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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ جوالی ١٠

 اعتراف زبونانۀ صادق ظفر به ھويت مبارزاتی اين قلم

  

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

  

ی آدميت و آدم گری  را در آورده است بناًء من ھم با زبان خود صادق ھتاب شب چھاردۀ جاغوری اکت و اداچون م

 .زخم صادق را مرھم می کنم

 !مفلس در نمی ماند در جھان است،»صادق«تا 

لوحی بيمار گونه حقايقی را در در کمال ساده  صادق ظفر بوقلمون رنگين و مجنون بی عقل و عقده ئی حقير،»انجنير«

صادق ظفر »انجنير«اين حرکت  .مورد اين قلم به نشر سپرده است که مايۀ سرافرازی و خوشنودی بيشترم واقع گرديد

يک تن از «  ،»شورش« ،»سوم عقرب« ،» مائويست ھای افغانستان«تنھا اتھامات قبلی اش رادر رول ھای ه ن

 در کمال نادانی و کودنی به ھوا پرتاب داشته لم نفی می کند بل تفی را که قبالً د اين ق ضهو غيره  ب» ........ھواداران 

نموده الً در ميان تف ھای خودش تقالء عوی ف .بود با سرعت غير قابل تصور بر روی و دھن خودش دو باره فرود آمد

م ھ«با اين قلم احساس  ، و خرد باخته کھنه پيخ و کھنه کار و اما نھايت سفلهه يک روباو با زيرکی و حيله گری خاص

دی وار ھم مورد  مذمت و سرزنشم قرار می دھد و ھم از موضع انقالبی ام بی ننشان داده و گا» محبت«و » دردی

چنگيزيسم   ی ديرينه ام را رھا کرده به آغوش ھزاره ايسم،ھم چراغ سبز نشان می دھد که رفقاخردانه حمايت می کند و 
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ه بخندد که جادو و طلسمش کارگر افتاده ھبرم تا  وی می ناب در ساغر پيروزی ريزد و سر کشد و قھقبر گشته و پناه 

 !است ؛زھی حماقت و چشم سفيدی

 »داکتر« ،» شيخ آصف«صادق ظفر با اين  افشأگری اش مستقيم بر دھن و حلقوم خلقی دو آتشه و آفتابه گير»انجنير« 

يک ريخ  جانانه می »  داکتر زرغون خلقی« انجوئيست و رفيق شب و روز اين مارموسک» غف«سناچ - سنا-غفور ثنا

در غياب اين قلم نامۀ توھين آميز » افغانستانی«عف و جف زد که صادق » غف«لفونی يپارسال طی صحبت ت .زند

ندان جواب د »قوم شرم«من ھم مطابق به نوشتۀ   . ضد وی چيزی بنويسمهنوشته است و در جريان صحبت خواست تا ب

 و پنير خورتذکر داد که در آفتابه بردار»  مار موسک«مواجه گشت و  »موش پران«شکن ارائه دادم که با استقبال 

کرد و  ) پيش پزکی(صادق  عوعو کند،»غف«اما پيش از اين که  .استفاده خواھد نمود» کاذب« ضد هموقع مناسب ب

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه!! کرد)غل باران(را » غف«

 ه ایورق پار »ھالند«صادق ظفر ھمچنان با نشر اين سند تاريخی  بر سر و روی دو تن از مرتدانی را که در »يرانجن«

مشغول » عطاء محمد نور« در آستانبوسی بچه بی ريش مرزای توتله به نشر می سپاريدند و فعالً » موج«را تحت اسم 

 ايرانی  در جھت تبليغ یکه به جيره خواران مال ھا) دشعلۀ جاوي(اين خاينين به  .جواب چای باران کرد ،می باشند

شانه به شانه در » عطاء محمد نور«اھداف سياسی و فرھنگی شان و ھم تجزيۀ افغانستان تبديل و استخدام شده اند، با 

 .افشاء خواھند شدھم  اين جواسيس ايران تداوم اين مبارزهدر  .جھت تحقق اھداف پليد ايران کوشا اند

به خاطر ترور شخصيتم ھر آنچه از دھن » شيخ آصف«،خلقی دو آتشه و آفتابه گير» غف«سناچ -سنا- غفور ثنا»داکتر«

زير فشار مبارزه و صادق ظفر که  »انجنير«حاال به اين نوشتۀ  گنديده و بد بويش بيرون می شود حوالۀ اين قلم می کند؛

بر رخسارش کشيده است » آدميت«ش دريده و نقاب پوست سگ را از صورتبه خاطر جلوگيری ھای بيشتر اين قلم، 

 »انجنير«ندازيد و به يک حقيقت انکار نا پذير بر خواھيد خورد که حتا ساديست حقه بازی ھمچو  ژرف بيهيک نگا

 :صادق ظفر می نويسد»انجنير« .دن انکار کنندصادق ظفر نمی توان

 !".راستميرويس محمودی واقعا ازباند ھای خلق وپرچم واخوان متنف"

 !رفقاء و ھموطنان

دختران و  صادق ظفر که سايه ام را به گلوله می بندد و در جھت بد نامی ام  با خانم، »انجنير«نوشتۀ فوقانی توسط 

و ايميلی به اسمم ساختند که از آن » سايت «کهتنھا عکسم را از فيس بوک به سرقت بردند بله دوستان ايرانی اش، ن

 !!! ناجوانمردانه می تازند،اين قلم»زبان«يم  گويا از طريق بر دوستان و رفقا

پس معادله را ." ازباند ھای خلق وپرچم واخوان متنفراست] واقعاً [ميرويس محمودی واقعا"بنابر نوشتۀ خودش که  

 خلقی و چرا وی از طرق مختلف  باز ھم می خواھد يک عنصر انقالبيی ضد اما با اثر اقرارش، .خودش حل می کند

و آفتابه »  غف«سناچ - سنا-غفور ثنا»داکتر«يد و به ھمکاری  يک خلقی دو آتشه می را ترور شخصيت نماپرچ

» م .کارگران م ل«و دو تا مرتدان که بر سابقۀ مبارزاتی شان شاشيده اند  و در زير چادری سازمان » شيخ آصف«گير

می خوانند ومی پندارند ؛ و از شھيد »  افغانستانی«خويش را جبونانه پنھان داشته اند و ... و» پس«ستيز،-و اسمائی پ

برای اين قلم دوسيۀ قطور و پھن ساخته اند و در بدنامی ام از ھر گونه  بتی تراشيده و پرستش می دارند، »اکرم ياری«

 رذالت و دريوزگی دريغ نمی ورزند؟

 ؟...واقعاٌ ديوانه اند و يا لوده » مائويست ھا«آيا 

 !!»مھتاب شب چھاردۀ جاغوری«ی از قماش ئ و آن ھم دروغگودروغگو حافظه ندارد
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صادق ظفر را با حقه بازی اش بنگريد که با اثر عدم داشتن ضمير، باز »انجنير«شارالتان به اسم  charlatan باز ھم

 کند تا  را می نويسد تا به زعم ساديستيکش اين قلم را فريب داده اغوا، وسوسه ، ازمايش و امتحانآشکاریھم حقيقت 

 .موضع و موقف سياسی ام را تغيير دھم

 ن متقاعد ساخته شده -پيوستم و توسط انجنير » ح ک م«با » ساما-بخش غرستان«  اعتبار و نام و نشانه که بیدرحال

بودم که  رھبران  ح ک م نقش پاشنه ھای ابر مرد بی بديل مجيد بزرگ را تعقيب می کنند و بنابر ھمين اصل با آنھا 

استفاده ھای سوء سياسی می نمايند ) ساما(تم و اما در مدت کوتاھی دانستم که جاسوسانی از نام و اعتبار مبارزاتی پيوس

 !!!و کمونيسم و مائويسم و شعلۀ جاويد را تنھا و تنھا پردۀ اھداف شوم شان قرار داده اند

 :صادق ظفر اقرار می دارد»انجنير«

 

درحاليکه ). يرويس محمودی که بدست باند جنايتکارسياف به شھادت رسيدشھيدمامای م]مامد-محمد[احمد(موسی "

رفيق . موسی باسرمدشھيد کارتشکيالتی ميکرد.  موسی شعله ای باقی ماند.بود] شعله ئی[موسی شھيددراول شعله ای

  !" .....احمد شھيد درساما باقی ماند

از صنف اول درس انسانيت و انقالب  »موسی«سط کسی که توبه ای نامردان و ناجوانمردان بزدل و دون صفت، پس 

داده  شده است  و بھترين ايام کودکی، نوجوانی و جوانی اش را در مبارزه برای توده ھای تحت ستم سپری داشته است 

خواھشات نفسانی اش پا نھاده بود و در دوران تظاھرات متعلمان و محصالن حماسه ھا آفريد و تسليم سوسيال ۀ و بر ھم

 !چطور و چگونه حاال بر شمشير خونچکان امپريالسيم بوسه می زند؟ ريالسم و نوکران فاشيست بومی اش نگشت؛امپ

 مگر ھر فردی که در کانادا و امريکا زيست کند، عامل امپرياليسم است؟

 نشخوار می  را که خاينانهکشف و تدوين گرديد» مارکس«و ديالکتيک ماترياليستی اين جکيدۀ دانش بشری که به وسيلۀ 

 !ی ارمان گرائی ، معنويت ، خيال انديشی و فال بينی ؟وجود آمده است و يا بر مبناه کنيد آيا بر اساس علم و منطق ب

 فت؟اا با منطق ديالکيک به مصاف شان ش و ي کوبيدمگر بايد و حتمی رقبای سياسی را با چماق تھمت و افتراء

فرستاده بودم  با بينش ارتجاعی اش و با انداختن رمل و فال » ح ک م«ت را که به رھبريه ایصادق ظفر نام»انجنير«

 :بينی پيش گوئی می کند که

شده او را تشويق ميکندکه ازبرخی ازھواداران حزب به رھبری " مسلط"کبيرتوخی وقتی می بيند که بر ميرويس"

 !".دل خوشی نداشت به رھبری حزب چنين شکايت ميکند"انجنيرقادر"و"واحد"اوکه قبال نيز از انجنير. شکايت کند

اما نامه را نا مکمل و بدون تاريخ   و  بدون  .ادعايش، نامه ام را نشر می کند»اثبات«صادق ظفر در جھت »انجنير«

 !دست نشر می سپارد؟ه سال ارسال آن ب

در ھيچ مقطع » رفيق توخی« .درابطۀ تشکيالتی وجود نداشت و تا ھنوز ھم ندار »رفيق توخی«نخست بين من و 

رين نوع مداخله ای را انجام تکوچک »ح ک  م « زمانی در کار ھای سياسی ام تشبث نکرده و در مسائل و تعلقاتم  با

 !افراد؟از وادار کردنم به شکايت به نداده اند، چه رسد 

ه و آثار ساديسم را در رفتار  است که از عقده ھای شخصی و بی اساس سر چشمه گرفته ایاين يک اتھام بی شرفان

 .وکردار شخص تھمت کننده نمايان می سازد

 - لنينيزم–زنده باد مارکسيزم "خواھش کردم که ھم شعار » رفيق توخی«من از   ضد خاديست ھا،هدر مورد اعالميه  ب

را بنويسد و اين » ح ک م«ان را در متن و ھم در پايان اعالميه اسم  ھوادار! زنده باد انترناسيوناليزم پرولتری! مائويزم

 می آلودهصادق ظفر با زيرکی يک جاسوس کار کشته به زعم ساديستيکش، آب را »انجنير«اين که . يک حقيقت است

ھم  می ه ب» رفيق توخی«و با اين درامه سازی ھا گويا روابط دوستانه و رفيقانه ام را با  کند و می خواھد ماھی بگيرد
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ئيد حزب قرار گرفت و در مورد ثبوت قلمی دارم که روی سياه صادق را أعالميه مورد تا .کور خوانده است زند،

 .سياھتر سازد

اطالع و آگاھی قبلی نداشت و مسائل درونی و داخلی ح ک م  »رفيق توخی«اصالً » انجنير واحد«در مورد شکايت از 

حماقت محض و يک دروغ شاخدار بوده و ی صادق کاذب  ادعا .را بنا بر تعھدم ھمچو مردمک چشم حفظ داشته بودم

صادق بچو . داشت »ساوو«عضو و يا ھوادار  ح ک م نبود و تعلقات تشکيالتی با »  انجنير قادر« .فاقد ثبوت می باشد

 ھھھھھھھھھھھھه! فکر کنم که مغزت از داخل جمجمه ات فرار کرده  و در نقطۀ پائينی ات جايگزين شده است؟

لوکليست ھا و استخباراتی ھا که از اسم رھبر   از لومپنان،هو تماس ھايش با يک عد» ر واحدانجني«شکايتم در مورد 

  . حق بوده ب،ی انقالبی سوء استفاده می کرد)ساما(آزادگان مجيد قھرمان و اعتبار مبارزاتی 

نندگان و مردم آگاه اگر شرف داری که نداری جواب ح ک م را  به پاسخ نامه ام نيز به نشر بسپار تا خوا صادق ظفر،

 !!!شوند

دار خواند و از من خواھش کرد که تمام ارتباطاتم را ه سابق» پرچمی«را » انجنير واحد«ح ک م طی پاسخ به نامه  ام ،

صادق ظفر گر چه در عنفوان جوانی روی سياه . کانادا که رفتم نامۀ ح ک م را به نشر خواھم رسانيد .با وی قطع کنم

در ھمين جا بايد بالفاصله .ا نشر نامه  ح ک م  به سياھی  بيشتر رو و وجدانش اضافه خواھد شدباز ھم ب شده است،

  :افزود

 ح ک م نوشته بودم، قاعدتاً آن نامه بايد در نزد حزب و در آرشيف آن محفوظ رھبریمن نامه ام را آن زمان عنوانی 

  .تر می سازدرد، اين عمل کدام نکاتی را آشکادروغجن جاغوری قسمتی از آن را منتشر می سازوقتی اينک . باشد

وقتی باند جواسيس از صادق گرفته تا غف آفتابه گير و کاتب ھای پيرم قل ھمه جار می زنند که گويا در اين مبارزه 

آفتی » خدا ناکرده«ندارند و غير مستقيم تقاضا می نمايند تا پای آنھا را به بحث نکشانيم که شرکت حسين و باندش 

 به وجود می آيد که صادق آن نامه را از کجا به دست آورده است؟ آيا ی، سؤاله آن گلمھره ھای امپرياليزم نگرددمتوج

داری می کرد که اگر می کرد به دستور کجا و به نفع کدام نھادی آن را برھمان زمان از آرشيف حزب حسين کاپی 

 می رساند که حزب ی خودی ھا به دست آورده، اين به خودانجام می داد؟ و اگر قضيه آن طور نيست و سند را به تازگ

اين که صادق چرا نمی خواھد پای حسين به ميان . حسين در تمام قضيه دخيل بوده صادق جاسوس را تغذيه می نمايد

  :کشيده شود، می تواند به داليل ذيل باشد

و و قرار داد ھای نان و آب دار باز سازی  انج ھادر ظاھر صادق نمی خواھد از لحاظ امنيتی به حسين و باندش و ده

رؤيای  قرار داد ھمين بازسازی در حوزۀ غرب است که داکتر غف را -.حوزۀ غرب افغانستان صدمه ای وارد شود

وی از دستيابی به قسمتی از آن ھمه پول به دنبال صادق ظفر و حسين جاسوس کشانيده است، ورنه با شناختی که 

  -زبون تر و ترسو تر از آن است که جرأت روياروئی با افراد را داشته باشدموجود است، داکتر غف، 

کوز زده اند، داکتر غف و بچه بيريش ھای پيرم ... صادق می داند که خالف خودش که از ھمان بچگی با حسين از يک 

ر رابطه نشان دھند، و نمی خواھند به صورت آشکار خويش را باوی دقل با شناختی که از باند جواسيس حسين دارند، 

  . با حسين مطلع شودصادقاز راز بستر نبايد کسی 

فھماند، که سگ ب به اربابانش ضاح و رسوائی را خود به دوش گرفته تاه مکار بار اين افتاصادق با دور نگری يک روب

 .جنگی وی است و به ناحق، تمام امتيازات و ميليونھا پول در کيسۀ حسين جاسوس ريخته شده است

ش نيم که ميرويس جان باپول سوسيالفکرنميک" کنچنيوار جيغ زد که ،»ناشر«  از زير چادری رندی قبل صادق ظفچ

 !!!".توان اينکارراداشته باشد) يعنی دريک ماه ھيچ چيز نخورد وکرايه خانه وپول آب وبرق ووغيره راھم ندھد(

 :اما حاال حرف قبلی اش را نفی می کند  و چنين می نگارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 !!!؟؟؟." نسخه آن را کاپی ودرشھرتورنتووگلف پخش کرده بود١۵٨ويس محمودی به تعدادمير"

گويد و ما من حيث قياس  صادق ظفر دروغگو است و دروغ مي»انجنير«ت نشان می دھد که حوضاه مقايسۀ فوقانی ب 

 !!!گر قياس می کنيم

 !!!...... آتۀ حقباز و يا شيطان لعين و-ه دروغگوشايد باب نمی دانم که چوچ و پوچش وی ا  به چه اسمی صدا می زنند؟

 :گفتار ضد و نقيض صادق کاذب  را ببينيد 

 !"ميرويس محمودی که آن زمان صادقانه ازحزب کمونيست ھواداری ميکرد"

 :و بعد از مکثی می گويد

رويس محمودی قطع بايد به ھوادارانش دستور اکيد ميدادکه تماس شانرا با مي) م.ل.م(حزب کمونيست افغانستان"

 !!!؟؟؟."کنند

  يک خنده ھھھھھھھھھھھه،لولو بودن و احمق بودن صادق ظفر يار غار حسين خاطر کودن بودن،ه ھمه با ھم ب

خاديست و وطنفروش، مليت پرست نبوده و برايم فرقی  چنگيزيست، ھزاره ايست، فاشيست، من مثل شما سگان کثيف، 

 .خاطر مردم و ميھن مبارزه کنمه زاره بھ نمی کرد و نمی کند که تحت رھبری

انداختی و ننوشتی که اين ميرويس بود که ح ک م را در » نورت« مھم را از قيد قلم پر ۀيک مسأل صادق ظفر،»انجنير«

اما زمانی با ح ک م که دالئلم برای رھبری ح ک م معلوم است  .سطح جھان معرفی کرد و در بين افغانھا شھرتش داد

 .ا قيد حفظ اسرار ح ک م  بريدماز ھمکاری ب

خوردن در عمق بيت الخالء و شنا در مرداب است که صادق ظفر مشغول اين کار ... »  رفيق توخی«اتھام بستن بر  

 .کثيف می باشد

  !صادق ظفر»انجنير«

را ھم ھويت نشان تو و دوستانت که بعد از رسوائی دگروال جوره آدم زنده ای نمی توانيد بيابيد تا با شما جواسيس خود 

شکايت خودت که شده ھم ، بيا ال اقل برای يک بار ھم آويزان نمائيدھا مرده ... دھد و ھميشه می کوشيد تا خود را از خ 

به صورت آشکار منتشر بسازيد و ھم »  استاد اقبال- بصير اخگر«و حسين را مبتنی بر تجاوز جنسی بر عيال تان از 

 مسؤوليت گيری شجاعانۀ خود استاد ، معرفی نامۀ شمادر مقايسه با  يد مطمئن باش.رايادپانزده صفحه ئی آن زنده جواب 

  .  شخصيت شما و جرأت وی را بيشتر و خوبتر بازتاب می دھداقبال

فراموش نکنيد که مه ھم يک کاپی آن را در اختيار داريم و در وقت . نامه آنھم به خط خودش می باشيمنشر ما منتظر آن 

 .شر آن دريغ نخواھيم ورزيدالزم از ن

  

 

 


