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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ نومبر ١٧

  ده است؟يم ھالند در تقالء افتيصادق ظفر مق» ريانجن«چرا 

  ه-
 !باز ھم توطئۀ ديگری از ماشين استخباراتی صادق ظفر و شرکاء

 !ح مختصري توضيک

حزب » «سايت«محکوم کرد که در » افغانستان مائويست ھای«دو ھفته قبل اين قلم را از طريق » صادق ظفر«انجنير

ھواداران   ازیکي« تحت اسم » صادق ظفر«بعد از جوابيه اين جانب حاال انجنير .دارم نوشته ارسال می» ھمبستگی

ثبوت » صادق ظفر«معنی است که خود انجنير اين بدان! م می پردازد؟جوابه ب» )ديشعله جاو(ن يک نويان دمکراتيجر

 باف می باشد و تحت اسمو دروغه ونھايت دروغگو يفروما ر،يجانور نابكار، شر يک» صادق ظفر«می کند که انجنير

 !!ھای مختلفی شاديبازی کرده و قرتک و فرتک می زند

توسط صادق » سازمان انقالبی بخش دھم نقدی بر مواضع«شته م را جلب نموده اين بود که اين نويک چيزی که توجھ

نوشته شده است و برای صادق ظفر جھت نشر » انجنير ضياء«حسين جاسوس    توسطکهظفر نوشته نشده است بل

 .ش کامالً فرق می کندناين نوشته و صورت تايپ نمود pdf  ارسال شده است زيرا

 نچوباز ھم " .....نقدی بر مواضع  "  پارس نامه ای تحت عنواندر» شورش«ول خندق ؤمس» صادق ظفر«انجنير 

 داکتر« وی طبق معمول بر شخصيت مبارزاتی  است؛نمودهانسان متمدن پارس  گذشته بدون دالئل عقالنی و فرھنگ

اکرم ياری «حتا  چون صادق ظفر يک فرد مفعول و چشم سفيد می باشد، توھين و اھانت روا داشته است،» فيض احمد

چنان ھم .ابراز کرده است» صادق ظفر«وی را قوم شرم خطاب و مراتب انزجارش را نسبت به سابقۀ بد اخالقی » فقيد

وی را يک مفعول بی حياء و دامن باال می گفت و از وی و عملکرد ھايش ناراض و نفرت » صادق ظفر«برادر بزرگ 

و اسم » شيردل«مبارز سامائی را به اسم مستعار  »حسين جاسوس«اين فرد بی شخصيت و مفعول با لندۀ غارش  .داشت

بی حياء و قاتل چگونه توقعی انسانی می توان  قوم شرم، پس از يک مفعول، .به شھادت رسانيده اند» نصرهللا«اصلی 

 داشت؟

داد «ياد زنده  ، جنبش چپ بزرگ و سترگانرھبريکی از با سگ گری اش يک قدم جلو رفته و بر » صادق ظفر«

محکوم به ستايش کردن از وزارت اطالعات و فرھنگ رژيم پوشالی کابل می  نيز حمله می برد و ايشان را» نورانی

 !کند؟

 . بر حال نمی توان توقع انسانی داشتناموس فروشھمان طوری که قبالً تذکار دادم از مفعول دامن باال و 
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بر عملکرد ھای   برحال ،ديوث دامن باال و يک جای بسا افتخار است که از زبان يک مفعول» سازمان انقالبی«برای 

سايد بزرگان و »  داکتر فيض احمد« جاودانی ۀ شان و رھبران بزرگ و گرامی شان ابر مرد و اسطورۀحال و گذشت

برای فيض بزرگ و داد نورانی بزرگ کمال افتخار است که از جانب يک مفعول و دله  .توھين و اھانت می شودشان 

 ! نه از جانب اکثريت مردمش و انقالبيوندنتوھين می گرد

وقتی که يک  .حيثيت و ناموسش می باشد حفظ کند  که يک فرد نتواند جوھر و گھر مردی اش را که آبرو،یزمان

پس از چنين پليد و بی  شخصی نتواند از ناموس ھمسرش دفاع کند و عليا مخدره اش را برای اين و آن ارزانی دارد؛

 .قع مثبت داشتناموسی نمی توان تو

 اثر آن ھمه افشاءگری ھا و جل و هبی ناموسی ب صادق ظفر و حسين جاسوس با زد و بند ھائی که باھم دارند در کمال 

نھايت بی شرافت   اين دو تا جاسوس .باز ھم يکجا شده اند و از يک پاچه باد می زنند يکديگر، پوستک کشيدن ھا عليۀ

. نموده اند » فراه« مردم ۀنمايند» بلقيس روشن«محترمه  شگری برایي مداحی  و ستاو بی غيرت اين بار من را متھم به

د که اين قلم خود را نمردم چنين توجيه و توضيح می کنه  ھای شان گويا بنمودناين دو جاسوس دو سره در ادامۀ پارس 

زھی حماقت و چشم  ار می باشم؛ھمک» کرزی «ۀما در عمل با دولت مزدور و دستنشانداجزء چپ انقالبی می پندارم و 

 !سفيدی؟

بدون  تعلل نموده ، سست گشته است و وی بدون کوچکترين تعقل و تعمق،» صادق ظفر«بار ھا گفته ام چون تنگ 

خريطه فير می کند و به ھمان جھت است که در بين نزديکان و رفقای سابقه اش منزوی شده و مورد نفرت قرار گرفته 

 !!است

دوسيه سازی و دسيسه سازی صادق ظفر و حسين جاسوس قبالً خدمت ھموطنان عزيز  شخصيت، ترور ۀبه سلسل

ی را به اسمم ساختند و »وب الگ«خانم و دخترانش عکس من را از فيس بوکم گرفته و  عرض داشتم که صادق ظفر،

دوستان و رفقايم توھين کردند و حتا به سايت ھای ديگر از جانب من نامه فرستادند و از پورتال از طريق آن به 

به ھمان سلسله حاال   .ولينش بی شرفانه تاخت و تاز کردندؤ مسر بد و بيراه گفتند و ب»آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«

 نوشته اند و تنھا اسم مرا در پائين نامه اضافه کرده اند باز ھم در پھلوی جعلکاری ھا و دروغ بافی ھای شان نامه ای را

 .و به اتن و پايکوبی پرداخته اند که گويا کشف بزرگی کرده اند و اين کشف اسرار آميز شان به بد نامی من می انجامد

 اکونوميست انجو می باشد که حاال توسط دو جاسوس بی ناموس،» گرگ آمد« از ھمان داستان ه ای و دنبالئیاين ھم جز

 .ف می شوديوری و تالآخاطر بدنامی عناصر انقالبی گرده و سگان سر سپرده ای استخبارات پاکستان ب

، نويسندگان »سايت«در  .نمی داند را» فيس بوک«و » سايت«تا به حال فرق بين »  ھالند«انجنير صادق ظفر مقيم  

ول به دست نشر  سپرده می شود و يا نظر به ؤمستحت نظر  ھيأت  مضامين شان را فرستاده بعد از ويراستاری

نويسنده مضمون خود را در معرض خواندن قرار می دھد » فيس بوک«در  »سايت«خالف . نشر نمی رسد يری بهذمعا

 عکس در هو در بک روز می تواند به دھھا نوشته را به نشر برساند و يا تصاويری را در معرض تماشا بگذارد و اما ب

 .ودسپلين موجود می باشد نقانو »سايت«

 !بينای مردم کور خود،

ياد و انتقادی نمی کنند و جنايت و خيانت ھايش را افشاء و  »سيما سمر«صادق ظفر و حسين جاسوس ھيچ گاھی از 

محمد  - حتا اين عوامل کوانتل پرو و انجو اکونوميست و جاسوس در يک ائتالف ننگينی با سيما سمر رسواء نمی سازند؛

ن ل امروز اين جاسوسان کثيف و عامالطور مثا .کشتمند ھا و اخوانی ھای جاغوری ھمکاری را آغاز کرده اند - محقق

» کرزی «ۀنشاند به ھمکاری دولت دست» مجتمع اسالمی جاغوری«در جاغوری دفتری را به اسم » کوانتل پرو«

را آويزان نموده اند  و » اکرم ياریفقيد «عکس خيلی بزرگ » مجتمع« وردی اين ۀی دروازاند و در باالگشوده 
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برای اين روسپيان و مفعوالن فرقی نمی  .ن کرده انديتزئ »سنگماشه« وردی را با عکس ھای شھدای ۀاطراف درواز

کند که با ھزاره ھای شان اين که دارای چگونه عقايد سياسی و مذھبی می باشد ائتالف می نمايند؛ زيرا ھمه چيز را 

  آه و فغان و ناله سر می دھند؟ساخته موئی در خمير ديگران آنگاهھزاره می بينند و 

صادق ظفر و ھم کالشان چنگيزيست و ھزاره ايست شان با دولت پوشالی  - اين خود ثبوت می کند که حسين جاسوس

را  »حزب کمونيست مائويست«حسين جاسوس  .کابل ھمکار می باشند و بر خنجر دشنه گون استعمار بوسه زده اند

 غربی کشور ۀانونی ساخته است و در خدمت انجو ھای امپرياليستی قرار داده و از ھمين درک بازسازی واليات حوزق

 !برايش سپرده شده است

سيما «. ی داشته استچه عملکرد ھا» حقوق بشر«را بنگريم که در وزارت زنان و حاال » سيما سمر« فعاليت ھای 

طبق مصاحبه ھای بعضی خواھران داغديدۀ ما از طريق  .بدل کرده استسسه را به روسپی خانه مؤھر دو م» سمر

سيما سمر دختران و زنان را که مورد ستم جنسی و  ھای داخلی و  تلويزيون ھای افغان ھای خارج از کشور ، تلويزيون

 شبانه پيشکش سسه آورده و بعد از گذشت زمان آنھا راؤآن دو م کمک در ۀستم خانوادگی قرار گرفته بودند به بھان

  !!! حکومتی و دولتی می کرد و ھنوز ھم به اين کار ضد کرامت بشری اش ادامه می دھدۀمقامات بلند پاي

حزب «نمی دانم چرا صادق ظفر  و حسين جاسوس شغاد وار ديگران را ھدف و نشانه می گيرد و اما قومو و رھبر 

روسپيگری سياسی  نفاق و شقاق انداختن مليتی ، حدت،سيما سمر را نمی بيند که در پھلوی رھبريت حزب و» وحدت

  !حاال دالل زن برای طبقۀ حاکمه می باشد؟

از ھمه گذشته، اکنون که موس رسوائی آنھا را خبرنگار بينام از بام انداخته و پرده از روی راز شرکت آنھا در جرگۀ 

ا اتھام زنی برمن به اصطالح پای خود را از خاينان ملی برداشته است، به عوض پاسخدھی در آن زمينه، می خواھد ب

 .منجالب انقياد طلبی دور نشان بدھد

 اند و نفرت و ھای حرام تجاوزگران  و امثالھم نطفه ھای»صادق و حسين« ،خالف ديگر ھزاره ھای شريف افغانستان 

 منافع شان ، مردم ھزاره را  آنھا بايد متوجه باشند که اين ناموسفروشان، برای تأمين.عقده در خون شان مخلوط است

 .نيز خواھند فروخت

 ........ادامه دارد

 

 


