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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ويس ودان محمودیمير

  ٢٠١٣ جون ١٧

  

 !ۀ آنجا فروختهصادق ظفر زنا زاد» انجنير«
» ن جنبش دمکراسی نوينيک تن از ھوادارا«،»مائويست ھای افغانستان«مفعولی که تحت نام  صادق ظفر،» انجنير«

 .دنھمچو ماچه سگی عوعو کرده و بر ھر جنبنده ای بی مھابا پارس می ک» شورش«از طريق سايتک ... و

ايرانی شان عکسم را از ) منقلی(به ھمراھی خانمش و دوستان روز و شب » صادق ظفر«چندی قبل اعالن کردم که   

کرده و از طريق آن به رفقاء و دوستانم فحش و ناسزاء نثار می را به نامم باز »سايتی«فيس بوکم سرقت نمودند و 

 .دارند

 جاغوری و ۀصادق ظفر مھتاب شب چھارد ،»محترمه نسرين معروفی«بعد از مصاحبه ام با خانم مبارز و انقالبی 

 باز ھم به از طريق سايتی که خانمش به اسمم ساخته است؛) قوم شرم(اکرم ياری زنده ياد بنابر فرموده ای ھمچنان 

ادبی و مبارزاتی حمله برده و با پسترين شيوه ھای غير اخالقی توھين و تحقير نموده  بعضی شخصيت ھای علمی،

دپلوم انجنيرخليل  ،محترمه رحيمه جان ،رفيق توخی، شخصيت ھای گرانقدر و گرانمايه ای از قبيل رفيق موسوی .است

 ، استاد اسيرء ملک الشعرا،تيمورشاه تيموری ،ر مير عبدالرحيم عزيزداکت ،هللا معروفی دپلوم انجنير نسرين معروفی

 از جانب انجنير و سايرھمکاران قلمی پورتال، محترمه  ناھيد غزل وانجنير سيد عبدالقادر،الحاج خليل هللا ناظم باختری

 تحت "مائويسم"ر بھاآوردن دزد  و جاسوس و انجو اکانوميست که مدعی ،  یئمفعول حقير و عقده »چقر«صادق ظفر

 !!!اھانت ، توھين وتحقير شده است ،از طريق ھالند در افغانستان می باشد» کشتمند«رھبريت سلطان علی و اسد هللا 

با اصالت و دارای اخالق  افرادی سالم،به مانند مفعوالن و روسپيان توقع نمی رود که  البته از فرزندان صورتی دربار ،

ل نمايند و به ھمين جھت ما اين عمل شنيع زشت آنھا را به عملکرد ھای ضد کرامت اجتماعی و تربيت فاميلی عم

 . انسانی نداريمتوقعروسپيان و فرزندان دالالن و صورتيان  بشری اجداد و نياکان شان ارتباط می دھيم و از مفعوالن،

 شيوه ھای پستی و نامردی زده اند متيقنم اگر اينھا امروز دست به اين  عمل بی ناموسانه، نامردانه، خاينانه و پائينترين

 .را خواھند پرداخت که دير  و يا زود به دام صياد خواھند افتاد و قيمت رذالت و بی شرفی شان

افراد مبارز و انقالبی » بدنامی«و خانمش به اين حرکت ضد کرامت انسانی دست می زنند و در » صادق ظفر«چرا 

 دارند؟ ده گشائی میرا جست و جو کرده و عق اھداف شان

را از  شرم آور و بد اخالقی ھای  خود وچنبرۀ فاميلی شان ، جواب سھل است، زيرا آنھا انتقام  گذشته ھای ننگين

با اصالت و آراسته و پيراسته با گوھر وجوھر اخالق و دانش می  ،ششصد سال به اينطرف از مردان و زنان مبارز

يک مسأله ای که ما را بدان متيقن می سازد که  . شان را فراھم سازندخاطر ی ارضاۀگيرند تا با اين کار بی شرفانه ماي
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 آدم ھای روسپی و مفعول چشم سفيد و ديده درا می باشند و حياء و شرم از قاموس شان فرار کرده است ؛ بدان لحاظ

را نويد می دھند و » مائويسم«از يکسو  بھار »  صادق ظفر« از قماش ،رئيسان بانک اين وارثان حقيقی ھا» مائويست«

زعم بيمار و افسرده ه ب» چقر« ديگر تبه عبار اما از جانب ديگر  برای مردم دسيسه سازی و دوسيه سازی می نمايند؛

  ش خورجيره  قماشھماز  با چند تا خواھد می ،ن را با تير کين زدناو منتقد»  حريفان«اش با ترور شخصيت کردن 

 ھم قالدۀ انگشت دالالنمفعوالن و  ارمغان داده و خود و چند تا  روسپيان،» جاغوری«را در » مائويسم«از ھالند بھار 

را در وسعت جغرافيائی افغانستان نويد داده و ايجاد می » ھزارستان«ھا و حزب وحدت » کشتمند«شمار شان با 

  ھھھھھھھھه!!! کنند؟؟؟

باشد و  ست  و عملکرد ھای بی ناموسانه بوده و میکيست و دارای چگونه  شخصيت س» صادق ظفر« می دانيم که 

زعم کثيفش که خاک به چشمان ھمه ميزند و کسی ه  و جانور دنی بانسان عزره و دامن دريدهاما اين  .حاال چه می کند

خزيده »مائويسم«جاسوس پرچمی که در زير نقاب حماقت اين زھی  وی را نمی بيند و تشخيص نمی دھد که چه ميکند؛

 !!!است

» پشت«سنا و صادق ظفر -نظر به ادعائی داکتر غفور ثنا» آزاد ل«قرار گزارش استاد گرانمايه ام آزاده مرد شعله ئی 

ادبی و تئوريکش را در صدوقچۀ محفوظ و پنھان داشته بود،ھھھھھھھھھھه فکر کنم  شھيد اکرم ياری تمامی آثار علمی،

تسليم طلبان ، » صدر«ھھه دست يافته است و مطابق به دستورات حاال صادق ظفر مفعول بدان گنج پر از اسرار ھھھ

ستان و غالم بچه عمل کرده و در ترور شخصيت ھای سياسی  می کوشد تا با سکتاريسم ھزاره ايستی و ياپورتون

 .گاو اغوری کنجاره در خواب ديده است!!! چنگيزی شان دمار از روزگار افغانھا بکشند

سازمان کارگران «مربوط به مرده گاو خانه ای انترنتی تحت نام تاريخ گان و زنا زادگان نا گفته نماند که حرامزاد

من از طرز نوشتن شان درک کردم  .اند، در اين توطئه و دسيسه شامل اند» ستم ملی«و » سازا« که تفاله ھای » م.ل.م

 مشھور ۀبچۀ مشھور و سبز  درفش غالم» م.ل.سازمان کارگران م« به اسم ه ای  خاندالل نيز در سازائیزيرا چند تا 

  .نث ھای شان کمائی گری می کنندؤرا در اھتزاز داشته و  باالئی م

 دسيسه، توطئه، يعنی اپورتونيسم، چنگيزيسم،ھزاره ايسم، »صادقيزم«ھر صورت حاال چنين نتيجه می گيريم که ه ب

 !!!.........وشی، مفعولی و چشم سفيدی وفر بی ناموسی و حرمزادگی، داللی و زن جعل و دروغ، ترور شخصيت،

خاله ھا و  ،تمادر و خواھران در اخير ھرچه توھين و تحقير بر دانشمندان مبارز کرده ای ھمه اش نثار زن و دخترانت،

 !عمه ھايت با دختران شان و تف بر صورت و يا قبر آن مفعول دالل که تو نطفۀ نجس و حرامی اش می باشی

 

 

 


