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

٣۴ 

  

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«اسم مشترک بين چنگيزيسم، ق و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 ۴ - صادق ظفر مقيم ھالند در تقال افتيده است؟ » انجنير«چرا 

طالب جواب شده بود » پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس» داکتر غفور ثنا«طی نوشتن سئواالتی از» رفيق پيکان بنوال«

با سر ھم  »مائويستھای افغانستان«تحت نام »  شورش«ل خندق وؤصادق ظفر مس» انجنير«، »غفور ثنا«جای ه و اما ب

 !!جواب پرداخته استه بندی چند واژه و تکرار ھمان اراجيف سابقه گويا ب

 ،نداشته بل محبت ھمجنس گرايانهجھت و جنبۀ سياسی » پوالد«در دفاع از غفور ثنا» صادق ظفر« اين حرکت شتابزدۀ 

 که متوجه خودش اصالً یاالتؤبه س» صادق ظفر«ی باشد و گرنه حاجت بدان نبود تامالی سفيھانه م.... چاپلوسانه و 

 که مخاطب اصلی بود بايد بدون درنگ و شک و شبھه،  ترس و واھمه» غفور ثنا«جواب بپردازيد و به  ،نمی شد

ی خاست که دفاع بر مه ی که نداشت و ندارد بئعزت و آبرو جواب می پرداخت و از شخصيت،ه حاضر می گشت و ب

 !!چنين نشد
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تمايالت و رفتارھای ھمجنس گرائی از زمان ھای کھن در فرھنگ ھا و جوامع گوناگون وجود داشته است و حتا اين 

گرايش و ۀ ھر چند اين شيو .گونه گرايش  ھای جنسی در سنگ تراشه ھای باز مانده از دوران باستان  نيز ديده می شود

ر مکاتب و رويکردھای انسانی و اجتماعی مورد نکوھش و سرزنش قرار گرفته رفتار جنسی ھمواره از سوی بيشت

است اما با اين وجود ھمجنس گرائی در بسياری از جوامع مدرن و اجتماعات سنتی پيش مدرن و عقب مانده حضور 

انش جرأت و ھم مسلک» صادق ظفر«خصوصاً که امروز در جوامع غربی قانونی شده است و برای  پيدا و پنھان دارد،

 !!را مطرح سازند بيشتر بخشيده است تا به شکل و اشکالی خويش

 سند تاريخی  پرده ۀبا ارائ» زرغون خلقی«با داکتر » غفور ثنا «از روابط ھمجنس گرايانۀ » شاھد روشنگر«رفيق ما 

ه  که بیپيش پزکی کند و در موضوع» شيربچه«برداشت و در اين جا چه ضرورتی مبرھن وجود داشت تا صادق 

در اين  يکجا حضور داشت؟» غفور ثنا«داکتر زرغون با ) کوتۀ(مگر وی ھم در  خودش ارتباط نداشت مداخله نمايد،

با تو گوئی که ھيچ اتفاقی نيفتاده است؛ وی  ھيچ گونه واكنش و عكس العملی نشان نداد،» غفور ثنا« مورد شخص

ساخت که ھمه اش اقتباس از منابع مختلف می باشد و يگانه  پير خودش را مشغول نوشتن مضامينی زرنگی يک روباه

به مناسبت نود "آبستن می باشد وبس، طورمثال،  »پوالد«چيزی که در اخير مضمون اضافه می گردد ھمان اسم 

دارد تا تجسس کند و  ھمه اش کاپی و تکراری می باشد و خواننده را بدان وامی"وششمين سالگرد انقالب کبيراکتوبر

 !اما کجاست شرم وحيا،؟ ع اصلی نوشته را دريابد و روی غفورک را سياه سازد؛مناب

غری و دزدی و نقل  روز ھا و شب ھا را سپری و گذرانيد تا با زحمت ،»غفور ثنا«به مثابۀ وکيل مدافع » صادق ظفر«

بيشتر بر رسوائی خودش ش ا»دفاعيه«و کاپی گويا يک بينی خميری در دفاع از لندۀ ماده رندش درست کند و اما اين

 مشھور بود، ھر کسی که مفعول باشد خم چشم و بی حياء و دروغگو نيز می باشد و به جامعۀ سنتی افغاندر  .انجاميد

فرار کرده و عاری و تھی از » صادق ظفر« چون شرم و حياء از قاموس کوچک و بزرگ احترام و ارج نمی گذارد؛

تنھا يک مفعول چشم سفيد و بی شرف است بل يک مرده گاو دله و ديوث نيز ه نضمير و وجدانش ساخته است، بناًء وی 

 راه حلی وجود دارد و گپ ه ایمی باشد و اگر چنان نمی بود  و منطقی وجود می داشت و می دانست که برای ھر معادل

استاد « صفحه ئی ١۵دفاعيات  ما بدون سند و شاھد لب بر سخن نمی گشائيم و اتھام نمی بنديم ،. به اين درازا نمی کشيد

روی  .توسط برادر تنی اش گواه روشنی بر مدعايم می باشد» صادق ظفر«و افشای گذشته ھای ننگين اخالقی » اقبال

حاال به يک فرد ديده درا ،عقده ئی و نھايت بی مسلک و پست فطرت تبديل شده  است و » صادق ظفر«دليل ذکر شده 

ينش و گفتارش نشان می دھد که  حيثيت و شرافت ديگران نيز برايش اصالً مطرح  و ب عمل، با اين نوع طرز رفتار،

مھم نبوده و ھيچ نوع ارزشی ندارد و به ھمان جھت با حمله نمودن مفعوالنه بر شخصيت زنان و اتھام بستن بر عصمت 

  .و عفت زنان عقده گشائی کرده و ثابت می سازد که يک زن ستيز مردپاره می باشد

خود ھم نمی دھيم که در ه سم ھای تمام مادينه ھای فاميل اين  را داريم و اما با آنھا کاری نداريم و اين حق را  بما ا 

در موضوعات سياسی با اين کالشان رنگ باخته ای » صادق ظفر«مثالً خانم  .گوی سياسی آنھا را دخيل سازيم و گفت

قوم پرست و ضد افغان و افغانستان می باشد و کعبۀ آمال و  وی يک سکتاريست محلی گراء، زرد گون دخيل می باشد،

وی به اسم من به ھمکاری دوستان  .آرزو ھايش را تھران و قم می پندارد و آرزو دارد که افغانستان صد پاره گردد

ساخت و عکسم را از فيس بوکم لطيفانه به سرقت برد و مورد استفاده ھای شرعی و غير » وب الگ«ايرانی اش 

 ما نمی نويسد بناًء هچون وی به اسم اصلی اش علي . رفتءنجامد و اما تيرش به خطابه بد نامی ام بيعی قرار داد تا شر

 عکس، شوھر پتره ئی ايشان چادر آيه اش را بر همنطق حکم می کند که اسمش را در مالی عام افشاء نسازيم و اما ب

 ، مورد تاخت و تاز و سرزنش قرار می دھند؛ ازوی ندارندتا شناختیسر انداخته و زنانی را که با او کاری ندارند و ح

 !ننگ بر اين بی غيرت کثيف
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غفور ثنا و حسين جاسوس و ديگر  - جواب دندان شکنی به صادق ظفر.......  فرمانبرداران ارتجاع و٣٣قسمت 

جبھه گيری ام در مقابل دراين بخش نيات اصلی سياسی و ايدئولوژيک و  .جاسوسان و مرتجعان بود وطنفروشان،

 . اعتقادم برای انقالب کردن چيست، صريحاً نشان  می دھدکه بيان شده بودطور روشن ه منحرفين ب

را نديده ام و حتا با آنھا تيلفونی ھم گفت و شنودی نداشته ام  و اما اين » حسين جاسوس«و  »صادق ظفر«از نزديک 

تھمت و بھتان بر فرقم می کوبند که گويا من به اين و آن توھين کرده ام؛  سند با چماق ۀچندمين بار است که بدون ارائ

ين ميان شخص ثالثی رول قاصد و نقش مرده گاو را بازی می کند تا از اين درک در بدل دادن امعلوم می گردد که در

شخصيت نمايد و به ھمين طور به راپور ھای غلط  و بی ناموسانه ھم پول اعتيادش را فراھم کند و ھم افرادی را ترور  

 اگر ضرورت شود جل و پوستک .زندگی سراپا ذلت و ننگينش به مثابۀ يک ميکروب و لت سلطان محمود ادامه دھد

 . را بر مالء خواھم نمود»چرس هللا«اين ھرزۀ 

عمق ھنگ می زند دليل و برھان و ت  تعقل،ه ایصادق دنی که عقل و منطقش در نقطۀ زيرنش فرار کرده است بدون ذر 

جلب سازد و خارشت  ھای ديرينه اش را با اين گونه تاکتيک ھای فرسوده و بی ناموسانه مرفوع به خود تا توجه ھا را 

دو نوشته ام را در اختيار لندۀ قديمی اش  »حزب کمونيست مائويست«  حسين جاسوس رھبر طوری که قبالً  .گرداند

حاال ھم ھنوز  در معرض خواندن قرار داد،» شورش«نگ از طريق خندق گذاشت و وی ھم بی در» صادق ظفر«يعنی 

می تواند ھمان نوشته ام را که فالن را چنين و بسمدان را چنان گفته ام » انجنير ضياء«دير نشده است و حسين جاسوس 

رد تا از سياست در اختيار يار غارش صادق پشت قرار دھد تا ادعای صادق دنی را ثابت بسازد و مرا نيز بدان وادا

 .دست بکشم و دنبال کار و غريبی بروم و در غير آن  خود به گور جد و اجداد تان خنديده و می شاشيد

خاطر نشان می سازم که وی متعلق به يک فاميل خاص نبوده و  )محمودی بزرگ(در مورد راد مرد و اسطورۀ تاريخ 

دفاع بی باکانۀ من از راه و رسم پر عظمت و بالندۀ .  می باشدانستنيست بل مربوط  و متعلق به  اکثريت ملت کبير افغان

 محمودی اولين فردی بود که ،ابر مرد فرزانه و انقالبی). خويش خوری(محمودی کبير جنبۀ سياسی دارد نه فاميلی و  نه

 :ياد زد طبقاتی بر افراشت و  از بلندای آسمائی چنين فرۀدرفش مبارزه را عليه ارتجاع و استبداد و جامع

 ببين تاريــــــــــخ ما را الفم، نمی"

 درفش ما درفش کـــــــاويان است

 بپرس از ھر فرنگی اين سخن را

 که ضرب شست افغانی چه سان است

 بسوزد ز ھــــول جنبشھای مردم

 "ھر آن مرد فرنگی در فغان است

 حرف می زند و مردم را تشويق به ملیشمن  ده عليآزاديخواھانهشعر ابر مرد خبير و فرھيخته از جنگ قسمت اين در

زادۀ کوھپايه ھای آسمائی و  فرزند کوچۀ » محمودی«پس  .اسارت و بردگی می کند مبارزه مسلحانه عليۀ ظلم و تعدی،

تنھا رھبر نھضت مشروطه خواھی بلکه مبتکر  و خالق جنگ توده ئی نيز بود و اين يک افتخار ه تنور سازی کابل، ن

 است که فرزند مدبر و انقالبی شان به اسم داکتر عبدالرحمن محمودی ستانافغانۀ  ملت در بند و اما آزادجاودانی برای

 غربی ما چنين شخصيتی تبارز می کرد مطمئن ۀاگر در کشور ھمساي. در صف رھبران پر آوازۀ پرولتاريا قرار دارد

 .بودم که آوازه اش حتی در مريخ ھم می رسيد

عاشق و شيفته اش گرديده ام  و  گرويده ، نظريات و مکتب سياسی محمودی بزرگ قرار گرفته ، ،من تحت تأثير افکار

پس درفش سرخ . دور شمع محمودی و مجيد باز دارده ھيچ قدرت مادی وجود ندارد که من پروانه را از چرخيدن ب

ظر به سھل انگاری و اپورتونيسم  از تاريخ نه ای را که محمودی بزرگ در اھتزاز در آورده بود در مرحلیمبارزاتي
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عده ای کم  .بعضی ھا؛ نيمه بر افراشته و حتا پائين نگھداشته شد و متأسفانه در ھمين اواخر به فراموش سپرده شده بود

 سياسی و اجتماعی ۀظرف و بی ھويت نيز با زيرکی خاص  و با استفاده از چنين اوضاع و شرايط مغشوش و آشفت

 ديگری معرفی دارند که به ھيچ وجه يا کسانحمودی بزرگ ترسيم کرده بود متعلق به کسی و  خواستند راھی را که م

ھم سطح محمودی بزرگ از لحاظ فکری، عقيدتی، علمی و ادبی نبودند تا ھويت دروغينی برای شان دست و پادارند و 

اين من بودم که با جرأت تمام درفش  .ھم بر راه و آرمان مردمی زنده و جاويد محمودی مھر سکتاريستی و مليتی بزنند

 اين که به ھا از ترس جرأت نمی کرد و ديگرفراموش شده ای را که نسبت بر شرايط مشخص تاريخی که بعضی 

خزيده و »شعله جاويد «ۀدو باره بر افراشتم و دشمنان محمودی بزرگ را که در لفاف مبارزه پشت کرده بود بر افرازند،

مه معرفی و افشاء و رسواء ساختم و اسم بزرگمرد را يک بار ديگر  در قلمرو مرز ھای کھن پنھان شده بودند برای ھ

 نوجوان و جوان را آگاھی دادم که افغانستان دارای رھبران بزرگ و سترگ نسلبر زبانھا انداختم و عزيز افغانستان 

 .بدون شک اين افتخار از آن من است .می باشد

ی انقالبی ابر مرد »ساما «و » شعله جاويد«ير اين من بودم که با جرأت و شھامت تام از در تاريخ مبارزات سه دھۀ اخ 

اين جرأت مبارزاتی را در » موسوی«دفاع برخاستم که به جزء رفيق مبارز ه بی بديل رھبر آزادگان مجيد قھرمان ب

 .وجود ھيچ کسی ديگری نديدم و سراغ نداشتم

به نشر می رسانم اين » ھمبستگی«نگ می زند که نوشته ھايم را در سايت ھ»صادق ظفر«اين که خر جاھل و کودن 

ارسال نداشته ام و تنھا بعضاً » ھمبستگی«يک تھمت بی ناموسانه  است زيرا تا به حال ھيچ نوشته ای  را برای سايت 

 را که در یضمونآنھا مطالب شان را از طريق فيس بوک اين قلم به نشر می رسانند و من ھم بعضی و قت ھا عين م

فيس بوک خودم به نشر می سپارم در فيس بوک آنھا نيز در معرض خواندن در دسترس مردمم قرار می دھم و اين گناه 

 بعضی مسائل با وجود آن که درنا گفته نماند  .برايم  خط و نشان می کشد و طعنه می دھد »صادق ظفر «نيست که 

 در مقايسه با شما ھزاره ايست ھای چنگيزيست و خاديست ھای انجوئيست، سياسی با آنھا موافق نيستم باز ھماساسی 

بايد اضافه کرد که موضع سياسی من ھم چو آفتاب .  آنھا با شرافتر  و با اصالت تر از شما استۀسگ دم درواز

 .فروزنده و انکار ناپذير است

به پدر و مادر  حش و ناسزا می گويم؛ھا ف» مائويست«مدعی شده است که به کمونيست ھا و  »صادق ظفر«که  اين

باشد، من خودم پيرو اين انديشه دوران ساز  » م ل ا«وجود خارجی ندارد و اگر منظورت از » مائويسم« .دروغگو لعنت

سلطاعلی  -   پر افتخار پرولتری از قماش صادق ظفرۀ کارگر می باشم و قاطعانه عليه دشمنان اين علم و انديشۀطبق

از آدرس انترنيتی »  قلمپير«بچه بی ريشان  - حسين  -غفور ثنا - سيما سمر -محمد محقق -  کشتمنداسد هللا - کشتمند

ھالکو و چنگيز زادگان اين ننگ ھا و داغ ھای سياه بر دامان    چغتای،ۀو چند گل» م افغانستان.ل.سازمان کارگران م«

  . برای از دست دادن ندارمگری می کنم و در اين راه چيزیءسپيد خلقھای ھزاره مبازره و افشا

 ...... ادامه دارد

 

 


