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  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٣۵ 

  

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«م مشترک بين چنگيزيسم، قاس و  ، ھزاره ايسمراسيزم

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

وی  يک فرد ھرزه و دروغگو می باشد؛» پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس»پوالد«مشھور به » غفور ثنا«داکتر  

 و ھامعلوم می گردد که خون دروغ در رگبدون اسلوب بی محابا دروغ می گويد و از اين  غير معمولی، خالف قاعده،

د بل برای مقاصد  سيدن به مقاصد شخصی انجام می دھتنھا برای ره وی اين کار را ن .شرائينش در جريان می باشد

 چموش، خيره سر و  خرکاين حيوان کوچک الجثه سركش،. شوم سياسی  به نفع باداران خارجی اش نيز انجام می دھد

 است و در عين »جامعه ستيزی«تباھكار و فاسد از نظر روان شناسی مبتالء به اختاللی با نام  ،جانورک بدسگال، شرير

اين بی عفت و بی خاصيت با حمله  .حال تمايالت ضد انقالبی و ضد بشری نيز در  وی به وفور به چشم می خورد

له ئی و يک تن از رھبران جنبش يک تن از انقالبيون شع» داکتر فيض احمد«نمودن بر شخصيت جاودانی  زنده ياد 

داکتر «مقاومت ملی ضد روسی، می خواھد برايش نامی بسازد و گويا آبرو بخرد و اما غافل از اين که در مقايسه با ببر 
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خاطر ميھن و مردمش از دست داد ه ھستی اش را ب» داکتر فيض احمد«زيرا و نيست، ، کور موشی بيش نبوده »فيض

اگر   .پرچمی اش نشانه گرفت/ تا آخرين گلوله اش را بر سينه ھای روس ھا و اجيران خلقیو در جنگ مقاومت ميھنی

 که پديده ای مورد یزيرا تا زمان  عميق اين تئوری بود،ۀايشان روزگارانی از تئوری سه جھان انتقاد نکرد دليلش مطالع

بناًء  .ت عميق و مطالعۀ عميق موجود نيستمطالعه و غور قرار نگيرد اين بدان مفھوم می باشد که از آن پديده شناخ

فيض قھرمان بعد از مطالعات دقيق و عميق و تجسس خالقانه، باالخره تصميم می گيرد که پرده از ماھيت ارتجاعی 

ی و جنبش انقالبی به  سه جھان بردارد و با با رد تئوری سه جھان نظرات انقالبی اش را برای جريان شعله ئۀپديد

دستان کثيفترين نيرو ھای سياه ارتجاعی جان ه اما عمر با ايشان وفا و بقاء نکرد و ب . بيان داشتتحصراحت و وضا

 عکس فيض زنده و جاويد،ه اما ب .باخت و به ابديت پيوست و اما راه سرخی را که ترسيم کرده بود ادامه دارد

که  از » جنبش انقالبی«يست و اما در از ھيچ گونه شناختی برخوردار ن» شعله جاويد«در جريان  »داکترغفورثنا«

اما در  .برخوردار می باشد» نجيب جالد«شمول يازنه ه طرف روس ھا شوت شده بود از شناخت چند نفری معدود ب

با خبر است و چيز » خودش«عملکرد انقالبی و ميھنی اش آگاھی نداشته و تنھا کوچکترين حقيقت امر ھيچ کسی از 

غفور «ھيچ کسی با خبرنيست و يا به زبان ساده بگويم که  اش می تراود؛» انقالبی«ه ھای ھائی را که در مورد گذشت

است که با زالو صفتی » غفور ثنا«را ھيچ کسی در جريان شعله ئی و جنبش انقالبی نديده و نمی شناسد و اين» ثنا

ش انقالبی می خواھد خودش را سفيھانه و ترور  نمودن شخصيت ھای سياسی رھبران انقالبی شعله ئی و رھبران جنب

 !!تحميل دارد و برايش ھويتی بخرد و شھرتی دست و پا دارد

چند دوره پادشاه » غفور ثنا«در جريان مبارزه جان می بازد و اما » داکتر فيض احمد«نا گفته نماند که زنده و جاويد 

از افغانستان که خون بيشتر از ) تست و لغو( ھم ندارد؛انقالبی گردشی را می بيند و در افغانستان ھيچ گونه پراتيک 

 شعله ئی و اعضای جنبش انقالبی کوی و برزنش را سرخ نموده بود با خيال راحت با چوچ و پوچش راھی ۵٠,٠٠٠

دستان سياه گلبدين و ه  شعله ئی و منسوبين جنبش انقالبی  ب١٠,٠٠٠در پاکستان ھم بيشتر از  .پاکستان می شود

و چندين ساله در آنجا علنی ی نمی زند و بعد از اقامت ئرا ھيچ بال» غفور ثنا«کشته می شود و اما  استخبارات پاکستان 

اعالن جنگ با » ھالند«در » غندی خير«می شود و حاال از فراز » ھالند«عازم خدمت در انجو ھای سه گانه، 

 !ياليسم را داده و بھار مائويسم را نويد می دھد؟رامپ

 »حزب دمکراتيک خلق«پيوند سياسی وی با شاھد ھمانا  شناخت عميق دارند،» غفور ثنا«ی که از ئادوستان و رفق! بلی

. می باشد» حشمت کيانی«و جالد وسالخ پرچمی » داکتر کريم زرغون«و رابطۀ شخصی و عشقی اش با خلقی مشھور 

» آی اس آی«و » سيا«رفته تا گ) خاد(خوشبختانه رفقاء و دوستان از پيوند ھای کھنه و نو استخباراتی اش از 

ند و اطالع کافی در دست دارند و می دانند که اين ننگ اوخدمتگذاری اش به انجو ھای امپرياليستی در پاکستان  با خبر

دامان سپيد خلق ھرات بيشتر از چھل و پنج سال عمر ننگينش را در جاسوسی و ديگر کار ھای غير قانونی و ضد 

  !.عبث گذرانيده استانقالبی و ضد اخالقی به 

با » غف«حال ما شاھد چنين ديده درائی و دروغگوئی در اين سن و سال نبوده ايم و ممکن است ھمين ه  که تا بیحقيقت

آنھمه عملکرد ھای ضد انقالبی و گذشته ھای ننگين شخصی و کسب و کار فاميلی اش من حيث قاچاقبران آدم و ترياک 

 مرض الزايمر و يا مرض جديدی به اسم ديده درائی و دروغگوئی مبتالء گرديده در اين سن نزديک به يک قرن، به

يا وی عمداً با اين نوع حرکات  !!باشد و  طفلک و حيوانک  واقعاً نمی داند که چه می کند و اختيار از دستش رفته است

 گذشته ھای ننگين سياسی و مسخره می خواھد خودش را از نيش سخن و سنان بران زبان انقالبيون در امان داشته و

افشاء کردن چھره و رسواء ساختن عملکرد ھای ننگين گذشته اش اعم از سياسی و  .شرمين اخالقی اش را پنھان نمايد

 که اين خفاش را از نزديک می یشام  را بگيرد و آنانآشخصی می تواند جلوی دسيسه سازی ھای اين خفاش پير خون 
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وليت ميھنی و دين انقالبی ؤدست دارند بايد پا جلو بگذارند و مسه ھايش اطالع کافی  بشناسند و از جنايات و خيانت 

حاال با  سست شده بود،» زرغون«ش که توسط گتن .و ھم کالشان جنايتکارش ادا سازند» غفور ثنا«شان را در افشای 

ھای واپسين است و در بيابان وی در حالت تقال  .مبارزات ما سست تر شده است و تعفنش ھمه جا را پر ساخته است

 .سرد تنھائی تنھا مانده است،عنقريب ميخ آخرين تابوتش کوبيده خواھد شد

 :دروغگوئی ھا و رذالت ھای اين بيمار روانپريش را در ھنگ نامۀ زير بخوانيد 

ئوئيسم يعنی ؛ حتی زمانی که مصاحبه کننده گفت که ما}نگفته ام{من درمورد پناھندگی ام ھيچ دروغی نه گفته ام"

اوبه جواب من گفت  که چرا به اين . من درپاسخ گفتم که اين عقيده ونظرامپرياليستھا ومرتجعين است. تروريسم

کشورامپرياليستی پناھنده شده ای؟ من درپاسخ به وی گفتم که دراين کشوراکثريت قاطع آن ھا کارگران 

 !!!!؟؟؟؟. ."وديگرزحمتکشان ھستند

» اپند«يک کمی بخنديم زيرا وی فکر می کند که جانب مقابلش مثل خودش » غفور ثنا«ين فکاھی نخست بيائيد که از ا 

 و گوسفندی می باشد، در ثانی غفور ثنا نمی گويد که در کجا پناھنده شده بود و کی با وی مصاحبه نموده است؟

بازجوئی صورت می گيرد نه ليس مخفی وقرار تجربه در کشور ھائی که پناھنده وارد می شود از آنھا  توسط پ

 مصاحبه انجام داده می شود و آنھم در چه فضای دموکراتيک ؟» غفور ثنا«مصاحبه؛ نمی دانم که چرا با 

الش را ؤدر پاکستان مصاحبه کننده بدون کدام دليل موجه اولين س )انجو(از دفاتر » غفور ثنا«با اثر شناخت قبلی از  

به اصطالح از کشوری که تقاضای  » غرور«ھم با » غفور ثنا«؟ و "تروريسممائوئيسم يعنی "چنين مطرح کند که

 ميزبان ھم از و"اين عقيده ونظرامپرياليستھا ومرتجعين است" پناھندگی نموده است با خشم انقالبی فرياد می زند که

ی دارد و  بعد با وفانزای ندای حق طلبانۀ وی می ترسد و می لرزد و دو بار پطلون تبديل مطفرياد و غرش صدای 

کمال احترام و فروتنی برای اين مداری دغلباز و شاديباز پناھندگی می دھد و برايش در کمال حرمت خوشامد و مانده 

 ھھھھھھھھھھھھھه!! نباشی ھم می گويد

؟ و می گويد که  چرا  به اين کشورامپرياليستی پناھنده شده ای»غفورک«مضحکتر و خنده آور که مصاحبه کننده برای 

ده کجا و درخت ! ؟. ."کشور اکثريت قاطع آن ھا کارگران وديگر زحمتکشان ھستنددر اين "وی در پاسخ می گويد که 

 !ھا کجا

کشور قاطع کارگران و ديگر زحمتکشان  است و اگر » ھالند«بگويد که تو  چه ميدانی که »غف«يکی باشد که  برای 

در اين جا متوجه می شويم که  شايد  ! که چه نوع کشوری می باشد؟است برای تو بيکاره جاسوس چه تفاوتی می کند

وی را در حال که يک » ھالند«مزاوجت نموده بود و بدان جھت » ھالندی«با شھزادۀ » غفور ثنا«بوبو کالن 

 !! دو آتشه بوده قبول نموده است»تروريست«به زعم آنھا و »  مائويست«

ھای ھالندی  به )انجو(دروغ می گويد، چرا که وی از طريق »مارموسک«که طور آشکارا ديده می شود ه در اين جا ب

گو  و اگر وی راست می گويد اوراق مصاحبه اش را که امضاء کرده است و در آن تمامی گفت .آورده شد» ھالند«

ر حقانيت گفتار يعنی بيان و اظھارنامه می گويند به نشر بسپارد تا ما ب Declaration در انگليسی ھايش درج می باشد،

در غير آن ھم چو گذشته اين افواھات را به مثابۀ يک باد  !بيشک و مرحبا ئيد بزنيم و بگوئيم که وهللا کمت،أوی مھر ت

 . می انگاريم»مائويستی«

 :دروغبافی و جعلکاری اين مريض روانی را بخوانيد

ابتدائی  }ھستۀ{ھسته .  کشورآنراتشکيل نداده امگروه ما قبالًدرجنبش انقالبی پرولتری کشورفعاليت داشته ومن دراين"

با چند گروه ديگردرتشکيل سازمان پيکاربرای نجات ) ١٣۵٨(ايجاد شده بود ودرسال ) ١٣۵٢(گروه ما درسال 

جناح اکثريت را تشکيل داد، بعد ازيک ... زمانی  اپورتونيسم درسازمان پيکار) ١٣٧٢(ودرسال . افغانستان سھيم شديم
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اصوليت (سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"سياسی جدی انشعاب خودرا اعالم کرديم وزيرنام -ئولوژيکمبارزه ايد

 !!!؟؟؟.  "به مبارزه ادامه داديم) انقالبی پرولتری

نگفته » غف« خورشيدی کودتای سفيد داوود خان با خلع سلطنت و اعالم جمھوريت عرض اندام نمود  و ١٣۵٢در  

خورشيدی تأسيس گشت و اسمش چه بود و کادر ھای رھبری اش ) ١٣۵٢(ر کدام ماه درسال شان د» گروه«است که 

 که ھا بودند؟

اينبار به جای غف زده است و دروغ » غف»از اين تاريخ سازی می گذريم و اصل را بر آن قرار می دھيم، که داکتر 

  :به محض پذيرش چنين اصلی سؤال ديگری به وجود می آيد. نگفته است

است، يعنی آحاد جريان شعله روی داليل خاص » سازمان جوانان مترقی«زوالی پروسۀ پراکندگی و  اوج ۵٠ دھۀ آغاز

برش نمودند و ھر يک متناسب با سطح و فھم ودرک » سجم«خودشان چه از پيکر شلعه و چه ھم از روابط تشکيالتی 

فيلسوف می گردد، اين است که آيا می تواند داليل سؤالی که متوجه خير شان داليل آن برش را به جنبش عرضه داشتند، 

فراموش نکند وقتی اينک با شاش زنده ياری . است، توضيح دارد» سجم«تشکيل ھسته که در واقع فاصله گيری از 

 که وضوی تعبد تازه می کند، در آن زمان تنھا ماندن نامبرده را چه می داند؟ انقالب؟؟ خيانت؟ و يا از اساس دروغی

 ز راست گوئی بيشتر است؟خطرش ا

قيام »  داکتر احمد علی«به اعتراف بنيانگذار و رھبر آن يعنی » سازمان پيکار«و اما به ارتباط تشکيل نھادی به نام 

گذاشته شود و متأسفانه اين سازمان » سازمان پيکار«الھامی شد که سنگ بنائی و باالحصار غرور آفرين چندول 

بعد از ضربت  .رسيد و در يک ضربت دشمن از ھم فرو پاشيد و تسليم روس ھا شدکوچک در عرصه ملی به شھرت ن

سازمان «ش در » حزب دمکراتيک خلق«و ديگر رفقای شوت شده ونفوذی » غفور ثنا« ،»سازمان پيکار«و فروپاشی 

 نمود و در بين ايفائی وظيفه) خاد(تا زمان رفتن به پاکستان در » غفور ثنا«به حزب اصلی شان پيوستند و » پيکار

 .معروف گشته بود» مائويست شناس«مستنطقين و جالدان خاد به حيث رفيق 

سھيم بودند کدام گروپ ھا  و » سازمان پيکاربرای نجات افغانستان« ديگر که درتشکيل هاين چند گرواز آن گذشته 

 از آنھا نامبرده و يا خير؟» لیاحمد ع« آيا ھمان ھائی بودند که داکتر شخصيت ھا بودند و فعالً در کجا ھستند ؟

به ھم ريختن قوای روس و پراکنده شدن آنھا در سطح  عيسوی زمان ١٩٩٣خورشيدی مطابق به ) ١٣٧٢(سال 

ال ؤصحبت نموده است؟ س» سازمان پيکار«در اين دوره از اپورتونيسم در» غفور ثنا«افغانستان، منطقه و جھان بود، 

 بعد از آن تسليمی آشکارش در زندان وجود داشته و يا خير؟ اگر وجود » پيکارسازمان«اصوالً ا اين است که مگر م

داشته، آيا آن عملکردش مطابق با آن تعھد تسليمی بوده و يا با آن تعھد گسستی نموده بودند؟ اگر پای گسستی در ميان 

 به خصوص طريق مجاری رسمی آن گسست را با ديگران در ميان بوده، در ھمان زمان طی کدام اعالميه رسمی

 گذاشته اند؟ 

لولو و بی عقل است و روانپريشی وی را به الزايمر مبتالء ساخته است و » غفور ثنا«از اين معلوم می شود که واقعاً 

 دگ«ته؛ حساب از نزدش ه و دروغ بافنمی داند که چه می گويد و چه می کند و يا از بس که رياکار است و دروغ گفت

گشته است و ھر چه می کند که دروغ بگويد تا راست جلوه اش دھد  و اما از بخت بد طشت رسوائی اش چپه می  »ودو

 .شود

سازمان پيکاربرای نجات "نام  ه  بیدادند که  گروپ و سازمان کادر ھا و رھبران جنبش ملی و انقالبی بخوبی می 

 اصالً در صحنۀ سياسی کشور عرض اندام نکرده و موجوديش را اعالم نکرده ")ولتریاصوليت انقالبی پر(افغانستان

بافته شده است؛ وی می خواھد با اين حماقت و لولوگری جعل تاريخ » غفور ثنا«اين دروغ شاخداری که توسط . بود،
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شديداً تحت نظر انقالبيون می  که نمی داند  اعمال و کردارش یوجود بيآورد و در حاله کند  و برايش دوسيه انقالبی ب

  .رخش کشيده می شوده باشد و ھر دروغش ب

در شرايط مھاجرت در خدمت » پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس» ھالند«مقيم » پوالد«با نام مستعار »داکتر غفور ثنا «

 اعضای جنبش انقالبی را انجو ھای امپرياليستی و استخبارات پاکستان قرار گرفت و تا که توانست راپور شعله ئی ھا و

ال و پرسش ؤحاال بعد از دھھا س. دست دارد» سھراب سلطان«داد و شخص وی مستقيم در قتل رفيق » آی اس آی«به 

کتمان و زبان  دست نداشته و گويا با اين جعل تاريخ،» سلطان«ما واکنش نشان داد و طوری می نماياند که در شھادت 

 !زھی  بی شرفی و تحريف حقايق ی خودش را برائت می دھد؛بازی ، برھان تراشی وسفسطه باز

 :دری وری و پرت وپال گفتن غفور ثنا را ببييد

 انقالبی  }مبارزۀ{ھمينکه مبارزه .راتا امروزبا تمام توان پاسداری کرده ايم) سلطان(ماحرمت خون رفيق سھراب"

به {پرادور و قطع سلطه امپرياليسم  بگونه طبقاتی وملی رادرجھت سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکم

 !؟"دوامداربه پيش برده ايم }گونۀ

اين فرد بی ناموس و ديده درا نمی دانم که خود را در آئينه چه می بيند و چرا  اين قدر الف زن و خودستا است و با اين 

اين ! ت و بی شرافتی خودش راميز گفتن چه چيزی را ثابت می سازد جزحماقآگونه مباھات ، باليدن و سخن اغراق 

را به شھادت رسانيده است و دستان کثيفش به خون آن فرزند انقالبی » سھراب سلطان«جاسوس کثيف بدون شک رفيق 

پس چگونه از خون کسی که توسط  شخص خودش و باداران امپرياليستی و پاکستانی  خلق افغانستان رنگين می باشد؛

  ند؟ پاسداری می ک،اش جانباخته است

و ديگر جانباختگان چه قسم پاسداری کرده ايد تشريح و ثبوت کنيد ای دله و » سھراب«در مدت سه دھۀ اخير از خون 

 !ديوث نيرنگباز و نجستر از ھر گونه نجاست؟

  انقالبی طبقاتی وملی رادرجھتۀدر کجا و کدام کشور مبارزنمی گويد که  محيل روباه ،»غفور ثنا«اين فرد پست به نام 

 ! دوامداربه پيش برده است؟ۀگونه سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور و قطع سلطه امپرياليسم  ب

 جنگ و جنگ انقالبی در لوح خاطر ھا ۀ طبقاتی و سرنگونی به عمل می آيد بدون شک جبھۀ که سخن از مبارزیزمان

امپرياليسم در کجا ۀ ی فئودال وکمپرادور و قطع سلطپس شما برای سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاع. مجسم می گردد

را به راه انداخته ايد؟ زيرا بدون جنگ مسلحانه و مبارزۀ پيگير و خستگی ناپذير به حاکميت طبقات » جنگ خلق«

ار و ثقالبی ثابت ساخته است که بدون ايارتجاعی و سلطۀ امپرياليسم ھرگز خاتمه داده نمی شود و تاريخ جنگ ھای ان

پس اين جنگ و مبارزه ای را که شما داد از آن می زنيد در کدام . بانی نمی توان پايه ھای ظلم و ستم را ويران کردقر

 !از آن بی خبر است؟ BBC سياره جريان دارد که حتا دستگاه تبليغاتی و شيطانی

 !رھروان شعله جاويد و منسوبين جنبش انقالبی

پير را بنگريد؛ دكلماسيون و رجز خوانی بيش نبوده و سراسر دروغ  ھای خشکه و دروغين اين سگ کردنپارس  

نشسته و داد از سرنگونی قھری طبقات حاکم و امپرياليسم می زند و در » ھالند«اين موجود نجس در  .محض است

تنھا ه  که ھمين حاال در خدمت امپرياليسم بوده و حقوق خور امپرياليسم می باشد و مطمئنم که از صدای تفنگ نیحال

 اغراق نمودن و گزافه گوئی سرحد ندارد و بنابر گفتۀ ايرانيان ، چون الف زدن،. خود می شاشده بادش می رود بلکه ب

 . بايد به اين مسخره و پست مدال طالئی الفزنی را داد .واقعاً به سيم آخرش زده است» غف«

 :دوسيه سازی يک جاسوس کھنه پيخ را ببينيد

. اوراشنيديم" الدرک شدن"خبر"زندگی می کرد که ما " سازمان رھائی"درمنزل اعضای ) سلطان(رفيق سھراب"

وفقط برای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان ھمين قدراطالع دادند که موصوف ازخانه برآمده وديگربازنگشته 
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وع چنين واقعه ای جوکرديم  وازاھالی مناطق مزبورازوق و که ما مسيررفت وآمد اورا تعقيب وجست وقراری. است

دست نياورديم؛ ولی ه درھمان روزھا جويا شديم ،ھيچ اثروعالمت وحکايتی ازچگونگی مفقودشدن اودرآن مسيرب

 اين واقعه }بارۀ{درباره ای" سازمان رھائی" برخورداعضای }شيوۀ{درھمان زمان  دراين زمينه شيوه ای

به {بوجود" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"زد  را ن}ھائی {دردناک حدس وگمانھا وشک وترديدھای}واقعۀ{

دراين زمينه "سازمان انقالبی"و" سازمان رھائی"و.  آورد که تا کنون به قوت خود باقی است}وجود

  !!!؟؟؟." دارند که پاسخ بدھند}مسؤوليت{مسئوليت

ارنوالی مزدوران څاد و با  که خيره سرانه تصميم گرفته تا به مانند زمانی که به صورت مستقيم با خ»غف«داکتر 

ت دعوا بسازد، در اينجا ھم جھت تطھير جنايات آی اس آی و اخوانی عليه جنبش چپ صورروس ھمکاری می نمود، 

بشکند و ھمان طوری دستگير پنجشيری، لطيف " سازمان رھائی"ھا، شروع می کند تا تمام کاسه کوزه ھا را بر سر 

قلمداد خود آنھا وس نوشته اند، تلفات جنبش چپ را مولود تصفيه ھای درونی پدرام و ساير وطنفروشان وابسته به ر

  .نمايد

  : و آن اين کهاين سگ کثيف مگر يک نکته را فراموش کرده است

با شما کدام مشکلی نداشت چه نيازی وجود داشت تا در منزل افراد سازمان رھائی  »سلطان«در صورتی که زنده ياد 

مگر واقعيت قضيه اين است که اگر نزد آن . ا به پيوند ھای خونی پناه برده و آن را دليل بتراشيدزندگانی نمايد، شايد شم

رفيق به خون خفته ، پيوند ھای خونی باالتر از تعلقات فکری اش می بود، از اساس با شما نوکران روس يکجا نمی شد 

شان می دھد که وی بدان علت در آنجا زندگانی نفس ھمين عمل ن. و بر روی تمام روابط خانوادگی اش پای نمی گذاشت

خود را در کنار شما مصون احساس ننموده و نمی نموده است، بلکه علت آن تکميل شناخت وی از شما جواسيس بود که 

بر ھمين مبنا او در عين حالی که با شما زندگانی نمی نمود . ديگر نمی خواست با شما در زير يک سقف زندگانی نمايد

 تأسف ارتباطش را به شما قطع نکرده و ھنوز ھم اميدوار بود تا تنی چند را از زير نفوذ شما جواسيس بيرون مگر با

و چون در محل زيست خود از آزادی کامل رفت و آمد برخوردار بود، شما قادر شديد نامبرده را در يکی از . نمايد

   .ھت مخفی ماندن اسرار تان به خون بکشيد جمالقاتھا

 و رفقای سازمان انقالبی، به عالوۀ آن که ھمان قضيۀ بگير که نگيرمت را تداعی می  تان بر سازمان رھائیاتھام 

 .مذبوحانه جھت پوشاندن چھرۀ کثيف خودتان و دستان خون آلود آی اس آیاست نمايد، تالشی 

 :انيدچسناله ھای غفورک را که ناشی از فرود آوردن گرز گران بر سرش توسط ما می باشد بخو

ولی زمانی رويزيونيستھا شرافت انسانی شان راھم ازدست بدھند ووجدان شان بميرد، به عناصری مانند باند "

کمونيستھاانسانھای ويژه ای ھستندکه به لحاظ .مبدل ميشوند) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(اوباش

بقات فئودال وبورژوا وخرده بورژوا سياسی دارای خصلت،فرھنگ وخصوصيات اخالقی متفاوتی باط-ايدئولوژيک

زيرااينھاسعی می کنند تا ازتمام پيوندھا، خصايل ، فرھنگ واخالق وعادات طبقاتی سابق شان گسست ريشه . ھستند

 !؟."ای نمايند

شرافت انسانی اش  .شرافت انسانی و جوھر و گھر اخالقی اش را از دست داده است» داکتر غفور ثنا«سال ھاست که 

ثانی خود و  در ی از دست می دھد که نخست  در ھرات با استخبارات حکومتی ھمکاری  اش را می آغازد و را زمان

خانواده اش مصروف قاچاق ھروئين و انسان می شوند و سوم جوھر و گھر اخالقی اش را در ھرات ريختانده و در 

 بچه باز، بزرگ می شود؛مگر غير از اين است؟» کريم زرغون خلقی«دامن 

 توانسته اند در قلب  ھای اند وملبس به انديشه ھای دورانساز طبقۀ کارگر) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

 .توده ھای مردم افغانستان جاباز کنند
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فرھنگ وخصوصيات اخالقی و  سياسی دارای خصلت،-از لحاظ ايدئولوژيک) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

 .و زمانه در وجود ھر کس جست و جو نمی گرددانقالبی اند که در اين عصر 

 سوسيال امپرياليسم و چاکران بومی اش قاطعانه مبارزه کردند  و امروز هعلي) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

نيز با رد امپرياليسم و دولت دستنشانده اش در جانب مردم خويش قرار گرفته اند و سر بر آستان سرمايه و خادمان و 

 .ن منافع سرمايه خم نکرده اندمحافظا

شرف و گھر مردی شان را در  ھم چو تسليم طلبک ھای بی عار که وجدان،) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

 .اند» ام ل «طبق اخالص گذاشتند و تسليم روسھا و نوکرانش نمودند؛ نيستد بل انقالبيون و پيروان انديشه دورانساز 

خاکفروش و ناموسفروش » انديواالن«ھم چو تسليم طلبک ھای محليگرا و )  محمودیموسوی، کبيرتوخی وميرويس(

 !نيستند که امروز در نقش پرچمی ھای امپرياليسم مشغول خدمت برای اشغالگران می باشند

صادق ظفر و  -تسليم طلبان ملی و جاسوسان دو سره از قماش غفور ثنا) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

ھر پستی و رذالت ه به ھمين دليل دشمنان به انواع دسيسه و تخطئه و ب.س را نھايت سراسيمه ساخته اند حسين جاسو

 .دست می زنند و ترور شخصيت می نمايند

 ۀفرزندان اصيل خلق قھرمان افغان اند و برای مردم و ميھن شان مبارز) موسوی، کبيرتوخی وميرويس محمودی(

 .ين رمق حيات در خدمت مردم شان خواھند بودخستگی ناپذير می کنند و تا آخر

صادق ظفر و حسين جاسوس خيلی کوشش  ،»پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس»پوالد«مشھور به » داکتر غفور  ثنا«

کردند که مسير مبارزه ام را انحراف داده و تنھا به خود و رفقای جاسوس شان معطوف دارند و اما موفق نشدند، زيرا 

 دمکراتيک و در خدمت مردم افغانستان است که توسط خلق ۀ اولی اش برای مبارزۀھه کار می کنم و جبھمن در چند جب

 مبارزه با دشمننان ۀ ديگرش جبھۀجبھ. و مورد استقبال و نوازش قرار گرفته امشده افغانستان به آغوش باز پذيرفته 

 ،»غفور ثنا» «حزب دمکراتيک خلق«مربوط به د افرابناًء در ھمين اواخر رنگا رنگ افغان و افغانستان می باشد،

جرايم در   Crime in Afghanistan«،»آوای زنان افغانستان«صادق ظفر و حسين جاسوس را که در زير نام ھای 

پرچمی آدمکش و وطنفروش رئيس خاد پنجشير . فعاليت داشتند در پيشگاه خلق اسيرم افشاء و رسواء ساختم» افغانستان

 فعاليت ھای ادبی و شعر و شاعری خودش را ۀرا که در جرمنی زندگی می کند  ودر زير لفاف» رنور محمد سنگ«

پنھان کرده بود در يک جر و بحث چند روزه شکست داده و مجبور به فرارش ساختم و چھره اش را افشاء و رسوا 

 . جنايتکاران جنگی ارجاع نموده اند بين المللیۀافغان ھا دوسيه اش را به محکماز ديگری ۀ قرار معلوم يک عد .ساختم

 !)شری بخيزد که خير ما باشد(

نھايت مسرورم که درين مدت يکسال و اندی مردم شما حرامزادگان و زنازادگان و روسپيان سياسی و مفعوالن 

مروز ھر ا .خوبی شناختند و دانستند که سر ھای شما در آخور ھای ارتجاع و امپرياليسم گير کرده استه اجتماعی را ب

مردم در روشنی آفتاب شما جاسوسان و سگان  د که شعله ئی بوديد و يا انقالبی؛يقدر تقالء و تالش نمائيد تا ثابت بساز

در فردای اين کشور ھيچ  .خوبی  شناخته و می شناسنده و حاال پيره سگان امپرياليسم را ب»  ک ج ب«تربيه شده ای 

 . مردان ھرگز جا نداريدهغانستان قھرمان، اين آموت عقابان و بيشۀ شيران و زادگانقشی نداريد و در جامعه ای به اسم اف

 .خاطر خيانت ھا و جنايات تان کشانيده خواھيد شده در فردای پيروزی به ميز ھای محاکمه ب

 ئی ھای ھای دروغين و شعله» مائويست«حاال مردم فھميده اند و بدان درجه آگاھی و تکامل رسيده اند تا بدانند که 

و افتخارات جاودانه اش را به گروگان » شعله جاويد« دروغين که ھا اند و می دانند که کدام نسل روسپيان و بی شرفان؛

 .گرفته بودند
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ساخته و پرداخته استخبارات پاکستان می باشد و » حزب کمونيست مائويست افغانستان«حاال مردم متيقن گشته اند که 

 .داوود جاسوسی می کرد/در ضبط احواالت رژيم ھای ظاھر» حزب« اين دين رھبریوال

 ........ ادامه دارد

 

 

 


