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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  »"ج ا ج ا"-جنبش انقالبی جوانان افغانستان«

 !!»صادق ظفر«مولود حرمزاده ديگری از بطن 
دست به کار » ھالند«و اسم ھای ديگر از » پوالدگر« و اجتماعی با اسم مستعار صادق ظفر  اين قحبۀ سياسی» انجنير«

سردرگمی و بھت عده ای  ھای عجيب و غريبی می زند که انسان را شگفت زده و به حيرت واميدارد و باعث گيجی،

 .می گردد

يا و واواک گداخته و پخته س -آی .اس .آی - ب .ج .صادق ظفر دنی در کوره ھای مدارس ک» انجنير«ما می دانيم که 

از کاروان به عقب » حسين جاسوس«نده اش  لُ عليهوی می کوشد تا در رقابت  .شده و مشق جاسوسی را آموخته است

 ،»جنبش پرولتری«طور مثال ايجاد تخيلی  .بناًء دست به اختراعاتی می زند که تا به حال بی سابقه می باشد نماند،

 ١٢آنھم در داخل و با سابقه ای مبارزاتی بيشتر از » "ج ا ج ا"- نقالبی جوانان افغانستانجنبش ا«و حاال » مائويست ھا«

شايد حسين جاسوس و ديگر ھزاره ايست ھای چنگيزيست را خر بسازد و اما انقالبيون و مردم افغانستان را  ساله؛

 .فريب داده نمی تواند

اين خيزش ھای انقالبی در کدام . اسی  و شخصی دارد خيزش است و ايدۀ اجتماعی و سيۀشکل تکامل يافت» جنبش«

 !نقاط افغانستان اتفاق افتيده و در کدام زمانی به جنبش تکامل يافته است که ما در بی خبری مطلق قرار داريم؟

مدعی است که درھمان اولين روزھای نخستين اشغال افغانستان توسط امريکا، با پخش اعالميه ای حمالت » جاجا«

» ھزاران« اقامه دعوی شان اضافه کرده اند که  ھمه ساله با پخش ۀ اشغالگران رامحکوم نموده است و در ادامۀوحشيان

اعالميه در مناطق » ھزاران«امسال  نيز با پخش . اعالميه در مناطق مختلف کشور، اين روز سياه را تقبيح می نمايند

 پوستر به ٢٠٠٠می گويد که  به پخش و نصب » جاجا« !د؟مختلف کشور تجاوز امريکا و متحدانش را محکوم نموده ان

زبان ھای پشتو و دری در مناطق مختلف شھر کابل مبادرت ورزيده اند و می گويند که اين پوستر ھا به افشای جنايات 

 !اشغالگران امپرياليست می پردازد؟

ل نظامی کشور توسط امپرياليست ھا و  سطره اش، نخست اعالميه ھای قبلی اش را از آغاز اشغا٨با گزارش  » جاجا«

 !در مناطق مختلف کشور پخش نموده اند به نشر نرسانيده اند؟» ھزاران«را که به   فعلی شانۀھم چنان اعالمي

لم زيرا شباھت زيادی به پوستر ھای فچاپ رسيده است ه معلوم می شود که در کويته ب» پوستر« از رنگ و قوارۀ، دوم

 .دارد» بدر منير«ھای 
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 پوستر در ديوار ھای کابل نصب کرده اند و اما در عکسی که به دست نشر  ٢٠٠٠بيشتراز   »جاجا«قرار ادعای ، سوم

سپرده اند تنھا دو پوستر مشابه معلوم می شود نه بازتاب زمينه ای و دور و پيش پوستر که نشان دھد در جائی نصب 

 !!می باشد

حزب آزادی و حزب ھمبستگی در  ، ساما ادامه دھندگان،»سازمان انقالبی«پوستر ھا و شعار ھائی که توسط ، چھارم

تلويزيون ھا و فيس بوک در سطح ملی و سايتھا،  -ديوار ھا و جا ھای ديگر نصب و نوشته شده بود از طرق نشرات

 .جھانی بنمايش گذاشته شد

تان را  » ۀاعالمي« کسی ديگری در حقيقت خود تان البته در خواب و خيال؛ آيا جزه اينست که ب» جا جا«ال من از  ؤس

 !لطف کرده ثبوت کنيد تا ما ھم قبول کنيم ھای تان را  به چشم سر ديده اند،» پوستر« خوانده و

 

 


