و ستم را لرزانيد 

اگر  قيام ھای تاريخی  .دسالح رزم بر شانه کشد می تواند بزرگترين قدرت ھا را شکست دھ و اگرخلقی اراده کند

چنداول و باال حصار باعث سرنگونی محتوم دولت دست نشانده نشد و اما جرأت انقالبی و عظمت مبارزاتی جنبش 

خاطر سرنگونی رژيم ه اد سه گانه باگر در قيام باالحصار ائتالفی با اتح .شعله ئی و جنبش انقالبی را به نمايش گذاشت

- تره کی  صورت پذيرفت اين حرکت مخالف با ھيچ معيار انقالبی نبوده و در جريان انقالب اکتوبر/فاشيستی امين

اتحاد سه گانه  .ی با نيرو ھای چپ و راست صورت گرفته استئانقالب چين و انقالب فرانسه اتحاد ھا و ائتالف ھا

حتا ھمين نيروی دست راستی ضد روسی که فعالً  ، اخوان مکتبی و اخوان سياسی نبودندنخست ضد روسی بود و دوم

در خدمت امپرياليسم جھانی قرار گرفته اند در سگ جنگی ھای کابل باالی قدرت سياسی شرکت نکردند و اين يک 

بوده و پايه )خاد( و . ب. ج.د کدر مورد قيام ھای تاريخی چنداول و باال حصار از دي» منتقدين« انتقاد بناءً .حقيقت است

 جريان شعله ۀ است از جانب دشمنان سوگند خورده ای منطق در آن دخيل نبوده و تنھا اغواگری و تبليغ دشمنان و اساس

 !ئی و جنبش انقالبی

 است و نمونه اش ائتالف رويزيونيست رويزيونيسم ھنوز ھمان عرشه ای است که اخوانيزم بر فراز آن ايستاده! آری

صادق ظفر با حزب فاشيستی و - حسين جاسوس-و استخباراتی ھای ھمچو داکتر غفور ثنا» حزب دمکراتيک خلق«ھای 

 .و ھمکاری شان با استخبارات پاکستان می باشد» وحدت اسالمی«اخوانی 

 عقربيھا آب به آسياب کی می پوالد، شورشی و سوم" نوشتۀ رفيق گرانقدر و انقالبی بی باک پيکان بنوال 

حاوی مطالب ارزنده و واقعيات تلخی است که حتا داکتر غفور ثنا اين جاسوس ھفت رنگ را به سکوت واداشته "ريزند؟

 .است

 

 


