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 ٢٠١٣ اکتوبر ١١
  

  سکوت کرده است؟» غف« سنا-چرا  داکتر غفور ثنا
٢  

 

در رابطه با ارتباطات » يست شناسمائوئ«از خاديست » شاھد روشنگر« و» پيکان بنوال« التی که توسط رفقاءؤاس

 .پاسخ ارائه نشده استبدانھا  تمام می شود که هشده بود، بيشتر از دو ما »داکتر زرغون خلقی«سياسی و شخصی اش با 

داکتر « سنا، از ارتباطات سياسی و شخصی اش با - داکتر غفور ثنا» جنبش پرولتری افغانستان« یو پيشوارھبر 

انسان با فقط و فقط سکوت مرگبار و ذلتبار اختيار کرده است که ھيچ  کرده و نه انکار نموده،ئيد أنه ت» زرغون خلقی

آيا سکوت  . اين نوع بی غيرتی را قبول نکرده و از شخصيت و آبرويش با تمام امکانات به دفاع بر می خيزدشرفی

 ئيد می باشد و يا خير؟أغفور ثنا عالمت ت

 نمودن از نوشته ھای» نقد« سنا گويا خودش را مشغول - داکتر غفور ثنا» غانستانجنبش پرولتری اف« یرھبر و پيشوا

که از سويه اش نھايت باال می باشد؛ داشته و فکر می نمايد  که شمشير در فالن فيل زده است و در » سازمان انقالبی«

ده و مملو از غلطی ھای امالئی  که اراجيف و لجن پراگنی ھايش ھمه و ھمه تکراری و اقتباس از منابع مختلف بویحال

انی پول ھای مفت و مج.  از قماش غفورکیآنھم بی سواد )آدم بيکار يا غر شود يا بيمار(گويند که  .و انشائی می باشد

وی . فرصت زيادی برای اين جاسوس ھفت رنگ بخشيده است ی سر ھم گذاشتن آنھا،رسيده از مدرک جاسوسی و باال

 در دست داشته فرصت را غنيمت می شمرد و به جست و جو و فراگيری علم زبان و علم می بايست با اين امکانات

فلسفه می شتافت و به اوج کماالت می رسيد؛ و يا حد اقل نوشتن را فرا می گرفت و از دزدی و غری نوشته ھا و آثار 

 ھای او را برای  ص نيتآرزو ھای ھر شخ .ديگران جداً پرھيز می کرد و از خود يک شخصيت علمی تبارز می داد

آرزو ھای ھر شخص در نوع ھمت او و  بنابر اين، .کنند دھد و او را برای انجام آنھا مصمم می انجام کارھا شکل می

 .دھد سازد و به آن شکل می تقويت يا تضعيف آن بسيار مؤثر ھستند و اين ھمت انسان است که شخصيت او را می

بی  آرزو و ھمت چنگ زدن به علم و دانش را نداشته و بدان جھت بی شخصيت،متأسفانه غفور ثنا و ھمپاله ھايش 

وليتی در زندگی نداده اند و خويش  و فاميل ؤال ابالی و بی مباالت بار آمده و تن به ھيچ گونه مس مفت خور ، پرنسيب،

 .ھای شان را در حراج برای ارتجاع و امپرياليست ھا گذاشته اند

 را که هنقل قول و ھر نوشت مشاھده می کنيد که ھر مثال، ا را با يک نظر گذرا بخوانيد،ھای غفور ثن» نقد«شما 

اين جاسوس بی شرم که طوق لعنت بر گردن و داغ بی ننگی در جبين دارد،  به نشر رسانيده است، »سازمان انقالبی«

» سازمان انقالبی« ضد ه می کند و گويا ب نھايت پائين ادبی تکرارۀشکل و شمائل ديگر و اما به سويه آن ھا را دو باره ب
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وی دل بدان خوش می دارد که يک منتقد با صالحيت بوده و از ثبات و استحكام برخوردار است و يک . می نويسد

 ھھھھھه.برو بابا کمی بيآموز که از نوشتنت ھمه می خندند ،ريشخندی ھم مرزی دارد.  چيره دست می باشدۀنويسند

کوشش می کند که بيآموزد و خودش را  دين و آئينی که ارتباط و پيوند دارد، ،مذھب، ئولوژیانسان خوب با ھر ايد

کرده اند و حاضر نيستند ) لج(متأسفانه اين کم ذات ھای بی خرد و بی معرفت با آموختن و اصالح شدن  .اصالح نمايد

از  »پيرم قل«بچه بی ريشان . ا کنندکه از لجنزار بی سوادی در اقيانوس شفاف و نيلگون علم زبان غطه زده و شن

» ائو پنگيدنگ س«يک غفور ثنا می باشند متواترژکه دوستان و ھم پيمانان ايدئولو ،»م.ل.سازمان کارگران م« آدرس

می نويسند و حاضر نيستند که .... زندگی را زنده گی ھھھھھھھھه و  کاليفورنيا را کلفرنيا، ،» دنگھسيائوپنگيسٰت «را

می نامند و دم » جنبش پرولتری«با اين سطح نازل دانش ادبی و سياسی خويش را  ،) ھای بگيلل جَ (اًء اين بن .بيآموزند

و ورای مجازی انترنت با نام ھای » پيرم قل«بالين  ،»ھالند« البته از  طريق از جنگ خلق و انقالب می زنند؛

 !خر و سگ؟ - پيش -پس -لنده غر - پوالد گر - مستعاری از قبيل پوالد

گذشته است و اگر روزی ھم حاضر شوند و از »کوانتل پرو«گر چه مراحل ابتدائی و نھائی اصالح شدن اين عاملين 

بد کرده اند و جک ، خورده اند... ابراز ندامت کنند و خط بينی بکشند و تکرار کنند که  گذشته ھای ننگين سياسی شان؛

انت و وطن فروشی اين يخ ت،يخ سراسر جنايتار ).رگ استتوبۀ گرگ م(آنروز خيلی دير است، چرا که  ،زده اند

اسی بوده ي ملی و سیانت ھاين خين جواسيس از ايانگر ارتزاق ايب ر باز،ياز د اجيران سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم،

 .است که به ھيچ وجه قابل بخشيدن و عفو نمودن نمی باشد

شاھد خوش رقصی ھا برای ارباب سابق   شان،ۀخائنانسياسی ات يح ،اين پادو ھای سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم 

كتاتوری يبعد از سقوط د .خادی و پرچمی بود-خلقی ت كار و نوکران جنايت پيشۀ داخلی شان ،يشان روس ھای جنا

و  يک كا زدند يعنی امپرياليسم امري د شان ،يخادی  وپرچمی و شکست تزاران نوين ، دست به دامان ارباب جد - خلقی

ه منافع ملی در عرصه ھای مختلف آن به افغانستان زخمی و افغان ھردم يانت و جاسوسی عليبار ديگر شروع به خ

 !شھيد کردند

آن را »مبارزه«شبرد يمدعی است كه به خاطر پ به زعم خود،» غفور ثنا« كه سالھاست  جامه ایم،ياكنون شاھد آن ھست

اما وی خالف آن چه را که ادعا می کرد با توھين و اھانت . را »م ل م«و حاال  »م ل ا  «جامۀبه تن كرده است، يعنی 

از کدام بستر خيانت و از نمودن ھای مکرر و نابخردانه به رھبران و کادر ھای شعله ئی و جنبش انقالبی نشان داد که 

داخلی و خارجی، شاخ و برگ و پنجه کشيده ت نمود که در دامان نا پاک استخبارات ابو ثکدام پستان آلوده ارتزاق نموده 

سر بيرون کرده است و حاال در خدمت امپرياليسم جھانی مشغول خدمت » حزب دمکراتيک خلق« و باالخره از آستين

 سوسيال هگيری ھايش علي» جبھه«اگر در اين دوران پيری و برلب گور رسيدن، گويا با . به منافع استعمار می باشد

 پيری عين به وقتنقل خوردن (گويند،  دنبوکش بمالدر زه سياۀرياليسم  می خواھد سرخاب بر چھرامپرياليسم و امپ

 !!، نھايت به خطا رفته است)خريست

حسين جاسوس و  -از قماش صادق ظفر  با زرنگی خاص يک جاسوس کار کشته، غفور ثنا خود و ھم قالده ھايش را، 

پ و اصول و قانون يچ پرنسياسی و اجتماعی كرده است كه معتقد به ھي سل به قحبه ھایيتبد» پيرم قل«بچه بی ريشان 

ستند و حاضر اند كه به خاطر منافع و مطامع فردی يا گروھی آن را به ھركس و ناكسی بفروشند؛ تا بلكه برای چند ين

 .انتبار شان ادامه دھنديات سراسر ننگ و خيصباحی ديگر به ح

وی با اين ھمه ھياھو  و انرژی به  .نه مرد دنيا و نه زن آخرت شد،  عبث گذشتزندگی ذلبارش به» غفور ثنا«!آری 

خرچ دادن، بايد به يک اکادمسين پر کار و پر بار تبديل می شد که مردم از او می آموخت و علميت و کماالتش را سر 
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بی  ، جاسوس گاو پيرال به گوساله بود و حاخبر چين لوحه و سر مشق زندگی قرار می داد و اما چنان نشد؛ زيرا که 

  ھھھھھه.حتا چرمش قابل استفاده نيست کاره و پر مصرف تبديل شده است که ھيچ استفاده ای از اين گاو نمی شود،

که افسون آن جای ه چقدر بی رمق و بی مزه است و انسان را ب! چرنديات تکراری و اقتباس شده ای غفور ثنا؛ آخ

 .به جد و اجدادش لعنت و نفرين حواله می داردخسته و کوفته می سازد و  ،سازد

شنھادات و نظرات يپ ه ھا ،يتوص ،رھا نصايح-رفيق س ،نستوه ونھايت دانايم ،از جھت سياسی و فلسفی ھمرزم شجاع

 و برای غفورک و صادقک کار خانگی داد تا سری به اقيانوس ندعالی شان را با گفتار بزرگان پرولتاريا بيان داشت

ديده شود که کار خانگی شان را انجام می دھند و يا  ھم چو گذشته   بردارند،ه ای از آن بحر بيکرانه و قطرمطالعه زد

  در خر باقی می مانند؟خرِ 

تو گوئی نوشته ھای شما پيران ريا کار از طفلکان ، مانند تان به نوشته ھای تان اصالً نمی خواند » دايناسور«سن ھای 

 !!ھھھھھھھه توبه توبه!!  که از درس و مکتب گريزان اندکوچه گرد و تنبل می باشد

ببينيد که اين قلم با اثر رنج ھا و مشقات زندگی و کار طاقت فرسا و نبودن وقت مساعد مطالعه، در ظرف کمتر از دو 

ز نيم جه ب .وز ھم در حالت فراگيری و مطالعات اوليه می باشمنسال تالش و تقالء ورزيدم تا چيزی را بيآموزم و ھ

شما ھا که سه برابر من  .سياست و فلسفه تا به حال بر نداشته ام،  مکمل از اقيانوس علم و دانشۀقطره، حتا يک قطر

 نيم قطره ای از اقيانوس علم و سياست بر نداشته ايد و در مقايسه با من صنف اول ، اثر تجارب زندگی،ه ب سن داريد،

جز نوشته ھای اقتباس شده از آثار رھبران ه ب .ھستيد..... ت و-ب-ھنوز در کورس سواد آموزی مشغول مشق الف

 را که جنبش انقالبی بيرون داده اند تا به حال از شما يک نوشته ای در دسترس نيست که بدون ايسم یپرولتاريا و اسناد

ق ظفر نبوده ايم که قلم غفور ثنا وصاده مکمل بۀ يعنی ما تا به حال شاھد يک نوشت ايسم ايسم و دزدی و غری باشد؛

ی  قلم آتشين خوی و رسابناءً  .سويه و قدرت علمی و فلسفی شان را در ترازوی قضاوت وزن کرده و آگاھی حاصل کنيم

 قلب ھای دشمنان ارتجاعی و ،چون پيکان پر درخشش ، علم و سياست ۀدر صنف اول مدرس» ميرويس محمودی«

 ،دستان توانای ما آزاد خواھد شده رزمين اسير شده را که سرانجام بامپرياليستی و چپ نما ھا و اخوانی ھای اين س

بنابر حکم تاريخ و منطق انسان نو،  می کند و دستان تان می لرزد،) قی(تنھا کند است بل ه اما قلم شما ن .نشانه می گيرد

 !سياسیاز قلم و دھان تان چتلی می بارد؛ھھھھه شرم بر شما بی سوادان خرف و دالن و فاحشه ھای 

شيخ آصف «پرورش يافته بود، سر انجام از آستين » ک ج ب«استخباراتی که در دامان روس و  ،داکتر غفور ثنا

سر نھاد  و بوسه زد و در » شيخ المشايخ«در گلران سر بيرون کرد و در فرجام به آستان و پا ھای فرزندان » محسنی

ا بعد از خدمتگذاری به امپرياليسم  جاسوسی و  به شھادت غفور ثن. ھای اروپائی سه بار طواف کرد» انجو«دفاتر

باالخره رخت سفر بست و توسط قافله داران » رفيق سلطان «خصوصاً  ،»سازمان پيکار«رسانيدن شعله ئی ھای 

منتقل شد  و حاال در کمال بی سوادی و فقر ايدئولوژيک و بدون تولد حزب پرولتاريائی در ميان » ھالند «سرمايه به 

 !و ايجاد حزب پرولتری می زند؟» بھار مائويسم«له ھای جنگ انقالبی، داد از شع

کاپی  و  از تو می خواھم که با قلم خودت بدون نوشتن ايسم و پيزم و ميزم ،» ھالند«داکتر غفور ثنا شھروند و تبعۀ 

شاھد «االت رفقاء ؤقابل سنه دری وری، حتا با لھجۀ شيرين ھراتی بنويس که چرا در م) دری(دزدی، با زبان سادۀ 

 سکوت مطلق اختيار کرده ای؟» پيکان بنوال«و » روشنگر

ھم چنان با جواب دادنت قدرت تحرير و نوشتن و سويۀ علمی ات را می خواھم ببينم که تا حال از ديدنش محروم بوده 

 .ام

چرا  انش بنويسی بی فايده می باشد ، ضد روسھا و نوکرانش و امريکا و اجيرهاين را بدان و قبول کن که حاال ھر قدر ب

مردم پوست تو  .چھار زانو نشستن حساب کرده و می انگارند که مردم به مثابۀ حنائی بعد از عيد و يا بعد از گوز زدن،
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پس خود را کچه کچه نساز و ضد امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم پارس  و ھم قالده ھايت را در چرمگری می شناسند،

خاطر منافع آنھا به ه ند که بيشتر از چھل سال برای آنھا جفيدی و عمر ننگينت را باھمه می دانند و با خبرزيرا  مزن،

 .عبث گذرانيدی

 .بکوبم و در مرداب رھايت سازمخودم ميخ تابوتت را آخرين قبالً برايت گفتم که از دستم رھائی نداری و آرزو دارم تا 

 

 


