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 Political سياسی

 
 ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٣

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

٣۶ 

 

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

 !»ھستی«قاضی صاحب محترم دانشمند 

 .ھستی تان را انجامی نباشد و گلزار ھستی تان آگنده  از نکھت دالويز نيلوفر و نسترن باشد

وقتی که رفتار  د، انسان را ندارنۀکند که لياقت کلم انسان در بر خورد خود با افراد جامعه گاھی به کسانی بر خورد می

 .و کردار آنھا و فکرشان مورد دقت قرار داده می شود متوجه می شويم که اين نوع رفتار مورد قبول جامعه نيست

 جاغوری چون بی شرف و بی ناموس می باشند ۀمعشوق کريم زرغون غفور ثنا و صادق ظفر گل بچ ،حسين جاسوس

 . انسان را ندارندۀبناًء لياقت کلم ند؛و به اين کار ضد کرامت انسانی شان ادامه می دھ

به نام چپ انقالبی در بين ملت » کی جی بی«با شما ھم عقيده ھستم که اين خاينين به خلق و وطنفروشان  از طرف 

»  حزب دمکراتيک خلق«خود را جا زدند و به »جنبش انقالبی «و» شعله جاويد  -دمکراسی نوين«افغانستان و جريان 

ئی  شان و  ھم چنان به ارتجاع سياه جاسوسی می کردند و ھنوز ھم به اين کار ضد ملی و  و امريکاداران روسیاو ب
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کار نامه  ھا و عملکرد ھای گذشته و حال  کردار، از رفتار، .ضد انقالبی شان  در کمال پست فطرتی ادامه می دھند

پيوند ھای ايدئولوژيک و روابط »  خلقحزب دمکراتيک «شان نمايان است که اين عناصر فرومايه و دون صفت با 

 :گوشه ای از ارتبطات شان اشاره می دارمبه در زير . تنگاتنگ داشتند و دارند

 .عيار می باشد» حزب دمکراتيک خلق«کانون نويسندگان،«ليف و تدوين أ تی، شان مطابق به معيارھایامالء و انشا-١

 »پرتو نادری«و » زرياب«ی جاسوس در تبانی  با »ثنا«حسين جاسوس و غفور  - چندی قبل صادق ظفر جاسوس -٢

و » حزب وحدت اسالمی«جواسيس کارکشتۀ روس و ايران از اعتراضات و تحصن تاکتيکی محصالن  مربوط به 

خود ساخته و پرداختۀ ايرانی که ھيچ ريشه ای در ادبيات غنی دری  طرفدار ان فرھنگ و ادبيات مبتذل و واژه ھای

پرچمی و باداران  ذات خود از وابستگی سياسی و ايدئولوژيک شان با خلقی،ه اين ب  دفاع بلند شده اند؛ گويا به،ندارد

 .روسی شان حکايت می کند

چغتايست و ھالکويست بود  -ھای چنگيزيست »افغانستانی« اش پشتون ستيزی اين بريدم يکی» حزب«دالئلی که از -٣

 و پرچمی بود که اين ھزاره ايست ھای لوکليست خواھان وحدت با آن ھا خادی - و دليل ديگرش برائت دادن سگان خلقی

 .بودند

چه چيزی را ثابت می ) خاد(جاسوس و جالد  ،غفور ثنا و حسين جاسوس با اسد هللا کشتمند - رفقاقت صادق ظفر-۴

 !سازد به جز تبانی ايدئولوژيک و روابط سياسی شان را

 ،روس ھمکاری داشتند مزدوران) خاد و با څارنوالی(ه صورت مستقيم با اين انجوئيست ھا و جاسوسان خاين ب -۵ 

ستمگری،  ،بدان دليل امروز عليه جنبش چپ انقالبی صورت دعوا می سازند و در جھت تخليص و برائت دادن جنايات 

ت جريان شعله وعوامل استخبارات پاکستان يعنی اخوانی ھای ملعون می خواھند که تلفا» آی اس آی«و بيدادگری ھای  

آنھا انداخته تا خود ئی و جنبش انقالبی را مولود تصفيه ھای درونی خود آنھا قلمداد کرده و تمام  تقصيرات را به گردن 

دستگير پنجشيری، لطيف پدرام و ساير  .بر جنايات عظيم شان در کشتن مبارزان شعله ئی و جنبش انقالبی پرده بيندازند

ين عقيده اند که تلفات  جريان شعله ئی و جنبش انقالبی مولود تصفيه ھای درونی انيز بروطنفروشان وابسته به روس  

خاطر شھادت  بی رحمانۀ بيشتر از ه  جنايات و خيانت ھای نابخشودنی شان را بنانهخود آنھا می باشد تا با اين ترفند خاي

 .نمايند  شعله ئی پنھان۵٠.٠٠٠

داکتر «مبنی بر  شھادت زنده ياد » داکتر کريم زرغون خلقی «»رفيقۀبخوانيد«رفيق »  غف«ادعای داکتر غفور ثنا -۶

رھبر مبتکر و تئوريسن سازمان رھائی افغانستان به علت اختالفات درونی؛ يک ديد خاينانه و بی  »يض  احمدصاحب ف

پرچمی  - خلقیی خاطر برائت دادن برادران دو قلوه می باشد ب» حزب دمکراتيک خلق«ودی د ازعينک  هناموسان

اين خود ثابت می سازد که  .از دشمن ايدئولوژيک و خونی توقعی بيشترازاين را نمی توان کرد خادی و اخوانی شان؛

 يک جاسوس با تجربه  و کهتنھا دالل صيغه ھائی شيخ آصف محسنی در گلران بود بله ن» ھالند«داکتر غفور ثنا مقيم 

 سفيد جلوه دھد و انورک شر انداز می باشد و می داند که چگونه سياه را ک ج ب و يک جۀآموخته و آزموده در مدرس

 گوش دراز است که نمی داند با اين شيادی ھا نمی تواند آفتاب حقيقت را پنھان  ،فھم و دور از جان خراما اين قدر ن

 !!سازد

 :خواھشمندم که يک نگاه گذرا به اين نوشته ام بيندازيد

http://afgazad.com/Siasi-13/053013-MWM-Tannny-Dr-Gaf-Baa-Jawaasiess.pdf 

 وارثين اصلی جريان شعله و جنبش انقالبی ھر قدر خداخدا کنيم که دزد را ۀمثابه بلی با کالم عالمانۀ شما موافقم که ما  ب

گال قانون بسپاريم و اما  آنھا در رذالت آنقدر پيش قدم و با تجربه شده اند که نه تنھا سرنام مردان نيک نام تاريخ به چن

فراموش نمود که اين ھا نخست يک نکته را نبايد .  با نام مردان بدنام تاريخ ھم تجارت می کنندکهتجارت می کنند بل
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را که ھمان لذت جنسی و شھوانی می باشد ، شروع کردند و نقطۀ بدن خود شان نوعی تجارت قسمت ھای از ی باال

ثانی به ناموس عليا مخدره ھای  شان ھم کوچکترين  در   به حراج گذاشتند،با خاطر آرامناموس ھای شخصی شان را 

ر و پسر نام دخته   آنان را پيشکش اعيان و قدرتمندان کردند؛ امروز نسلی را که ب؛رحم و حرمتی نکردند و نگذاشتد

  که افرادی به ناموس پدر و مادر،یپس زمان . متيقنم که نسل اصلی حراميان به تمام معنی می باشد،ھای شان می بينيد

چگونه می توان باالی شان حساب کرد که بر  ،زن و خواھر و دختر و جوھر مردانگی خود شان حرمت قائل  نيستند

فروغفور ثنا مسائل ناموس و شرافت اصالً مطرح نبوده و چيزی که برای صادق ظ .ديگران ارج و احترام قائل شوند

 !اھميت دارد ھما نا شھرت و به قدرت رسيدن و مطرح بودن درسطح جامعه می باشد وبس

 مبارزاتی  و سياسی دادن و برای وی سردار شھيدان ۀ شھيد ياری و ايشان را القاب بلند ترين مرتبۀچسپيدن به مردبا 

اين روسپی زادگان مفعول با اين حرکت  .صيت شھيد ياری را به بازی و مسخرگی گرفته اندشخ خطاب نمودن؛

 جاويد و جنبش ۀ تاريخ مبارزاتی شعل،اين رذالت ھای شانۀ  شان تاريخ را تحريف می کنند و اما در مقابل ھمۀگستاخان

ھمه می  .با جفنگسرائی و لجن پراگنی گرفتانقالبی ھم چو آفتاب تابان می درخشد و نمی توان  جلوی  تابيدن آفتاب را 

نقش  .دانند که رھبران و بنيانگذاران شعله جاويد که ھا بودند و سردار آزادگان و جانبازان و جانباختگان که ھا ھستند

 بود و در جنبش ملی و انقالبی ضد روسی يک روز ھم نقش موقت و گذرا يک نقش جاويدشھيد ياری در جريان شعله 

بزرگ  جلوه دادن ايشان در جريان شعله جاويد و جريان انقالبی توھين آشکار و نا بخشودنی می باشد بر  . استنيآفريده

 ! رھبران و رھروان  اصلی جريان شعله و جنبش انقالبی

آن ھا آرزو دارند و می  طورشوقی،ه می بازند حتی  ب افرادی که گھر و جوھر مردانگی شان را بنابر دالئلی  باخته و

ه بدان جھت اگر در کار ھای شان چه اجتماعی و چه سياسی ب افراد جامعه  را ھم چو خود آلوده بسازند،ۀ خواھند تا ھم

 دچارعقده شده و اين عقده به يک نوع عقده  و مرض ،خاطر مبتالء ساختن اجتماع موفقيت چندانی حاصل ننمايند

دستان غفور ه شھادت رفيق سلطان و رفيق نصرهللا ب .سازدخطرناکی مبدل می شود که شخص را مبتالء به ساديسم می 

ثنا و صادق ظفر ناشی از عقده ھای ساديستی و قدرت طلبانه و جاسوسانه بوده است زيرا  فرد ساديست  می خواھد ھر 

نيرو و چيز را در کنترول  و در اختيارداشته باشند و اگر کسی و يا افرادی مطابق به ميل شان رفتار نکنند با تمام 

 جاغوری سال ھاست که به چنين عقده  و مرض مزمن ۀو  گل بچ» غف« .انرژی  در جھت انتقام کشی بر می آيند

منظوراين است که سلطان و نصرهللا از راز ھای جنسی و ھم از ارتباطات .مبتالء  بوده و دست و پنجه نرم می کنند 

صادق ظفر بدون موجب نصرهللا را می کشد  .ھی کامل داشتندآگا »کوانتل پرو«استخباراتی و جاسوسی اين دو عوامل 

 که حاال نصف نفوس کشور یمه می بخشد تا راز ھای شان نھان ماند و در حالت ثنا نامردانه به زندگی سلطان خاو غفور

ن قرن  و وی را مائوتسه دو،چسپيدن به شھيد ياری. از گذشته ھای ننگين جنسی و سياسی شان آگاھی حاصل نموده اند

موالنای بلخ را ھزاره ناميدن و چنگيز را پيشواء گفتن ھيچ دردی از درد ھای  بی درمان سر و زير اين ، خطاب کردن

 .مادر خطا ھای پدر سگ را دوا نمی کند بلکه به افشاء و رسوائی بيشتر شان می انجامد

 خاکی ۀال  انسان ھای عاری از اشتباه در کرشما می دانيد که ھر انسان دارای اشتباھات و نقايصی می باشد و تا به ح

غفور ثنا و صادق ظفر طوری می خرامند که بی بی ھای مادری و پدری شان با  .ظھور نکرده و حضور نيافته است

 والدين شان در بستر ھفت آسمان بسته شده  و  جشن شب زفاف شان در حلقاای مرد مزاوجت کرده  اند و »فرشته ھا«

اما با وصف گذشته ھای ننگين اخالقی و سياسی شان فرشته خو و فرشته صفت اند و   گرديده است،عرش ملکوت بر پا

بدان  .مبراء از ھر نوع ريأ و آلودگی ھا و گناھان می باشند و در کل اين دو ھم جنس باز جاسوس اشرف المخلوقات اند

ه می گويند تعقيب کنند و در غير آن گوش چرخ و لحاظ آنھا از ھمه توقعات زياد داشته تا برای شان ارج نھاده و ھر چ

 !!فالک را کر می سازند
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ھا حتا » لچری« اثر اين ھمه توطئه گری ھا و شارالتان بازی ھا  و ه فکر می کردند که بترسواين کور موش ھای 

ان چنان درسی برای ما عقابان وشير. عقابان بلند پرواز و ببر ھای غران را می ھراسانند و اما چه کور خوانده بودند

 اما اگر آنھا ما را رھا کنند که کرده اند، .شان آموخته ايم و می آموزانيم که ھفت پشت، اين پشتان دامن باال را بس است

گوش می رسد، و ما به ھيچ وجه ايال دادنی ه زيرا صدای التماس ، تضرع ، استدعا و ناله ھای شان از ھر کنجی ب

دنبال سوراخ در ه  اين شغاالن و روباه ھای دم بريده را به مانند موشکانی ساخته ايم که بشھداء با سوگند به خون .نيستيم

 که یاگر يک روزی نوشته ای از ميرويس را نمی بينند نفس راحت می کشند و زمان. ھر جھت روانند تا پنھان شوند

 بر خود می کهشان کوتاھتر می شود بلتنھا يک روز عمر ه ش را می خوانند، نايه ھايم را می نگرند و محتونوشت

چيزی که مطرح و مھم  رو و در گير می باشيم،ه برای ما مھم و مطرح نيست که با  کی و در چه سطحی رو ب .شاشند

با شور  و  خستگی نا پذير به صورتاست ھمانا ايستادگی و افشاءگری ما بر مبنای ثبوت و سند می باشد که به اين کار 

در جھان ھستی وجود ندارد که ما را از اين کار ميھنی و » معنوی«و يا  دھيم و ھيچ قدرت مادی و شوق ادامه می

 .انقالبی ما باز دارد

بيائيد که در اين بخش يک کمی بخنديم و حماقت و لجن پراگنی يک پيره سگ مفعول را به نام داکتر غفور ثنا مشھور به 

 :بنگريم» پوالد«

 :نباختگان راه نجات خلق وميھن چنين ناله سر دادوی گويا در بزرگداشت ازجا 

رژيم مزدورخلقی پرچمی ھا " خاد"مانند موسوی وميرويس محمودی به خدمت دستگاه " ساما"تعدادی از تسليميھای "

درآمدند واکنون  به خدمت امپرياليستھای غربی قراردارند وخاينانه عليه فعالين جنبش " شوروی"وسوسيال امپرياليسم 

 ھھھھھھھھھھھھھھھه. "جاسوسی می کنند) م- ل- م(بی پرولتریانقال

 لوت زده  از خنده گرده درد می شوند، کهتنھا می خندند بله را بخوانند ن» غف« که اين عوعو ی تسليمک ھا زماناحت

که در را در بر گرفت از آمدنم در کانادا چند سالی سپری می گشت و متيقنم » ساما« که تسليم طلبی بخشی از یزمان

تسليم طلب نمی  تنھا اسمی از ميرويس نيست حتی خاديست ھا کسی را به اسم ميرويس،ه ليست تسليمی ھا ن

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه!!شناسند

 که دوستان و رفقايم در داخل و خارج اين خبر را بخوانند از خنده گرده درد می شوند و ھمچنان اين خود نشان یزمان

ی را پيدا ئ کريم زرغون  چقدر دروغگو می باشد و با دروغ و دغلبازی مجرا»گل غتی«ثنا می دھد که  داکتر غفور 

من از داکتر غفور ثنا می خواھم بخاطر ثبوت ادعايش، ھمين  .می کند تا من را ضربت زند و اما تيرش به خطا می رود

ه اسم شاھد پيدا کند تا مردم نگويند  که در  دو نفر بیپروپاگند و سفسطه بازی ھا را به نام اصلی اش بنويسد تا اقالً يک

 . دروغگو سگ بشاشدۀگور بابا و نه ن

، بلکه در ھمان  در اسناد تسليم طلبی اسمش بچشم نمی خوردنه تنھا انقالبی ساما بود انرھبريکی از رفيق موسوی 

، يم طلبان و جواسيس گرديد وی متھم به کشتن تسل،آغاز حمالت کين توزانه، از طرف شبنامه نويس و شما سگان روس

تسليم  .اوراق گذشتۀ تان را بخوانيد تا خود بدان معترف بگرديد که سخت بی وجدان و بی ناموس و دروغگو ھستيد

بنابر ادعای صادق . طلبان و انقياد طلبان فعالً در دولت و حکومت پوشالی کابل مشغول خدمت به امپرياليسم می باشند

جنبش «انقياد طلبان جاغوری و   محقق و سيما سمر،ۀحزب وحدت شاخ ،»ئويستحزب کمونيست ما« ظفر با 

 .در يک صف واحد متحد شده اند» پوالدگر«و » پوالد« ،» پرولتری

يکی از بازماندگان وفادار از اول بود و تا به آخر اين درفش گلگون را من حيث » م ل ا«موضع رفيق موسوی موضع 

 يک سگ چوچه عليه ببر کردنپارس به غير از » غف« می کشد و عو عو ھای دوشه ی انقالبی ب»ساما «یرھبر

 .انقالبی  چيزی بيش نمی باشد
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در » پوالد«انجنير صادق ظفر تحت اسم ھای مستعار و عناوين مختلفی عر عر می کند و داکتر غفور ثنا تحت اسم 

پوالد « ،»پوالد«چه و کدام سابقۀ مبارزاتی؛ مگر انقالبيون باالخص نسل نو، از روی  .مرقد نا مبارک جدش می شاشد

پس اين که گويا  دارد؛...بور و نصواری و حتا خر اسم به نام سفيد و سياه، ، کره خر و مادينه خر را بشناسند؟»گر

دوستان و رفقای شان اين جلف مفعول را به چه نام ھای می شناسند و مردم  مبارز بودند و ھستند،» پشت«و » غف«

 ۀو مھتاب شب چھارد» غف«آيا  ا در روابط اجتماعی و سياسی شان به چه اسم ھای می شناختند و می شناسند،اين ھا ر

جاغوری ھر دو ار رحم مادر و آپه ھای شان به اسم پوالد و گشاد بيرون آمده اند و اين دو اسم در تذکره ھای شان نيز 

 درج می باشد و يا خير؟

 ند و اتھام می بندند،نتوخی  و ميرويس پارس می ک -دست لوت باالی موسوی» د گرپوال«آبستن و »پوالد«از اين که 

پس انقالبيون و مردم باالئی شما سگان دم  .مردم و انقالبيون می شناسندۀ وفادار به خلق را در حقيقت امر اين سه چھر

  باور کنند؟، نام ھای مستعار پنھان شده ايدۀبريده که در لفاف

دفاع برخاستند و در ه ی ما عو عو کرده اند و اما مردم و انقالبيون از ما ب بار ھا باالدم باالچوک ھای طور مثال اين کو

اما تا به حال يک  اين گيرودار بود که روابط جنسی غفور ثنا را با کريم زرغون افشاء نمودند که ما بی خبر بوديم،

ھای » شخصيت«و حسين و کارنامه ھای شان و حتا صادق  -فردی به اسم اصلی اش ظاھر نگشته است که از غفور

 چرا؟ شان اقالً دفاع نمايند؛

 !قاضی صاحب نھايت مھربان و انديشمند

آنھا اجيران و خادمان سرمايه اند و چيزی که توسط باداران  شما فرموديد که آنھا نوشته ام را بخوانند و پند بگيرند،

اين ھا تا که زنده اند مجاوران زيارتگاه  .چنين می کنند شده است،امپرياليستی شان برای شان توصيه و خورانده 

را  ھای شان را و ناموس زن ھا و دختران شان یخاطر رسيدن به اين ھدف  عزت يک تنگه جاه سرمايه می باشند و ب

قابليت و ظرفيت اصالح شدن را ندارند و بايد اين ھا را  »عوامل کوانتل پرو«پس اين  . و فروخته اندبه معامله گذاشته

 .افشاء و رسواء ساخت تا روزی که شرايط محکمه ھای شان را در افغانستان فراھم سازيم

ی  که از اسم ورسم سردار آزادگان مجيد قھرمان استفاده  ھای سياسی می کنند تا برایدر مورد تسليم طلبک ھا و آنان

  خود شان را پنھان داشته اند؛ خدمت تان عرض کنم،، اسم با ھيبت رھبر گرامی سامايا در پناهخود ھويتی بسازند و 

 يافتن سوراخدنبال ه حسين جاسوس و صادق ظفر را ھم چو کور موش ساخته ايم و  آنھا ب - طوری که  غفور ثنا

 ريکائی را نھايت سراسيمه،سرگردان می باشند، ھمان طور تسليم طلبک ھای دولتی و حکومتی اين پرچمی ھای ام

منتھا روزتسويه حساب و   مقصد دراز،هھنوز آغاز کار است و ر .ساخته ايم) سيم اوچک(وارخطا و  دست پاچه ،

 .خاطر خيانت ھا و ترور شخصيت ھای شان  رسيدنی استه بازخواست ب

تضرع و پيشيمانی  دامت،و صحبت ھای مملو از ن» جاغوری«و يا ماچه سگ ديگری از  تماس تيلفونی صادق ظفر

خاطر بی سواد خواندن من طرح و مھندسی نشده بود؛ ه  تصادفی نبوده و يا تنھا بۀاش، خدمت شما بزرگوار يک مسأل

حسين جاسوس و شايد ھم غفور ثنا، با تسليم طلبان  -  اين يک طرح و پالن قبالً مھندسی شده از جانب  صادق ظفرکهبل

خوبی می دانند و متيقن می باشند که از گير ما ه آنھا ب.  سبز نشان دادن می باشدخاطر چراغه دولتی و حکومتی ب

خالصی ندارند و تا فردای پيروزی و به محاکمه کشيدن شان ھرگز آرام نخواھيم نشست، چه در کانادا و امريکا چه در 

 !ن انقالبی گير خواھند کرداروپا و استراليا و چه در آسيا و افريقا پنھان باشند باالخره در پنجه ھای قانو

اين که صادق ظفر و يا کدام لندۀ ديگرش شکايت نموده است که چرا رفيق موسوی تنھا بازنگر و مفعول شبنامه نويس  

خاطر اھداف سياسی شان استفاده شده بود، مورد ھدف تيرش قرار ه را که توسط انقياد طلبان به مثابۀ کاغذ تشناب ب
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اين  ی شان را نيز مورد ھدف و ضربات پياپی قرار داده است و می دھد؟و رفقای دامن باالت  و چرا آنھا نداده اس

 !خودش جبين سائی و تضرع عريان و تسليمی بدون قيد و شرط می باشد

 شان فکر می کنند که صف ۀزعم کودکانه اين که از رفيق موسوی به تعريف و توصيف و چاپلوسی پرداخته اند، ب

را می شکنند و موسوی و ميرويس را  از ھم جدا می سازند و اما نمی دانند که موسوی و ميرويس به ی انقالبی »ساما«

مجيد قھرمان و ديگر رھبران ساما تعھد و پيمان بسته اند، تا زمان رھائی و پيروزی و رستگاری خلق اسير مان، 

راه ساما راه اصلی  .اھند گذاشتدرفش سرخ شان را بر دوش  می کشند و ھرگز و در ھيچ شرايطی به زمين نخو

 »ی مجيدساما«خاطر آغاز جنگ توده ئی طوالنی در صفوف ه انقالب و سر افرازی است و بايد انقالبيون ديگر نيز ب

 .متحد گردند

فکر کنم که پاپيگگ پت پر و نمکحرام، تنھا شمارۀ تيلفون شما را در اختيار صادق ظفر  و  يا جانور ديگری از 

» پيتوک« داده است ، زيرا زمستان مونتريال نھايت سرد و سوزان  و يخبندان می باشد و چرس هللا  يکجاغوری قرار

 ساله بود و حاال دندان  ھای طفلی را ۶٠، ١٩٨٣بيچاره در سال  .را پيدا کرده، مست و الست و خمار لم داده است

کالم صادق ظفر و يا جانورديگری  . چه می کندکشيده و قامتش شکسته و استخوان ھايش پوده شده است و نمی داند که

از جاغوری طراحی شده در زراد خانۀ آيه صادق ظفر و تسليم طلبان و انقياد طلبان می باشد، زيرا ھيچ عاقل و فرزانه 

پ معلومات بی سواد بودن ميرويس را  - ای که با کسی پيوند ايدئولوژيک داشته باشد نمی گويد که از طريق دوستش ح

ست آورده است؛ و اين نشان می دھد که شايد حتا تيلفون کننده صادق نباشد و کسی ديگری باشد و اگر صادق بود ده ب

پ را در بيابان  -آيا صادق می خواھد با اين طرز رفتارش ح پ را شاھد کشيده است، -طرز عريان حه چرا اين گونه ب

پ گفتنيی دارد از  - اگر ح ديگر از وی کار کشيده نمی تواند؟سرد تنھائی برھاند تا از سرمای زياد منجمد گردد، زيرا 

 ديگری  کوشش کند که باالی صادق و يا کسمی دانم که سواد خط نوشتن و خواندن را ندارد و زير چادری بيرون شود،

ای حريفان جوابش بپردازم، زيرا بعد از مشاجره ھای سياسی که تنبان ھه بنويسد تا از ناليدنش به مقصدش پی برده و ب

 !!آخر من ھم انسانم و از سنگ جور نشده ام را در آورده ام به تفريح و خنده  نيز ضرورت دارم ،

تنھا به ترس ه فزونی و ھيبت مبارزاتی ام در طول يک سال اخير واقعاً دشمن را ن شدت، سير صعودی پيشرفت ادبی ،

تا به حال يکی از آنھا چه از پادۀ مائويست نما  .خته است ھمچو موش ھا در سوراخ ھا پنھان ساکهو لرز افگنده است بل

 .نام اصلی شان به مصافم بشتابند و از خود دفاع کنندبا ھای خاديست و يا موشک ھای تسليم طلب جرأت نکرده اند که 

. استندی خدفاع بر مه  می داشتند از ناموس و شرف شان بشھامت و شرافتھستند و اگر .... می دانم که بی مايه و بی 

غيب گوئی و پشت سر گوئی خصلت مفعوالن است؛ زيرا مرد بدون ھراس سخن می زند و  حقيقت را بيان می دارد و 

 .ما در روز روشن اين را ثابت ساخته ايم و در بلندای غرور نظاره گر خراميدن دامن باال ھا می باشيم

نوشته  وی می دانند اين برايم کمال افتخار و سربلندی است،اين که نوشته ھايم را از رفيق انقالبی و اديب خردمند موس

ھايم را که حتا نيم در صد با نوشته ھای رفيق موسوی مقايسه نمی شود، ھم چو نوشته ھای الماس گونۀ موسوی که در 

ذات خود ه می بينند، اين ب  کشور می درخشد و ھيچ کسی به سويۀ ايشان نبشته و تحليل نمی تواند،ۀآسمان ادب و مبارز

 به کهالبته اين افتخار تنھا به اين قلم نمی رسد بل. فلسفی و سياسی من بی سواد می باشد ثبوتی از پيشرفت سطح ادبی،

 ايشان و ديگر رفقای بزرگوار و بکررفيق موسوی ھم تعلق می گيرد، زيرا با الھام از نوشته ھا و تحليل ھای جامع و 

گر چه ھنوز خودم را نويسنده خطاب نمی کنم و سجايای  .سطح جنبش مطرح بسازمدانشمند، توانستم تا خودم را در 

شک و ناباوری واداشته  نويسندگی را در خود نمی بينم و اما  اين که با ھمين سطح ادبی دشمن را به وسوسه و تکاپو ،

 .ام بر خود و قلم خود می نازم
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سخ انقالبی را از طرق مختلف ايجاد کرده ام نھايت مسرور و اين که من بی سواد در برھۀ کنونی با پشتکار و عزم را

کوچکترين سدی در جلوی  اھانت و خفت دشمن، نفرت داشتن، تحقير كردن ، حقير شمردن، بی اطمينانی، .مغرورم

 .صوب جادۀ رھائی نمی شود بل نيرو و انرژی بيشتری برايم می بخشده پيش رفتنم ب

 تبليغ و ترويج ه اين که توانسته ام ممد و مفيد واقع شوم و در را،شار ھا و غم ھای زندگی از تاريخ با اثر فهدر اين برھ 

ثری را بردارم و با مبارزات دمکراتيک اذھان نسل نو و آينده سازان جامعه را روشن ؤانديشه ھای انقالبی گام ھای م

دند در حاالت و شرايط گوناگون بر افراشته دستم سپرده بوه درفشی را که موسی و مجيد ب .سازم کمال افتخار را دارم

  سپرده بودم توانستم با افت و خيز وفادار بمانم و آرزومندم که تا واپسين نفس اين ھانگھداشته ام و تعھدی را که برای آن

 .راه را ادامه بدھم

 ظيم خم نمودند؟چرا اين بی ناموسان کثيف در مقابل رفيق انقالبی گرانقدر موسوی کرنش نشان دادند و سر تع

 ۀ شان که حقايق سه دھآفاقیرفيق گرانقدر و انقالبی آتشين خو و آتشين قلم، موسوی با نوشته ھای مملو از معلومات 

به ) به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی يا توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا(گذشته را در قالب 

انقياد طلبان و تمام دشمنان ملی و طبقاتی ، مرتدان ،بر خرمن ھستی جاسوسانھم چو صاعقه ای ، ر می کشديتصو

تاريخ جريان شعله ئی و جنبش انقالبی را با .....) جواب شبنامه نويسه ب (۵۶مخصوصاً  بخش . اصابت کرد و سوزانيد

 تحرير در آورده اند که ۀرشتمبارزات و جانفشانی ھای رھروانش، چه ماھرانه و استادانه با اسناد و شواھد تاريخی به 

تا به حال ھيچ گروھی و ھيچ فردی اين چنين معلومات ارزنده و معتبر را با اين شيوۀ شھامت و شجاعت در پيشگاه 

 .خلقش بيان نداشته است

بی و موسوی انقالبی با شواھد و اسناد  تاريخی ثابت ساخت که ساما و رھبرانش انقالبی تر و انقالبی ترين سازمان انقال

ی با ئ در سطح منطقه و جھان اند و در تاريخ مبارزات انقالبی و انقالبات تاريخی چنين نيرو،افراد انقالبی در افغانستان

مرتجعان و  خالف تبليغات زھر آگين جاسوسان ،. مثابۀ دژ انقالبی ھرگز ديده نشده استه چنين عظمت انقالبی ب

پا می فشردند و در ھيچ مقطعی از اين خط اصولی پا » م ل ا«صولی سنتريست ھا، ساما و رھبران ساما روی خط ا

رھبر کبير و ارجمند و دوست داشتنی ساما، مجيد قھرمان در مباحثات شان با رھبر انقالبی سازمان  .بيرون نگذاشته اند

در جنگ رھائی داکتر فيض احمد چگونه از اوضاع و احوال سياسی حاکم بر جامعه و نقش نيروی ھای انقالبی 

کف و رھبر چريک ھای شھری ساما، ه شعله ئی سر ب رھبر بزرگ ديگر ساما ، .مقاومت ملی تحليل ھمه جانبه ميکرد

دست می گيرد و چگونه تحليل انقالبی از اوضاع ه با چه درايت و معقوليت سر رشته ای سخن را ب» انجنير ميرويس«

ياد دارند که ميرويس بزرگ به عظمت صخره ھای سليمان، ه انقالبيون و مردم ب. سياسی کشور و جھان می نمايند

 :چگونه در روز به اصطالح محکمه اش از طريق راديو تلويزيون دولت مزدور فرياد زد

 !نام نامی مردم قھرمان افغانستانه ب

 !نام نامی مجيد قھرمانه ب

قھرمان بود و بعد از آن به جاودانگی تاريخی يار و ياور مجيد ،  افغانۀاين سخنان آخرين اين فرزند انقالبی  و شايست 

 ،خاطر تعھدی که به رفيق ھمرزمشه خاطر آرمانش و به بنازم به اسم و رسم رفيقی چون ميرويس بزرگ که ب .پيوست

مجيد و مردم در بندش سپرده بود، چه قھرمانانه و دليرانه به آغوش مرگ شتافت و مردانه و ايستاده در پيشگاه خلق و 

 .اين استاد سيس تاريخ معاصر کشور» انجنير ميروس«درود و ھزاران درود بر ياد و خاطرۀ تابناک  .جانباختتاريخ 

اسم و رسم مجيد را چه  تسليم طلبان و انقياد طلبان،، رھبر و تئوريسن ساما ،در مقايسه با اين شخصيت تاريخساز 

اين خفاشان و بزدالن  .را در حالت بدنام ساختن می باشندی مجيد »ساما«جبونانه و زبونانه درحالت خدشه دار نمودن و 

و شرکای » کرزی« کشور امپرياليستی از طريق دولت و حکومت پوشالی ۴۴بدون ھيچ نوع شرم و غيرت در نوکری  
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لوکل بازی و ثروت اندوزی اند و استعمار ھم  بر سر و صورت اين  پشکان و ، انجو بازی ،جرمش مشغول آستانبوسی

 .ھای فربه  پرچمی اش دست نوازش می کشدگربه 

دفاع ه موسوی، اين انقالبی عصايانگر و اديب نھايت توانا با بيرون دادن چنين سند مھم، از ساما و افتخاراتش ب! آری

تنھا به ه تسليم طلبان و ديگر خاينان حواله کرد و نشان داد که ن ،برخاست و پخسه ھای تف بر سر و صورت جاسوسان

 مدافع سر سخت افتخارات جريان کهرھبر و ميراث پر عظمت شان ساما  وفادار است بل/ رزمش مجيدرفيق ھم

 .دمکراسی نوين  نيز می باشد

 رفيق موسوی ۀتوصيۀ من به جوانان انقالبی و سازمان ھای انقالبی اين است که نوشته ھای افشاء گرانه و خارق العاد

يک قدم به پيش بگذارند و  ه بياموزند و ديگر گذشته ھا را تکرار نکرده  ودقت بخوانند و از اشتباھات گذشته را  ب

 .صفوف شان را متحد سازند

 !قاضی صاحب گل و محترم و بزرگوار

 ، دليلش مصروفيت ھای شخصی و سياسی در جھات مختلفی بودعرض ادب نمودم،از اين که کمی دير تر خدمت تان 

دفاع ه در مورد اين که از اين برادر کوچک و آواره ای تان ب .صيرات کنيداميد وارم که از بزرگواری تان عفو تق

 محترمه و ۀبرخاستيد نمی دانم با چه زبانی ابراز قدر دانی و ارجگذاری کنم و اما اين قدر می گويم که شير پاک والد

 اگر در قيد ،عرفی داشتمکرمه ای تان حالل تان بادا که ھم چو شما فرزند برومند و نترس و وطنپرست به جامعه م

حيات اند طول عمر برای شان تمنا می نمايم و اگر در اين دنيا نيستند بر روح پاک شان ھزاران بار درود و دعا  و 

 . گرامی تانهبه ھمين طور به قبلگا ،سالم می فرستم 

 دارای شخصيت سياسی می چرس هللا ارزش نقد کردن و به نقد کشيدن را ندارد، زيرا نه دارای شخصيت اجتماعی و نه

گاھی در لوح خاطرم ظاھر نمی شود، زيرا برايم من   که با وی قطع ارتباط کرده ام ھيچیدر ھمين مدت مديد .باشد

اصلی خودش را نمايان و بر ۀ حيث يک شخصيت مطرح نبوده و نيست و ھر کاری را که انجام می دھد؛ ھويت و شجر

سال حضرت نوح يک در صد ھم با نور علم  و دانش و معرفت منور شود و اگر روزی در اين سن و  .مال می سازد

را بکشم و ............. من منتظر چنين روزی ھستم تا زيره و پودينه و ی معروف بنويسد و بنالد،»صمد آغا«مثل 

 اصل مردی و که در زير چادری پنھان است و حتی از افشای اسمش بادش می رود، پس بنابر حاالن .برايش تحفه بدھم

 .طرف قلب سردش نشانه نمی گيرم و بر نعش مرده اش لگد نمی زنمه مردانگی فعالً تيرم را ب

از چرس هللا من حيث شاھدش نامبرده است و اين نشان می دھد که » قاصد«يک مسأله ای که باعث شکم واقع شد چرا 

 اندازد تا خودش و رفقايش را با چنين تاکتيکی کسی عمداً آن مرحومی را گوشت دم توپ ساخته و دم تيغ بران ما می

 .حفظ کند

لرزه انداخته است و در پھلوی ه افشاءگری ھايم از طريق سايت آزادگان و از طرق ديگر، قبرستان ھای جاغوری را ب

و آدمکشان ، جنبندگانش را نيز سخت ترسانده است، زيرا در تاريخ ھم چو من کسی وجود نداشت تا جاسوسان ،رفتگان

 .را اين قدر افشاء و رسواء سازد و دامن ھای شان را باال کند» جاغوری« ميھن فروشان  مربوط

 پاپی را عليه من به ،از طريق خانم ھا و دختران شان خواستند تا ترور شخصيتم کنند و اما نتايج قناعت بخش نگرفتند

تسليم طلبان و انقياد طلبان را با مرده گاو رسمی  .د  مطلوب دست نيافتنۀانداختند و شورانيدند و اما به نتيج» تخ تخ«

بناًء سگگ زشت  .بادش رفت و نتوانست آسمائی را خدشه دار سازد، شان، سگگ محيل به جانم اور کش کش کردند

 .سيما در کنجی دمش را در ميان پا ھايش گذاشته و شھامت ندارد که حتا پارس ھای آھسته کند

رمز مخفی ام را پيدا کرده و وارد فيس  Idaho-USA  حاوی پيامی برايم بود که کسی از فيس بوکۀچند روز قبل ادار

 و از ند آنھا از افشای ھويت و نام آن بی ناموس و يا بی ناموسه، خودداری ورزيدپافشاری ام وجودبا  .بوکم شده است
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چرا اين قدر مايۀ ترس و لرز و  می باشم،اگر بی سواد ھستم و زياد مھم ن . رمزم را تغيير بدھمۀمن خواسته شد تا شمار

 افتيده اند و ھم چو ماچه سگان از ببر می ءعذاب اين زنازداگان و روسپيزادگان واقع شده ام و چرا اين قدر به تقال

 ھراسند؟

فرض مثال رفيق موسوی با اين ھمه جنجال ھا و مصروفيت ھای شان وقت شان را برای من می گذارند و تحت اسم من 

ی که از جوانان داخل کشور می گيرم که ئپس در فيس بوک که برايم می نويسد و اين قدر پيام ھا ،سواد می نويسد بی 

 می پردازد؟آنھا به پاسخ 

به  ،ھر قدر بخواھندکه ترور شخصيتم کنند ،اين نسل اصلی روسپيان و مفعوالن و استخباراتی ھای زنازاده و حرامزاده 

 تحقيرم دارند و ھر نوع دوسيه سازی و  ماجراجوئی و لجن پراگنی نمايند و حتی از طريق ھر اندازه ای که اھانت و

ۀ  بدانند که ميرويس ھم چو آسمائی در پھن،مور بسازند تا به دامم افگنندأفيس بوک دختران و ھمشيره ھای شان را م

ت دشمنان ميھن و مردمم در عزم دسه تاريخ استوار و سربه فلک ايستاده است و ھر نوع تحقير و ترور شخصيت  ب

اين حرکت بی ناموسانه و جبونانۀ زنازادگان و  . آھنينم  کوچکترين خللی وارد ساخته نمی تواندۀاستوار و اراد

دشمنان قبالً مرا امتحان کرده اند و می دانند که ميرويس تسليم  .فزايد احرامزادگان تاريخ بر جرأت مبارزاتی ام می

 .يلی نترس استمغرور و خ ،ناپذير
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