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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٩
  

  ؟است؟ افتيده تقالء در ھالند مقيم ظفر صادق» انجنير «چرا
٢ 

 
 !ديگوی م دروغ  و  شده وجدانش بر سوار که استی جانور نيتر فيکث ظفر، صادق

 !ارزشی ب جاسوس کي» قضاوت«

   

ی  زيچ ا يوی امر دادن نسبت قتيحق در بھتان .باشدی م آسان و سھلی ليخ زدن تھمت و كردن متھم بستن، اتھام

 بر که استی ناروائ تيجنا و بزرگ اريبسی انتيخ بھتان، .باشد کس آن در زيچ آن که نيا بدون ،یکس به است

 و راستهيپ گناه آن لوث از او کهی حال در سازد؛ی م آلوده را او ديسپ دامن و شودی م واردی کسی آبرو و تيثيح

 به ديبگو دروغ ستينی راض كهی زيچ به ريغ حق در انسان كه نيا از است عبارت افتراء و بھتان . است منزه

 به است نشدهی زشت عمل و گناه مرتكب كه رای  شخص و دھد نسبتی گريد به دروغ به رای زيچ گريد عبارت

 در دروغ نسبت نيا كه کندی نمی فرق و بچسباند او به ستين او در كه رای نقص و بيع ا يو كند متھم آن انجام

  .ابيغ در ا يباشد او حضور

 وی مل مقاومت جنبشی انقالبی ھا سازمان تمام کهی ھستی مدع کننده تھمت ثيح من ھالند مقيم ظفر صادق  تو

 که است نيا تو از ما پرسش حاال .بود..... و ستياپورتون ست،يونيزيرو رھبرانش و نبودندی انقالب افغانستانی ھنيم

 باور تيادعا و   ھا حرف به مردم تا بسپار نشر به سازدی م  ثابت را تيادعا  داشته دست دری شواھد و اسناد کدام

 !کنند؟

ی بدنام هرا در کهی ا گرفته فهيوظسياسی  تيھوی ب و نسب و اصلی ب تو که  ميھست شاھد رياخ سال دو نيا در 

ی نام بديۀ ما ات سگانه زعمه ب تا بزنی» غف« سگ ھمچوی انقالب رھبران وی انقالبی ھا سازمان  ،یانقالب جنبش

 !شود؟ی م سند کردن عوعو مگر ؛یشو واقعی انقالب رھبران وی انقالبی ھا سازمان ،یانقالب جنبش

 تھمت آنھا هيعل وی کشی م» نقد «به رای انقالب رھبران وی انقالبی ھا سازمان ،یانقالب جنبش موضع، کدام از تو 

 ؟یبندی م افتراء و

 قضاوت اريمع وی کشی م» نقد «به وی نگری م را ايقضا سميانجوئ و  ISI،»خاد«ی ھا چهيدر و مواضع از ايآ

 خشتک؟ موضع ليقب از گريد موضع کدام  از ا يوی دھی م قرار
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 ميپنداری م ISI و) خاد(یھا  زرادخانه در شدهی طراحی ھا پروپاگاند و تبليغات را تيھای پراگن لجن و ھا»قدن «ما

 با برخوردت طرز رايز ؛ ميشناسی م ISI و) خاد (خوار رهيج و پادو ،یجارچ را خورده خر مغز خر کله تو و

ی پراگن لجن ات،يچرند از. نينو انسان منطق نه و بوده استوار عقده وی دشمنۀ طريق و اسلوب ، روشۀ يپا بر ايقضا

  چھره و ديآی م كينه و نفرت ، ،عداوت خصومت ،ی تبھكار ، شرارت ،یبدذات ،یپستی بو تيھای گوئ گزافه و ھا

 .سازدی م مجسم ھا تيذھن در را ھالکو وی چغتا ز،يچنگی ھا عملکرد و منفوری ھا

 و  ديد طرز و روش نوع نيا  و ديآی می کش پدر وی گانگيب و انهگيبی بو تيھای سرائ جفنگ و ھا نامه هيس از

 و ترحم و »سميمائو« و سميکمون نه سازدی م زنده ھا خاطره در رای مزار و ھالکو ،ی چغتا ز،يچنگ برخورد،

 نشسته قضاوتی کرس بر تيصالح کدام اساس بر خر تو که خواندم نياس يزرد خر تو گوش در ھا بار .را تيانسان

 و کردن خارج باد کردن، عرعر جزه ب اما ؟ینمائی م قضاوت وی ا شدهی قاض کهی ھست کهی راسته ب  تو و یا

  !نکردم افت يدر تو ازی جواب زدنی لگد پس

تان ، که مجبور بوديد به تو جاسوس کثيف به خاطر پوشاندن خيانت خودت و حسين و متباقی دارودستۀ انجو باز

 سربسائيد، اين بار باز ھم زنجير پاره کرده، بيش از  ISIسه ماه يک بار، به آستان ر حفظ شغل کثيف تان ھر طاخ

  . ميليون پناھندۀ افغان را نيز تھمت می زنی که گويا ھمه مجبور بودند، ھر سه ماه يک بار قشقه تازه نمايند۵

د و اين را به خوبی می دانند که تو جاسوس کثيف بايد بدانی که مردمی که در پاکستان پناھنده بودند ھنوز زنده استن

ميليونھا افغان بدون داشتن حتا شناخت پاس در پاکستان زندگانی می کردند، حتا اگر برای مردم عادی به شناخت 

 کلدار ٢٠٠سی فاسد تنظيم ھای حضرت و افندی با مصرف  می افتاد، آنھا با استفاده از بروکرای ھمپاس ضرورت

  .شناخت پاس به دست می آوردند، بدون آن که خود لحظه ای به کميشنری رفته باشند

و آن مقررات سه ماه فقط افرادی را شامل می شد که در پاکستان از آبشخور انجوئيزم تغذيه می نمودند، نه مردم 

تا جائی که . .ھنگر و يا ديگران که در پاکستان ھم زندگانی نيمه مخفی داشتندآنھائی را که چون رھبر، موسوی، آ

با اسم اصلی و پاسپورت معتبر در پاکستان زندگانی می نمود و نه ھم موسوی و » رھبر«، نه زنده ياد من می دانم

  ....نه ھم 

 پدر و پيشوای فکری و و اسم مستعارش برای پاکستان و گلبدين زمانی افشاء شد که حسين جاسوس» رھبر«

يعنی عامالن . تشکيالتی تو سگ کثيف، زير نام مبارزۀ ايدئولوژيک ھويت وی را افشاء و به تعقيب آن ترور شد

جنبش انقالبی از قبيل زنده يادان داکتر فيض احمد، مينا و رھبر ھر کسی که باشد، نقش خبر  اجرائی ترور رھبران

  .ا حسين جاسوس و افرادی ار قماش تو وطنفروش به عھده دارندچين و به دم تيغ جالد سپردن آنھا ر

 ھم و ھا»قومو «گريد و جاسوس نيحس ات لنده  از را الؤس نيع بحال تا  تو ايآ ھالند، مقيم ظفر صادق» انجنير«

 چه با کهی ا نموده باشند،ی م شامل ائتالف ک يدر» حزب «با که» کاريپ«ی ھا کادر و رھبران و شيھا قالده

 کردند؟ی م سفر... و ايآس - اروپا -کايامر به آزادگان، ھنيم در متحدانش و کايامر تجاوز از قبلی ھائ اسپورتپ

 در زندی می قھری سرنگون و خلق جنگ از داد که» ستيمائو ستيکمو حزب «چطور ک،ينزد ميروی نم دور

 باشد؟ی م یرسمی ھا  بکس پوستی دارا و داردی اسيسی ھا تيفعال زده اخوان پاکستان

 گذرد؟ی م چه تهيکو در نداند که است ناتوان و فيضع قدر نيا ISI مگر

 !)مردمی نايب خود کور(

-رھبر وميق سريپروف  ادان يزنده زاده، زنا جاسوسی ا و حرامزاده ناخلفی ا ھالند، مقيم ظفر صادق» انجنير«

 آنھا اگر .وستنديپی خيتاری جاودانگ به شای اخوان خوارن رهيج و ISI توسط قھرمان،ی نايم و احمد ضيف داکتر
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 اما و بودندی م زنده امروز کردندی م کرنشی پنجاب سميشئوون مقابل در تانی اخوان برادران و ناموسانی ب شما مثل

ی زندگ لحظات نيواپس تا شان مردم و ھنيم خاطره ب قھرمانی نايم و احمد ضيف داکتر -رھبر وميق سريپروف

 تنگاتنگی ھمکار دری ارتجاعی ماورای ھا روين نيفتريکث توسط وطن از دفاع و مردم نجات خاطره ب و دنديرزم

 .دنديرس شھادت کابل؛به )خاد (با

 نيحس و توی کوبی م انتقاد چماق و چوب به را ھمه ھالند مقيم ظفر صادق» انجنير «سرخم» زردنبوک «تو که نيا

 ؟ثويد و دله اديشی ا د؛يبرد سالمت به رس و ديماند زنده ترور و اختناق نيسرزم در چطور

 پاکستان ارتش و ISI به مربوطی ھا» چنگيزيست «ا يو ديانگاری می شانس خوش از تانرا ماندن زنده ايآ

 کند؟ی م و کردی م حفاظت وی نگھبان شما از نجاتی ھا»فرشته«ۀمثاب به»تهيکو«در

 ازی نگھدار تيصالح وی ھست» یخس «وی روی م و یرفتی م پشپو ... از تو ھالند، مقيم ظفر صادق» انجنير«

 و لگامی ب جاسوس و ختهير آبرو ناموسی ب ک يچطور پس است؛ گشته سلب نزدت از حرمتت و عصمت ناموس،

ی مدع  وی مدع داشت حضور بدون و زند هيتک قضاوت مسند در که دھدی م را تيصالح نيا خوده ب شرمی ب

 و ماريب زعمه ب را جانبه کي»قضاوت «نيا و کند جانبه ک يقضاوت ته،داش دست در اسناد و شاھدان عليه،

 !بشمارد؟ و دينما ثبت و ضبطی خيتار اسناد جزء کشيستيساد

 را نيا وی باشی م امان در» ھالند «زمياليامپريۀ سا ريز در وی دار ستيز» ھالند «در که نکن فکر ظفر، صادق

 و ھا انتيخ گريد وی مل مقاومت جنبشی ھا سالح فروش و رقتس و )ردليش (نصرهللا قتل خاطر به که بدان

 .مردم آزادۀ افغانستان فرا خوانده شویی انقالبۀ محکم در ، روزی خواھد رسيدکهشمارتی ب اتيجنا

 

 

 


