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

٢٣ 

 

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«شترک بين چنگيزيسم، قاسم م و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 

 :وی" صادقانۀ"جاسوس خود فروش و نقاب ھای صادق ظفر » انجنير«

 ھزاره ايست، انجوئيست، صادق ظفر مفعول پر آوازۀ جاغوری، دزد، خاديست، »انجنير«بار ھا متذکر شده ام که 

 و کثيفترين و بی ناموسترين مرده گاو زنا زاده و خم چشم ديده پاره ھمدم و ھمراز اسد هللا کشتمد، چنگيزيست،

حرامزاده و بی آبرو در رول ھای مختلفی در آمده و چنان وانمود می سازد که سياھی لشکر در عقبش ايستاده است و 

وظيفه ای را که از جانب بادار امپرياليستی برای اين مفعول  ما می دانيم  .وی فرمانبرداری می کنند» احکام«از 

سوس و بی غيرت سگ زاده و سگ صفت سپرده شده است از طريق انترنت و از اطاق خواب به ھمکاری خانم جا

فتۀ ايران آخوند زده اش و چند تا ايرانيی لنده ھا و ھمبستر ھای شان، نقاب ھا و ماسک ھای مختلفی را بر يعاشق و ش

ضربات مھلک بر پيکر » کارآمد«و نيرنگی ھر شکل ه رخ زردش می کشد و در رول ھای کثيری بازی می کند تا ب
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» شاخۀکشتمند -حزب دموکراتيک خلق«مثابۀ جاده صافکن ه و جنبش انقالبی  وارد آورده و ب» شعلۀ جاويد«زخمی 

 .ھالکو و چغتای و جد و اجدادش بشاشد برای ھزارمين بار بر مرقد نا مطھر رفتگانش باالخص چنگيز،

ی را که تحت عناوين و نامھای ئمفعول  و رول ھا »صادق ظفر «چھرۀ اصلی کوشش می کنم درين مختصر بتوانم 

شته و ذ ماھيت پليد و عملکرد ھای ننگين گگر چه فعالً  .مختلفی بازی می کند برای مردم و جنبش انقالبی معرفی دارم

 و نويسندۀ ه ئیی حرفحال اين ميکروب اجتماعی و اين مفعول عقده ئی و بيمار روانی توسط رفيق گرانمايه و انقالب

 ،و اين قلم افشاء و رسواء گشته است و بسياری مردم و اعضای جريان شعله و جنبش انقالبی»موسوی«توانا  گرانقدر

سنا و سناچ، و -خلقی و اپورتونيست حقير غفور ثنا» داکتر«شمول ه وی و دو سه تا ھمپاله ھای دالل و مرده گاوش را ب

خوبی می شناسند و ه باز نموده است ب» م.ل.سازمان کارگران م«او خانۀ انترنتيی به اسم سازائی که دالل مرده گ» پس«

دوش کشيده و تا  قبرستان تاريک ه را ب اما باز ھم به اين افشاءگری بسنده نکرده تا زمانی ادامه خواھم داد تا تابوت شان

 .و نمناک ھمراھی کنم

ست که حاال مردم و منسوبين جريان شعله و جنبش انقالبی، از تعلقات يک مسألۀ مھمی که قابل ياد آوری می باشد اين

کلی آگاھی حاصل نموده اند و می دانند که اين قماش ه قومی و اجتماعی ھزاره ايست ھای چنگيزيست ب سياسی،

در جنبش گونه و ھيچ نوع تعلقات پارينۀ شعله ئی نداشته و  روسپيان سياسی و مرده گاوان روز گاران ھيچ مفعوالن،

خاطر ضربه زدن ه در داخل جنبش انقالبی ب) خاد(ۀ انقالبی ضد روسی ھرگز اشتراک نورزيده و مھره ھای شوت شد

توسط روسھا و احزاب مرتجع و وطنفروش اخوانی ھمچو  )ساما(بعد از ضربه خوردن  .جنبش  ملی و انقالبی بودند

سالح ھا و »ساما-بخش غرجستان«در پوشش » حسين جاسوس«صادق ظفر و » حزب اسالمی و جمعيت اسالمی«

را در دسترس استخبارات پاکستان ) ساما(را دزديده و در پاکستان بفروش رسانيدند و اسناد ھای محرمانۀ )ساما(مھمات 

رويزيونيستان و تسليم  اپورتونيستان ،» صدر«طفه ھای کثيف تيموجن و پيروان نننگ بر اين  . قرار دادند.ی آ. اس.آی

 .تجزيه طلبانن و طلبا

خون يک تن از ه دستش ب به صورت مستقيم د،اقامت دار»ھالند« خانواده اش در  باصادق ظفر که فعالً » انجنير«

من از فاميل شھيد گمنام و رفقای ھمرزمش و کادر ھا  .رنگين است»نصر هللا«به نام » ساما-بخش غرجستان«مبارزان  

 با فروتنی و تواضع يک انقالبی تمنا و استدعا می کنم که ھر گونه اسناد و در ھر کجائی که ھستند) ساما(و رھبران 

در دسترس  و در اختيار دارند، در اختيارم بگذارند تا در حالت » شھيد نصرهللا«ی را که در مورد شھادت نشواھد عي

حکمۀ جنايتکاران جنگی صادق ظفر چقر را در م» انجنير«، اين مفعول قاتل يعنی )ساما( فعلی و تا محکمه اش توسط

 .جھت محاکمه بکشانم

» پس«و سازائی کثيف » غف«داکتر «صادق ظفر،» انجنير«يک نکتۀ مھم را بايد تصريح و مشخص بسازم که 

را ھمراھی می دارند و منحيث راھبر و رھبر در حالت خمار بی عار چند تا دزد و بی ھدفی که اين سگان ھار .....و

چه امروز و چه فردا در ھر کجائی و در ھر سوراخی که  پنھان باشند و از  . د که محکوم تاريخ اندپذيرفته اند بايد بدانن

انقالبی خلق در امان نبوده و محاکمه  شده و اشد مجازات ۀ  مرجع تغذيه و اباطه و اعاشه می شوند، از محکم ھرطريق

-جريان دموکراسی نوين«کرد که  اين دزدان   را نبايد فراموش يک نکتۀ ژرف. شان تعيين خواھد شدو جزاء برای 

و افتخارات جنبش ملی و انقالبی ديگر نمی توانند با اين نوع بی ناموسی و ديده درائی » سوم عقرب«،»شعلۀ جاويد

و افتخارات جنبش ملی و » سوم عقرب«،»شعلۀ جاويد-جريان دموکراسی نوين«افتخارات و حماسه ھای تاريخی  

 .و به گروگان بگيرند زيرا مردم و انقالبيون حاال به ماھيت پليد شان پی برده اندانقالبی را دزديده 

اند و اين يک اصل انکار ناپذير است و اما در سرنوشت کشور و آينده ای کشور، )افغان(اقليت ھای ملی جزء فاميل 

زير نام  جاسوس و وطنفروش ف،تصميم می گيرند نه يک باند کثيمردم مشتمل بر تمام اقوام و مليت ھا اکثريت مطلق 
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يش اين ضمير باختگان شياد نبوده پرجزخوانی و بی شرافتی » مائويزم«پيام و نويد بھار  .اين و يا آن قوم و يا مليت

ی و اجتماعی برخوردار نيستند بلکه از داشتن ئتنھا از پايگاه توده ه زيرا اين سگان بويناک و انگشت شمار ھالند نشين ن

زيرا مردم جاغوری نيز از اين مفعوالن الفوک نفرت عميق  ک دو نفره حتا در جاغوری نيز محروم اند؛يک جبھۀ کوچ

خاديست  در محوطۀ جاغوری حتمی » مائويستھای«دارند و اگر چنان نمی بود واقعاً فعاليت  ھای و لو کوچک 

جواسيسی از قماش حسين، صادق و دروغ شاخدار .... ودر مقطع کنونی اعالن جنگ خلق و انقالب . محسوس می شد 

خاديست با اين طرز و نوع عوامفريبی  عريان توأم با ديده درائی » مائويستھای« نيست؛  بيشی بوده و سرابغف و جف

خاکستر ه و جنبش انقالبی را بد نام و ب» جنش دموکراسی نوين«خواھند از طريق اين تاکتيک خاديستيک افتخارات  می

اين مادر خطا ھائی حرامزاده را با پشتارۀ شان دستگير و  »موسوی و ميرويس«ا خوشبختانه يأس مبدل سازند و ام

ه مشت آھنين بر فرق شان وارد ساخت و اين دزدان و دغلبازان را برای مردم و انقالبيون معرفی داشت که اين جرأت ب

  .ت برای جنبش انقالبی می باشداذاتش يکی از بھترين خدم

را ھر قدر باال باال ببرند و بر کرسی عرش ھم تکيه دھند باز ھم نمی توانند و قادر نخواھد بود » اریشھيد اکرم ي«اگر  

دربار زاده و  »صدر«زيرا مليت شريف ھزاره از  که در قلب اکثريتھا جا باز نمايند، حتا در قلب مليت شريف ھزاره،

ان در بی خبری مطلق قرار داشت و پدرش ھم از بيروکرات تمام عيار که  از درد و ورنج ھای بيکران اجتماعی ش

و ديگر فرزندان » محموديھا«شناختی نداشته و تنھا و تنھا  جبار و غدار  و آستانبوس طالئی ھا بود؛ جملۀ خوانين قھار،

 می شناختند و می شناسند و شديداً ارج می» شعله جاويد-جريان دموکراسی نوين«فرزانۀ مادر ميھن را منحيث رھبران 

جريان دمکراسی «بر » محمودی«با استفاده از نام فاميل » سمندر«را؛ که » شھيد ياری«د نه ننھادند  و حرمت می گذار

وليت انقالبی و تاريخی تحميل کرد و فعالً در مقابل دزدان و گرونگانگيران کثيف ھزاره ؤبدون مس» شعله جاويد-نوين

گر چه سايۀ مرگ ھر آن  سگوت مرگ اختيار کرده است؛» اويدشعله ج-جريان دموکراسی نوين«ايست و چنگيزيست 

 .تعقيبش می کند تا در کامش کشد

اين که کسانی ھستند که از نام و اعتبار مبارزاتی مجيد بزرگ تحت عناوين مختلف برای شان کسب ھويت می کنند و 

وت زبونانۀ شان در مقابل اراجيف و ک سرا  نيز بدانند که بايد بدانند که سخت در اشتباه اند و اين شخصيت می خرند؛

 جبونانه ایخيانت که جاسوس و وطنفروش اشتباه نبوده بل  انجوئيست، ياوه سرائی ھای ھزار ايست ھای خاديست،

ی مجيد پر آوازه و ستارۀ ) ساما. (است در قبال راه گلگون قھرمان قھرمانان و اسطورۀ اسطوره ھا مجيد جاويدان

  . نيست و دامن آلودهعناصر جبونتکيه گاه  جايگاه ور آزادگان فروزان مقاومت و رھب

 وغباری بر به موازات آن که به دشمنان مردم اجازه نمی دھيم تا گرداين بازی را انجامی است و ما  ھر صورت،ه ب

ی ابر )ساما(ات  اجازه نخواھيم داد تا از نام و افتخارافراد جبون و آلوده دامن نيزھرگز به ند رخسار سرخ ساما بپاش

تمامی رفقای انقالبی داخل کشور گوشزد می کنيم که ديگر اجازه ه ما ب .مرد انقالبی، مجيد کبير استفاده ھای سياسی کنند

 . عناصر خود فروخته و انجو باز به خاطر تأمين منافع خودشان، بر تاريخ ساما بشاشندندھند که 

 .رت مبرم داردبيدار شو که مردمت برايت احتياج و ضرو)ساما(

 ای گرد پيشتاز مقاومت

 ای ببر غران انقالب

 ای اميد بينوايان

 »کلکانی«ای يار و رھرو 

 ايستاده شو بيدار شو ،

 .که دشمن در کمين نشسته است
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تنھا در شکار کردن ه صادق ظفر که خود يک زن ستيز بيمار روانی است و حاال خانم و دخترانش را ن پشت،» انجنير«

را در مبارزه گذرانيده اند  مور ساخته است، ھمچنان بر زنان مبارز و مردان مبارز که عمر شانأميرويس م شير ژيان،

اما اين  . می تازد و با الفاظ رکيک  به استقبال شان می شتابدبا دنائت و پستیاز اطاق خوابش و از پشت کامپيوترش 

دريوزه  ی جنايات ، سگ جاھل نمی داند که روزی بھادری بيمار و پ) ۀبحق(مفعول بيمار و جاسوس اوباش و مادر 

صادق ظفر از يک شخصيت  پشت،» انجنير«اگر  .گری و بی ناموسيھايش را خواھد پرداخت و اين يک حقيقت است

انسانی  خوبی برخوردار می بود و به مقام واالی زن ارزش قايل می بود و ارج می گذاشت ھيچ گاھی زن و دخترانش 

صادق ظفر زنش با ھمکاری  پشت،» انجنير« .داد اده ھای شخصی و سياسی و اغراض شومش قرار نمیرا مورد استف

دوستان و رفيقه ھای خماری و منقلی ايرانی اش ھم ايميل و ھم سايتی به اسمم باز کرده اند و ھم عکس شير را در 

ان مزين ساخته اند چرا که طفلکان و نمايش گذاشته اند و ھم در اطاق ھای خواب شان  با  نثار گلباره ب» سايت«

 !!!تمام معنا را در زندگی ھای شان احساس می دارنده قرار دارند و ھم کمبودی يک مرد ب.... بيچارگان در محروميت 

زھی چشم سفيدی و  اما با اينھمه بی غيرتی ھا و دون صفتی ھا و مرده گاوی ھا از انجام چنان کاری انکار می کند؛

 !!!یزھی پست فطرت

صدر «کاسيکين و برژنف را  که از صدوقچۀ اسرار - اين دوکتورين خروسچف»مائوئيزم« ،»پس«و » پشت« ،»غف«

 و اکنون با اين ندپس از مرگش در ھالند کشف گرد!!  سليمانی به ھالند پرواز داده شده بودچهتوسط قالين»  ھای دروغين

 و ترور شخصيت ھا می خواھند با چد نفر جيره خوار و نوع دوسيه سازی ھا و دسيسه سازی ھا و پرو پاگند ھا

ارج کردن از ھالند خرا از طريق حرافی و باد »  مائويسم«اً تيعنی عمدد» مائويسم«  و نويد بھارانساختهجاسوس جانی 

 !!بدھند

 :صادق ظفر را در نقش ھای مختلفی ببينيد و بشناسيد پشت،» انجنير«حاال 

 

 !»شورش« در رول صادق ظفر چقر»انجنير« -:١

 یاين مفعول مادر خطا و پدر نديده و نھايت کله خام و جاھل و بی سواد که تا حال به زبان شيرين دری و امالء و انشا

مصاف ما ه ی ايرانی گويا بئ»دانشکده«و » دانش آموزی« ،»دانشگاھی«آن معلومات و دسترسی  کافی ندارد و با زبان 

اين خردجال کوچه گرد و سگ دور افتاده از کاروان  . ای مھر بی سوادی می زندھر کس و جنبندهه می شتابد و ب

و با پيروی از نوع ادبيات و نوشتار  و طرز گرامر شان و » اتحاديه نويسندگان حزب دمکراتيک خلق«ئيد أھمچنان با ت

و ت اين مفعول بی لگام  با سکوکهرخش کشيديم ه  ضد ما نوشت و اما ما غلطی ھايش را بهتمجيد شخصيت ھای شان ب

 !!! حيله گر مواجه گشتيمجاسوس ميھنفروش و روباه

قھر و   و ناز می کند و شکر رنجی بين » حسين جاسوس«بعد از اين که با يار غارش  صادق ظفر، پشت،» انجنير«

استفادھای اعظمی » ھالند« افغانستانی اش و دخترانش که از آزادی ھای مگروجود می آيد، با خانم ضد افغان ه شان ب

خاطر رقابت با لنده ای شب و ه وی ب .ئی اش به ھالند انتقال داده می شوند)انجو ( توسط بادار  کرده و می کنند ؛

 نشان دھد،» حسين جاسوس«را از ورای مجازی باز می کند تا زھر چشمی به » شورش«، »حسين جاسوس«روزش 

حزب کمونيست «به مال و منال رسيده است و (ای انجو باز و مدد  امپرياليستھکه از خيرات » حسين جاسوس«

از دامان پر محبت امپرياليسم و به ھمکاری ارتجاع و امپرياليسم شعار  نموده است؛) راجستر قانونی(را » مائويست

 حسين »انجنير«!!!! و جنگ خلق را بدون ارتش انقالبی و بدون حضور داشت توده ھای ميليونی می دھد» مائويسم«

مثابۀ کاغذ تشناب استفاده نموده است و حاال بعد از دستيابی به مال و منال ه صادق ظفر مفعول  ب »انجنير«از جاسوس

به  باد زدن ھای » حسين جاسوس«از ھمان جھت .و ثروت ھنگفت، ديگر برايش بی ارزش  و بدون استفاده شده است
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 نگذاشت و حتا ارزش یعفنش بر آمده  است؛ وقعشورش  و تکه » شورش«صادق ظفر مفعول از طريق  »انجنير«

 ،رئيس بانک پشت صادق ظفر،» صدر«مھتاب شب چھاردۀ جاغوری !!  سگ ديدو وگرگی کويته را ھم  قايل نگشت

حسين «رسم چاپلوسی برای ه را ب» حزب کمونيست مائويست«يک نوشته ای » ميرويس محمودی«چندی قبل از ترس 

که ھمين ماچه  واقع نشد؛ در حالی» حسين جاسوس  «هجپرد و اما مورد جلب  تو به نشر س»شورش«در » جاسوس

 را يک حزب رويزيونيستی،» حزب کمونيست مائويست« پشت صادق ظفر مفعول ،» صدر«سگ کمپيرک، 

را با انواع توھين و دشنام  جاسوس و خان » حسين جاسوس«خطاب می کرد و ...... مائويسم و«اپورتونيستی و دشمن 

حزب کمونيست «را در رقابت و ھم چشمی  با  »مائويست ھای افغانستان«به ھمان جھت . می ناميد..... و) کد خدا (و

 افغانستانی و ھوا خواه و طرفدار ايرانی  اش از طريق مگراز بستر خوابش به ھمکاری خانم ضد افغان » مائويست

 و مارکسيزم سوسياليسم در بدنامی کمونيسم،» حسين و حزبش«کرد تا به بھانۀ کوبيدن و افشاء نمودن »افتتاح«انترنت 

نفع ه و افتخارات جريان شعله ئی و جنبش انقالبی ضد روسی  ب» جريان شعلۀ جاويد« تسه دون،ليننيسم انديشۀ مائو

  !!!ضد انقالبی و ضد ميھنی اش را انجام دھد ايرانی و پاکستانی اش نقش ضد ملی، باداران امپرياليستی،

  داردادامه

 


