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  " !پيام آزادی " به سايت وزين 

  

که درسايت به نشر   نوشته ام خواھشمندم"انسان" ھذا نوشته ام را که بجواب مهيضم. تان بادر نثانمي آتشیدرود ھا

     .بسپاريد

  ودان محمودیسيرويم                                                            

   

  

 

  "انسان " فردی بنامبه دروغنامه و جفنگنامه جواب                     

  ميرويس ودان محمودی

  ١٣٨٩ قوس ھژدھم 

 

ربرخوردش بمن اص=ً ديده  انسانيکه سجايا وصفات انسانی د،"انسان"  وياوه گوئيھای بجواب مزخرفاتنکهيقبل از

 "انسان"یکه آقا ديگرجالب نکته کيھمچنين . بنويسم انسانفيمورد تعر دریه ا تا شمدمي @زم دنمی شود بپردازم،

ی  معلوماتوفزيولوژی مغزانسان، تعريف سطح ھوشياری وحالت اغماء ودرمورد روان شناسی ی اناتومبارهدر

اگرخوانده احياناً  کرده است نخوانده وی که کاپراسايلی م اوھمين من تا جاييکه اورا می شناسم  اما. داده استارايه

 اوبه خيال خامش تصورکرده است که با کاپی ونشراين مسايل شايد بتواند. است مفھوم آنھارا درک نکرده ھم باشد

  .   کندکمائی شيبرا ھويتیباصط=ح ازاين طريق  را اغوا کند وعده ای

 .درجستجوی حقيقت ھستند که یزاني به عزميتقد

   ؟ ستي انسان چ

  ساده و نانوشته ، باز یدرست مانند کتاب

   ین سرنوشت خود را رقم بزديبا

  گري و نه کس دخود

  ی بذر زاده شده اکي چون ھم

  یري و بمی ھمان بذر بمانی توانیم

  ی و بشکفی گل باشی توانی ماما

  ی و ببالی درخت باشی توانیم

  " اوشو "                               

*******                                                                                          
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 ی کنم و چون پر شد می متي مرا پر کن وگرنه رسوادي گویاول م.  قرار داد يی دو رسوااني در می آدمچارهيب"

  "! را بر باد خواھم داد تي کن وگرنه آبروی مرا خالديگو

   ) مي لقمان حک(                                                             

******** 

 بعد نان ري ؟ اول شستي او چیغذا . دي آی ماي صحرا به دنکي که در ديري را در نظر بگی کودک فرضکي 

 خورند و بعد از انجام ی ھا را زنبور و گاو و گوسفند می رستنني ترفي و لطنيباتري زیعني...  گوشت و ،عسل ،

 لي تحویزي دھند و بعد کودک چه چی کودک مني الي تحوی آنھا بصورت مواد خوراکزمي ارگانستمي در سراتييتغ

  دھد ؟؟ ی معتيطب

گاوھا و .  شود ی چھل ساله و شصت ساله م، ساله ستي کودک بني ادامه دارد و اتي وضعني که ادي تصور کنحال

 یدي تولی که پس مانده ھاديفرض کن.  دھند ی به او مري و عصاره آنرا بصورت شخورندي را ماھانيگوسفندھا گ

  اکنونروزي ؟؟ آن کودک دمي شوی مو روبریما با چه منظره ا.  نشود هي کودک بعد از مصرف غذا تجزنيا

 انباشته از مدفوع ی ادرار و کوھتري ھا لونيلي از مزي لبريیاي شده و در دو طرفش دری مودي کھن سال و سپیانسان

 در بدن شرفتهي پی ھاستمي ھمه سنيااز یھست خالق  منظوراي است ؟؟ آني ای حاصل ما از زندگايآ. قرار دارد 

  بود ؟؟ ...  از يیايو در...  کوه ني به ادنيرس

****** 

 في تعرني زمی اکنون کره ، معده شان بود مونيلي مکي کارکرد مغزشان زاني مشي انسانھا در طول عمر خوگرا"

  ." داشتیگريد

  ) ني انشت(        

******* 

 :  ارزش و شان انسان اما

  : ديسرايم " نيفل. ان  . یس" 

  شياھاي و شان روی و شان انسان در بزرگیبزرگ

 ش   عظمت عشقدر

  شي ارزش ھايی وا@در

  شده اش نھفته است مي و سرور تقسی در شادو

  و شان انسان یبزرگ

  و شان افکارش ی بزرگدر

  اش افتهي ارزش تجسم در

  گردد ی مرابي که روحش از آن سيی چشمه ھادر

  نھفته است افتهي که بدان دست ینشير ب دو

  و شان انسان یبزرگ
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  سازد ی می ست که بر لبان جاریقتي و شان حقی بزرگدر

  کند ی که بذل می و مساعدتیاري در

   دي جوی که می مقصددر

  او نھفته است   ستني زی در چگونگو

 ی سازم؛پنھان نم)کھمچوکب(اسم مستعارريز درھويت خودرا وسمينوي م برايت امیمن با اسم اصل" انسان"یآقا

( اقامتم اعضای فاميل  مت داشتم  از  اقا)  کانادا( من در تورنتو  سالھای که . ندارمیزيچ از دست دادن ی برارايز

 مجالس بعضی در .اعضای فاميل رفت و آمد متقابل داشتيم ) برخی( با اط=ع داشته ) مجموع فاميل محمودی 

من  ؛ ...ديده ايم   و من  حضوراً ھمديگر را صفحه 8003  چند باری شخص نويسنده  نموده و خانوادگی  اشتراک 

  که نتنھاا ام،یشناسي می و ھمه را بخوبه ای کردی سپری شناساسیمحمود درت را رمتعجب شدم که پنجاه سال عم

 نام و قتي حقی و در نفیساز از انظار پنھان یخواھي را رندانه ممسلم قتيک حقي بلکه ئیگوي دروغ مدرمورد من

 چند ی و دروغ برااءي رهي خان را در ھفت @یھاد وھويت واقعی  تي و مھمتر از آن اصلی نمائی کمائیرسم

 ادي ز امای را پشت سر گذاشته ایخزانھا و زمستانھا-  سن و سال بھارانني با اتو.  ی سازیمخفگري دیفردا

 زود مورد استفاده  است که لحاظين و بدیباشي مطلب شھرت  اما رند وانديش ساده تينھا وی اآموختهين

 و شجره تي بدون آنکه  از شخص؛ ی روا داشته اني ام گستاخانه توھی انسانتي به شخصتونخست . یريگيمقرار

  توطئهنيعقب ا درکهيآنان ثانياً؛. ی و بجان من افتاد برانگيخته شدیکبارهي ی داشته باشی و آگاھ ام معلوماتیليفام

 وجنون آميزت،حرکت گستاخانه اين .خندندي ات مسادگیدردستشان بوده براختيارتو دست دارند ونانهي خائسهيو دس

 متوجه مي نوشته ھا؛ ثالثا. انسانھاستیپا نھادنت به حقوق مدننگراي و نمال وبی ثبات توبوده متزلزتيمعرف شخص

 درمقابل )سنتريست سرسخت ( وکالت به  تواما ؛ گري دی و افرادتونه ،  خان بودی ھادستيونيزيورو ستيسنتر

 !به عکس العمل بی پايه و بی مايه پرداختی ؟   من

 لي ھمان دلی رو،ی نموده ایسپر @ف و پتاق و تعريف از خوددر  را کعمري دھدي نشان متي عملکرد ھاکهي طور

 حقارت ات ی عقده ھا دراينجاديشا . یزنيم شب از پشت خنجریکيدر تار چھره ات بر "انسان"با کشيدن نقاب 

 یتوانيم و توه بود  نھايت ساده لوحانه انتخابت اين بدان که .کردی را انتخاب من ھامھار کردن آن درفوران کرده و

 ، یابي در خود را پاوولوف بخصوص ديفروو  ی و روانشناس احمد قاسمیی جامعه شناسدانهيجاور  آثا با مطالعه

 م=مت و مورد  بايد با چنين لحنیتيطرف کردن عقده ھابرر رابخاطگناهي شخص بکي اي که آئی نمایمو شگافو

  رای نما و راه حل منطقداري ب غفلت خوابوجدانترا ازري ضم، عقلبنا؟ یدھب قرارفاتتآماج مزخروسرزنش 

 .  دتو مصداق دار بودن "انسان" مورد در)نيانشتا( و)ميلقمان حک (ارزندهھای آن  گفتارريغدر؛ ابيدر

 که رايزي چیتوانينم وباشدي نمتي برای تصنعی سازتي با لغات متضمن شخصی و بازی علمی نوشته ھای کاپ

 هي را با اراقي موارد تحقی که تمامکندي صادر می حکم قطعی زمان عادلیقاض. ی در لفافه کلمات پنھان سازیھست

نه کورکورانه بدون حضورداشت ، د باشدهيشم د و مدافع را مطالعه و بچی مدعیعلندرحضور معتبراسناد و شواھد

 .  رابرنده اع=م داردیشخص مدافع مدع
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 گماشته را بوکالتش  و چون توفردیگوشه نشسته خودش. شده است گرفتاريیدروغگوتزويرو مرض ه خان بیھاد

 یاھيدرفش سازسنگ روان است وجاده پر درکھاي بچشم کرده و در قعر تاراهي سنکي شب عیکيتارودر

 .  گردندناعادل  ھاییقاض کوروانيمدع گرفتارکهي بحال مردمیوا .را بلند کرده است" قضاوت"

 لي فامنيا. گشته اندني به افغانستان مسکن گزري خان از کشمی اجداد ھادتو و معلومات یغرض آگاھ" انسان"یآقا

 شخصی ھرراي ز؛ اند نداشتهیري آنھا تقص است مسئول نيست، جامعه دادهلي خان تحوی ھمچو ھادفردیمحترم اگر

 و روشنفکر روشنلي فامنياما ا.باشديمسئول عملکرد خوب و بدش مجامعه بوده ودر تشيمعرف شخص

 را ی @له گون شان درخت آزادی کرد که با خونھای بجامعه معرففيلطري محمد وانجنني ھمچو دیقھرمانانريضم

 و باد ی گرامی ھستتي تا موجودادشاني،  کردندمي ترس راخواهي و آزاددي ملت ھردم شھکيشھامت بارورکردند و

 شجاعانه وسر فرازانهآنھا .  دشمن شکن باداني سرزمني نسل ایو فردا مبارزه امروزخشخاطره تابناکشان الھا مب

   ! را خان یزنده ماندن ھمچو ھادولت ذمرگ را انتخاب کردند نه 

 ی محمودیلھاي فامنيب. دباشي کابلستان می از مردمان بوم)مدرس( فرزند غ=م فاروق خان ی عبدالرحمان محمود

اگر به .  کندجادي اتبارھادی خاندر یريي تغتواندي اما آن مزاوجتھا نمصورت گرفته ی خان ازدواجھای ھادفاميلو

 ميمرد داکتر رح ابردي شعله جاوان جريانبر رھيکی از و بزرگ یعبدالرحمان محمود زنده ياد داکتریعکسھا

پوست و شکل ،  اخت=فات  رنگی شود بروشنسهي خان مقایھادچھره  انداخته شود و با قي دقی نظریمحمود

 خان ی ھاد،ري کبیمحمود برادریه خان محمودبنا بر فرموده نورا@. کنديم ھويت تباری از دوتي شان حکایکيفز

 تخلص استفاده کند  و ثي را آرزو دارد که منحی نزد آموزگار بزرگ رفت و خواھش کرد که اسم محمودیروز

 ميداکتر رح . دي به شھرت رس  ھمين نامهيسا دراو وداد خان ی ھادی صاحب آن تحفه گرانبھا را برایمحمود

ه ت داشاني خان ب  را که نورا@ی خان صحبتھایمورد ھاد درداشتيم ١٩٨٧ یسالھا با ھم درکه یمکاتبات دریمحمود

 . با برادرش ھمنظر بودزي نشاني ابود،

،  پدر ک=ن منیعني) سرباز(  خان مشاق قي داشت به اسم غ=م صدی برادر) مدرس( غ=م فاروق خانه يادزند

 ، به بندهشاني ایھم مندرج نامه شخص وی محمودميرح داکترینوشته چند صد صفحه ا غباروتيبروانظر

کرده  ميتقد بجامعه یان خوبمدارس شاگرد اعماریپھلوبودند و در  خود زماندي مفیتھاي شان از شخصیکاکاپدرو

 کنوعي ما ی ھا گرچه در رگ. داشتمشاني که به ایع=قه ابه  را خود انتخاب کرده ام نسبت ی من اسم محمود.اند

 رابطه .داشتنديم  نامور پدر و پدر ک=نم را دوستلي فامني و با وجدان ای اصلی اعضای و تماماست یخون جار

 برای من داشته است،....  ویجانخطر،  افتخاریپھلو دری محمودلص تخانتخابگرچه  .استرينا پذ انکارخونی ما

 یاعضا ازیلي گرچه خ.کنمي مھم افتخار ام و بدانجھتپذيرفتهرا با دل و جان ھا  خطر تا امروزايناما من

 را ی گوناگونی و تخلصھاترسندي مداي شدیگذاشتن اسم محمودغرب از دریمرد محمود ابرلي فامکينزدبسيار

 من با اين . پشت کرده اندی و به راه و رسم محموده اند حل شدی غربوامعجدرگري دیک=م دراي کرده اند و خابانت

لت ذ   راه انتخابیبجابرداشتم وبرايش توصيه می نمايم که  "انسان" ويرازچھره ای اينتصرنقاب تزمخ

 .  کن ات شهي پ راتي راه صداقت و انساناش  مرموزیگذشته ھا ، وبرخ=فبخاطرشھرت کاذب

  : ی شناسوانيو فلسفه ح"انسان"
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  و غرورنماد ثي مختلف منحیھا درکشورخيادوارمختلف تار اند که درینترس مغروروواناتيعقاب ح ببرو

 با سيمای اين ھاکشور عده ای از درفشی و تکنالوژانسي سی قرن تعالنيھم در استفاده شده است وھنوزشجاعت

 . باشدي مدوحيوان مزين

 و تا ھم اکنون مشھور خي تاری در درازناراني ششهيببه آموت عقابان بلند پروازوزي ما نی و باستانیخي تارنيرزمس

 خلق و کي ی و ھستی مردانه از آزادکهيآنانو وياشير، ببروعقاب زنجيرشکن با  راد مردانتشبيهپس .باشديم

 و  آفرينی حماسه، به مبارزهستيارج و احترام،نموده اند  شانرا نثارگون گلی دفاع کرده اند و خونھانيسرزم

 منحيث تشبيه توصيفی واناتيدبيات کشورھای مختلفی ازنام اين ح درا.آنھا بمقام ارزشمند ني شان نه توھکاريپ

ذاشت عقاب  گدينا گفته نبا .واينکه شما ازآن بی خبرھستيد متأسفم. برای افراد مورد نظرآنان استفاده شده است

 کنديآسمان به صغره ھا پرت م خودش را ازکندي و کھولت را حس می ناتوانکهي زمانباشديمی غرورمحيوان نقدرآ

درادبيات   .بخشدي ماني اش پای و خفاش بزندگاهي زاغ س کهندي نبچشمانشا تا بشودي مرايمرگ را با آغوش باز پذو

صی واجتماعی  شخوخواص، افرادی را با خوی اتاين حيوانبا درنظرداشت ھمين خصوصيت وشيوه زندگی 

)   وغيره... ،غران شير، اسب سرکش،چون گرگ درنده، روباه مکار، موش موذی(  حيوانات ديگرمشخص شان به

پرياليسم ببرکاغذی  ويا ام امپرياليسم وسگھای زنجيری اش:" وقتی مائوتسه دون می گويد که مث=ً .تشبيه ميکنند

درنزد انق=بيون .  نمايد امپرياليستھا ونوکران آنھاراتوھين"شخص" اين نبوده که فقط؛ منظورمائوتسه دون " است

 افراد وايدئولوژی سياسی آنھا وعملکردھای شان عليه طبقات طبقاتی بيشترموقعيت وشخصيت اجتماعی مردمی

 . است مد نظرخلق،

  خانیشخص ھادز ابه نشرمی رسد" بابا" درسايت "انسان"  که بنامی که نوشته ھامافتي درمن با بصيرت کامل

ات لغغييرتنھا با ت "انسان" دانسته نمی شود که اين آقای .باشدي م گردانصحنهپشت پرده  مکاران درفهيخل بوده واين

 که شخص یگري دقتي إ حق چه را ثابت بسازدخواھديموبا اين سطح پائين آگاھی  شاخداری با دروغھاو والفاظ

 نسبت به وی مرایحرفھا اما کندي می ھمکاراءير مکرواستاد با  بزرگ ظاھرای محمودکاني از نزدیفي پستينھا

 . ستي چقتي که حقداندي ماو راي زکندي مديتائ

 تمي به شخصتواندي نمشاني ای خان و توطئه ھای ھاد  دستيارانیترفند ھا دروغھا و کهرسمي مجهي نتني به اپس

 یعني یمحمود داکتری کاکالي فامراي ام ز ھم نکردهی و ادعاستميمن شھرت طلب ن. وارد کند ایخدشهصدمه و

 بخوبی رامسئلهن ي بزرگ ایمحمود داکتری گراملي فاماعضایبگان زمانش بود وخ ننيمعروف ترپدرک=ن بنده از

 به  کابل جبراً یريانجنفاکولته  ی شده ام و حتا بجانيتوھوحقير تیمحموداز با نام و الھام یکودکچون از. داننديم

 افکار،  نکرده ام بلکهري و تحقني توھ راچکسي ھی انسانتي شخصمن  .رهيغو......  شدم یمعرفار قندھنيدارالمعلم

ھستم ريآرش کمانگچون من از تبار.  وافشاء ساخته امدهي شانرا به نقد کشیاسي سنظريات وعملکرد ھای نادرست

 خان و یھاد،  قتيحقريظ تبدان لحا .د آورده استو را بوجخياست که تار بود ویقو آنقدرن میھاريضربت تو

 گيری برآمده انتقامبه حا@  کوش فلک را کرساخته است وشاني ناله ھای ساخته است و ندای زخمداي را شدشيرفقا

  .اند
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 از نگاه انتخاب واژه و ھمچنان ميگرچه  نوشته ھا. تلخ ی ھاقتي دھنده  حقامي و پباشمي می شخص معمولکي من

 خان ی از آنھا بر فرق ھادیتا فع= تنھا سنگچل.ريپام ومانيسل -  بابا کوهینيما به سنگ ااست ني  در سطح پائاتيادب

 ی ھاد آقایچرا. نميبيت مح بوضاومريزش کجدارحرکات افگنده که آثارش را درشيبه تق=چنان  است وفرود آمده

 شانيا مگر.ھين نمايندتو تا مراساخته لهي وسرا ھرخس و خاشاک  در برابرم قرارگيرد وشخصاً  حاضر نمی شود

 باشديجواب  آن سھل م.ھراسديچه م و صادق است پس ازیانق=بواقعاً اگر ستند؟ي بودن نی و انق=بداقت صیمدع

 بود ی اخزدهيمار او. جنبش انق=بی مردم وبنيان گذاران واقعی آن مصروف است  به تخريب سالھاست کهی ورايز

  در نبود رھبران وکادرھای اصلی آندھهچھارگذشتن بعد از .ديو شعله جا سازمان جوانان مترقی ونيآستدر

 اما ؛داشت خواھد ی زھرش کارکردميکندفکر او.ه است پرداخت ی زدن و زھر پراگنشي باز شد و به نشيخھاي

 بدفاع برخاستند و  اصلی اششيھا و رھبران و کادر جاويد شد که ھمه از شعلهی زنده ای متوجه وجدانھاکبارهي

 نيا.  نمودندیباني  پشتی سوگند وفاداردي شان با تجدی و رفقااراني  ني و غرور آفری انق=بی از کارنامه ھاجانانه

 حقايق در مورد جريان  دموکراتيک نوين و شخصيت ھای  اشاعه  تحريف ( خام ا@تيخحرکت توفنده قصر

 خان را ی ھاد)صدر مائو و آثارشوھمچنان  شخصيت  بزرگ ...  ساز آن  مجيد و ياری و هجانباخته و اسطور

 و ی چھره واقعقتي را ثابت ساخت و آن حقیقتي حقکيخاک و گرد پرتابش کرد و انبار اني و در مديلرزان

 . بودیو سنتريست

 گرچه شد؟ديشعله جاو" اشتباھات"دھه متوجه چھار ازگذشت  خان بعدی ھادچرااين سوال درميان می آيد که 

 ی چه مفھومی وطرف شعله از اني خواندن جرستيپس اپورتون. بودانيبر آن جر رھی چند صباحیخودش  برا

 نديفربيا حماسه  ميتواند"یستياپورتون "اني جرکيچطور. کندي بودن خودش را ثابت منيخائ وستياپورتونبجز

 ستياپورتونرا مائو صدر ھادید؟کن قربان مردم ووطن یآزادبخاطردفاع از  را انسان انق=بی تنصدھاو

 ی استعماریھا کشورنيبزرگتر با بسيچ مردمش دتواني مستي اپورتون رھبرکيمگر می خواند؛ رويزيونيستو

 انق=ب باپيروزیو  وبرای کشورش ھويت ملی مستقل بخشد  را شکست دھد ونوکران داخلی آنھاوامپرياليستی

چارگی يبفقروگرسنگی، از،ستم واستثمار از  راصد ھا ميليون انسانانق=ب سوسياليستی دموکراتيک نوين و

 یستيالي امپرالي سوسهيروس و،ستياليسوس را مرتد رويزيونيستیکاسترواو؟   دھد نجاتاکيترتباھکن واززھر

 .می کندخطاب ......  وستي اپورتون رادي و مجیاري چون ی ایمردان انق=ب اما ابر. است خواندهزمياليسوس دژرا

 از آنجاھمان لحظات در  شي رفقامی کند که" فرار"ان خانه ای ھماز در لحظاتی یبي خان  با کمک غیھاد

 ؛خواندي مستي ھمه را اپورتون اندازد ویم لم و لنگر ني سفارت چیبرکت پولھااز. دنرسي بشھادت ماو بعدريدستگ

می چه چيز را به اثبات  نشيننگ یعملکرد ھا راھکارھا ونيامگر ترسد إإإی مقتي حقنهييآ دراش چھره دنيداما از

 .رساند

 خان کوشا ی سرورش ھادی در بد ناماي که گوکوبدي فرقم میبا ش=ق تھمت و افتراء با@" انسان"حال فردی بنام 

  من جز درحاليکه. عفت ک=م را مراعات نکرده امگويا رواداشته ام وني اش توھ"یکرامت انسان"ھستم و به 

  زحمتکش بودنم در ی شک کسچيھ زحمتکشم وکي من.باشدي مطابق با اصول مميھا نگفته ام و گفتاری خ=فقتيحق

گروه ھای با ازکار  نزدم و یدرب  اما. قبول کردمزده راپنک و پو) ققا(خوردن نان  زمانی درپاکستان . دندار
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شھرت از. باشمي ممي به توان بازوی متک ھای زحمتکشانسانگري دمانند  من.دمي اباء ورز اس=می سياهیارتجاع

خود ،  ی عقده استيونيوزيروو ستي اشتباھات سنتریافشا ودنيکوبپس در . دارمقي نفرت عمیچاپلوساز وزارميب

بدان اساس بر خود .  ربوده امينخواب از چشمان مرتجعو کنمي را افشاء می تلخقي بلکه حقارسانميرا به شھرت نم

 .ترسمينمھم عواقبش  و ازبالميم

 یاشعارش بعض بزرگ دریمو@نا.  کرده استني افغان توھتيمل سخنش خوانند گستاخانه بنيري شکهي ایسعد

 را چوچه سگ یکي منشونيلن.  انسان نامبرده استی از آلت تناسل دراشعارشھا کرده و بارهيتشبانسانھا را به خر

 به نيخائنو  شودي مادي شهي ھمیاسي از فاحشه سیاسي ساتيدر ادب. کرده بودني به مارکس توھی ورايخطاب کرد ز

 که به» انسان«  ھمين آقای  بهمنا@ اگرح. دنگرديمخاطب محرامزاده واتی چون نوکروچاکر کلمردم وميھن بام

 »لچکم« پندد وی م عده ای گردنی رگھا، بدھمچنين القابی ،مله قرارداده استمورد حمرا اھانت کرده ومن

  قتي حقکهي نبوده بخاطرماني خان پشی ھادموردتارم درگفپس بنده از. نداردی معناانيقتگراياما نزد حق!پندارنديم

  . کرده ام اني بتيقاطعراساس ديا لکتيک وبررا ب

 را عضو سازمان »انسان« يعنیی خاطر متحد تازه  يافته اش ویبرای خوش" بابا"داري چوکداستي ھوکهيطور

. کندابرازرا دراين باره  ش که نظرخواھمي موا از کرده است، رد نه را آن ادعا»انسان« خوانده امایجوانان مترق

 .چيزی دراين باره نمی دانداست که ھنوزوھنوز دهي گذرانی شناسیمحمود را در اشی پنجاه خزان زندگنکهيا

که ادعای شعله ای بودن  دارد،  سوال می کنم که درطی سی سال اخيرکه مردم " انسان" ازآقای 

گروه و اين وطنفروشان آد مکش خلقی پرچمی آنومزدوران ی جنايتکاروکشوردرزيرآتش سوسيال امپرياليستھا

ھای اس=می وحشی جنايتکارمزدوروامپرياليستھای جنايتکارامريکا وناتوودولت مزدورکرزی قرارداشته ودارد 

وبيش ازدوميليون ھم وطن ما بقتل رسيده اند وھزاران انسان آزادی خواه توسط باندھای جنايتکارخلقی پرچمی 

درچه موقعيتی قرارداشتيد ومشغول چه وظايفی بوده " انسان" جه شده اند؛ شما آقایدرزندانھا وحشيانه شکن

 باقی نمی گذارد که ی جای شک و.می باشد مرموز»انسان«یژستھا وحرکات بايد خاطرنشان نمايم که !وھستيد؟

ن اباطه و اعاشه ي نوسمياليآغوش کلون و دربوده ھا آنیثناگو و فع=ً او به ساز شورای نظاروپرچمی ھا می رقصد

 .دشويم

 که نمي بی نمیپس  ضرورت.شناسندي می بخوب آمده اند به کانادا1983-1982 ی که در سالھای مرا اکثرا افغانھااسم

 عنان  کهیھمان کس !زبون" انسان " ای. اسمم را پنھان سازمليدروغگو و دروغپرداز و ذل" انسان"ھمچو

اگر . دخنديخفا سخت به حماقتت م بدان که درمی کنی، امت نشر وتوبنسدينوي متي و براباشدي در دستش ماختيارت

  . کرد معرفی خواھم ھمه گانبرای را نتيکارنامه ننگ و وسوانح سجلمن نکنی ی معرف رابا نام اصلی اتخودت

 بھم  افتادهی پاشي پی ھاوهياستفاده از ش. ميدارما با علم سروکار":نگارديم نيچن شتاياختتام چرند در"انسان"

 حرف ني ھماگردرخانھ کس است.  دادمي وخواھمي سازنده خود در تمام عمر قرار داده ای ھارا آماج واژه ھایانداز

 ."!!ھا بس است

با تکرارطو طی وار واژه ! آقا سپرده ای؟به نشر حرف می زنی، کدام اثرعلمی راعلم از کدام   "!انسان"آفرينت 

 نوع نبشته ھا ديگراين. درماھيت ارتجاعی ھستند ھم آنھاالم نمی شودی؛ھای که خليفه ات به خوردت می دھد، ع
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 که داشتي مديبا  زيادی شاگردان اتفهي خل حالداشتيم واگرندارد ی خواننده اچيبدانجھت ھ،  نداشتهیدم و دود

وافتاده است پاک خليفه ات ناحق به ت.جابزنند» علمی«راوھستند که می خواھند اين نوشته ھا امثال توفقط تو! ندارد 

 "بابا"چوکيدارسايتوتواين . جا بزند"  لنينيسم- مارکسيسم"تی ورويزيونيستی اشرابارديگرچرنديات وافکارسنتريستا

 خزان ني درميگوي متيبراھم باز .شما وخليفه شما کورخوانده ايد. می خوانيد" انق=بی ومترقی"ھستيد که آنھارا

 است اتمام نيا  وبازيچه قرارنگير،ني نبرت شکسته اعمال و کردانهييآھرکس را از انسان فکرکن و ھمچویزندگ

  .حجتم

  إ يی جانباختگان شعله  بهني با درود آتش

 إ  یانق=ب ه جنبش درود ب

   


