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 Human rights حقوق بشر

 
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٩
 

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

٣ 
در اين سال ھا  .جاودانگی  و ابديت می گذرده  و انقالب  ببيشتر از سه دھه از سفر جانباختگان و شھيدان راه آزادی

آتش و خون  آوارگی و در بدری، ھمه چيز عوض شد و تغييرات فاحشی در زندگی مردم دردمند ما که جز غم و اشک،

خون  ھای گلگون ه خادی و پرچمی وطنفروش و فاشيست ب -دستان کثيف جالدان خلقی  .پديد آمد چيزی ديگری نبود؛

جاودانگی سپردن ه خادی  و پرچمی با ب - جالدان خلقی . نباختگان و شھيدان راه آزادی و انقالب رنگين استجا

ھيچ قاضی و  .جانباختگان و شھيدان طوق ھای لعنت آويزۀ گردن ھای شان نمودند و داغ ننگ ابدی بر جبين گذاشتند

اليسم شوروی را ببخشد و برائت دھد و يگانه راه  نمی تواند جنايات عظيم ضد بشری سگان خونخوار امپريه ایمحکم

رسيدن به عدالت و انتقام از خون جانباختگان و شھيدان، نابودی محتوم اين شرفباختگان، حرامزادگان و زنا زادگان از 

  طريق جنگ و بر پائی انقالب است و تنھا محکمۀ انقالبی قادر است تا اين جنايتکاران جنگی را به محاکمه کشاند و

 .انتقام خون ھای ريخته شدۀ جانباختکان و شھيدان راه آزادی و انقالب را بگيرد که آنروز رسيدنی است

 آزادی و انقالب، مراتب نفرت و انزجارش را با ه شھيد و جانباختگان را۵٠٠٠از بيرون دادن ليست » صادق ظفر«

 !ان داد؟خادی و پرچمی نش - توھين نمودن به انقالبيون و پشتيبانی از خلقی

بوده و بيرون دادن ليست » يستنکمو«پرچمی ھا و باداران روسی شان  مدعی است که خلقی ھا ،» صادق ظفر«

 نفر تنھا يک ھياھو و توطئه ای امپرياليستی بوده تا ذھنيت نسل جوان را درعناد و عداوت به کمونيسم برانگيزند ۵٠٠٠

ھم چنان وی باالی تظاھر کنندگان و فاميل  .کش رنگ آميزی کننددر نظر آنھا نظام سفاک، جالد و آدم وکمونيسم را

ادامه دھندگان عربده ھای -ساما ستگی ،بو حزب ھم» سازمان انقالبی«شھداء و جانباختگان افسار گسيخت و ھم باالی 

د و خواستار حق اعتراض آميز شان را بلنه پرچم و خاد ندای ب -  جنايات فاشيستی خلقهمملو از خشم  کشيد که چرا علي

مدعی شد که با اين گونه ترفند ھای » صادق ظفر« .يسم شده اندلمحاکمۀ رويزيويست ھای سگان وفادار سوسيال امپريا

به انتخابات فرمايشی ونمايش مضحک خيمه شب بازی دموکراسی امريکائی سرخاب وسفيدآب  رياکارانه می کوشند

 !بزنند؟

کاری می شود؛ زيرا ھيچ کسی شعار ضد کمونيستی را بلند نکرده و ايمرتکب دروغگوئی و ر» صادق ظفر«باز ھم 

سر نداده اند و ھدف تظاھرات، نشان دادن خشم و نفرت يک ملت از وحشيگری ھا و جنايات بی شمار و ضد ملی و 

ھم  .يسمضد ميھنی يک رژيم پوشالی و بادار سوسيال امپرياليستی شان بود نه درعناد و عداوت با  سوسياليسم و کمون
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ابات فرمايشی و فرسايشی صدر حقيقت انت» انتخابات«در چنان احزاب و سازمان ھا و افراد شرکت کننده در تظاھرات،

بناًء ترفندی در کار نبوده  چه رسد به کانديد شدن، در زير سايۀ تجاوز امپرياليست ھا اشتراک نکرده ثبت نام ننموده اند،

کاران نبوده بل پاسداران آزادی ملی و مدافعان حقوق مردم در بند کشيدۀ افغان می و نيست و نيرو ھای چپ انقالبی ريا

ساخته و پرداختۀ امپرياليست » انتخابات« نجات مردم و کشور را در انقالب کردن می بينند نه در هباشند  و يگانه را

 استخباراتی ھای دو سره و انجو غفور ثنا و ديگر - حسين جاسوس - پس اين صادق ظفر .ارتجاع منطقه و فرامنطقه -ھا

فرمايشی و نمايش مضحک خيمه شب بازی دموکراسی » انتخابات«اکونوميستان وطنفروش اند و می کوشند که به 

ندوزند و به بيثروت  »باز سازی«امريکائی سرخاب وسفيدآب بزنند تا برای چند صباحی ديگر در کار ثروت زائی 

 !قارون مبدل شوند

ضد امپرياليسم را در آورده گويا در جھت مذمت و تقبيح کردن بادار » تيوريسن«و ادای يک اکت » صادق ظفر«

امپرياليستی اش می گويد که چرا امروز بعد از گشت سه دھه باداران امپرياليستی اش و مرتجعين داخلی باز ھم زخم 

اين به صراحت نشان می دھد که  ا خبرشده اند؟ھای ناسور مردم افغانستان را باز می کنند و آيا آنھا تازه از اين واقعه ب

 !از چيزی می ھراسد و اما بيان نمی کند؟» صادق ظفر«

 در کويته . آی. اس.آی امپرياليسم ، عمر ننگينش را در خدمت جاسوسی برای سوسيال امپرياليسم ،» صادق ظفر«چون 

کی را بکوبد و ديگری را برائت دھد و يا ھر گذشتانده است و در اين خم و پيچ آموخته است که چگونه ي» واواک«و 

راه اندازی ه بدان لحاظ وی از ب. دو را بکوبد و گويا جانب مردم را بگيرد تا خودش را مردمی و انقالبی جلوه دھد

می تواند اجراء  » دموکراسی نوين«جنگ خلق نشخوار می کند و چنين  می نالد که عدالت فقط درمحاکم قضائی رژيم 

 !شود

مائو «را بلند می کند و اما قوۀ درک و منطقش قد نمی دھد تا بداند که» مائويسم«لولوی چوته انداز شعار» دق ظفرصا«

جنگ توده ئی طوالنی را برای انقالب کردن تجربه کرد و انقالب دمکراتيک نوين را به پيروزی رسانيد و » تسه دون

 توده ئی داشت که انقالب کرد و خلق چين را ۀو تسه دون پشتوانصدر مائ. نظام سوسياليستی را برای خلق چين نويد داد

دمکراسی «راه می اندازد و رژيم ه با اتکاء به که، جنگ خق را ب» پخپلو«از زير سلطۀ امپرياليسم جاپان رھانيد و اما 

» افغانستانی« و اما مخدرۀ ضد افغانو از بغل عليا » ھالند«را برای خلق ھای افغانستان نويد می دھد؛  البته از  »نوين

 !شان؟

ھادی سنی و ج که امپرياليست ھای اشغالگر به اشغالگری و بربريت ادامه دھند و ارتجاع مذھبی نوع یمنطقاً تا زمان

موساد و غيره در رأس  -.۶ . آی.،ام»سيا«خادی ھا و پرچمی ھا و تکنوکرات ھای اجير  -خلقی ھا شيعه و طالبی،

نمی توان  ت پوشالی قرار داشته باشند و بر سرنوشت ميھن و مردم ما جفاکارانه وغدارانه رقم بزنند ؛حکومت و دول

توقع کرد که جنايتکاران جنگی و قاتلين شھداء و جانباختگان بزرگ ملت را توسط جنايت پيشگان ارتجاعی و 

 انقالب توده ئی می توان روبيد و جامعه را از وفان يکطرا توسط تنھا آنان  امپرياليستی به محاکمه کشانيد و جزاء داد،

ديالکتيک به ما آموخته است که از دشمن خونی نمی توان عدالت طلبيد و توقع قضاوت عادالنه را نمود  .شر شان رھانيد

 اين فورمول در مورد رسيدن به آزادی ملی نيز صدق می کند زيرا آزادی .بل بايد به مصاف دشمن شتافت و انتقام کشيد

 .بايد برای رسيدن به آزادی بھا پرداخته شود  شود،پيشکشتحفه نيست که 

 احزاب و سازمان ھا و افراد معترض که خواستار محاکمۀ سگان وفادار سوسيال امپريايسم شدند اين بدان نھاد ھا،

با دو » صادق ظفر « را نموده اند کهه ایمنظور و مفھوم نبود و نيست که از ارتجاع و امپرياليسم توقع چنين محاکم

 و دارای سوابق ه ئیميلۀ انتقادش آنان را گلوله باران می کند تا اگر کسی او را نشناسد باور کند که وی يک انقالبی حرف

 که وی را از نزديک می یآنان .مبارزاتی در پراتيک عمل بوده و يک فرد دلسوز برای افغان و افغانستان می باشد
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فرصت طلب و جاسوس کھنه کار است  »چوتار«دنی يک فرد نھايت  »صادق ظفر«باورند کهين اشناسند می دانند و بر

لويت، ارجحيت و وکه مسألۀ وطن و مردم برايش به مثابۀ پر گاھی ارزش نداشته و خدمت به ارتجاع و سرمايه برايش ا

دزديدن اسناد محرمانه و  .استاھميت داشته و  در اين راه به آسانی از ناموس و حيثيتش می گذرد که بار ھا گذشته 

و کشتن مبارز انقالبی سامائی زنده ياد » کويته«وتحويلدھی آنھا به استخبارات پاکستان در) ساما(سالح ھا و مھمات 

ت و وابستگی اين عنصر وطنفروش و ضد ئجز دنا در زمان  جنگ مقاومت ملی چه را به اثبات می رساند؛» نصرهللا«

 !نش را؟ملی بودن و وطنفروش بود

از افشائی ليست شھداء و جانباختگان در ترس و لرز افتيده است و در حالت » ھالند«صادق ظفر تبعۀ » انجنير«چرا 

 تقال کردن می باشد؟

خون شھيدان و  ه بيرون شود و نشان دھد که دستش ب) خاد(زود ترين فرصت اسمش در ليست مستنطقين ه نکند که ب 

 !الب رنگين می باشدجانباختگان راه آزادی و انق

زنان و  خواھران و برادران،  از شھداء و جانباختگان به انتظار بيشتر از سه دھۀ مادران و پدران،۵٠٠٠ی ليست افشا

فرزندان و شوھران و فرزندان خاتمه بخشيد و باالخره دريافتند که دلبندان و توته ھای جگر ھای شان مفقود االثر و يا 

 پرچمی و -خادی- ستند بل قربانی جنايات ضد ملی و ضد ميھنی حرامزادگان و زنازادگان خلقیزندانی ني» سايبريا«به 

 . و راھشان تا فردای انتقام ادامه داردگرامیياد شان  سوسيال فاشيسم روسيه  شده اند؛

قرار  ستگير شدمشھور بود توسط باند امين جالد د» مولوی قره باغ«نام ه يک تن از دوستان نزديک ابر مرد مجيد  که ب

 نفراسم ھای به چشم ۵٠٠٠طوری که در ليست  .انتقال داده شده و زندانی می باشد» سايبريا«گفتۀ فاميل شان وی به 

خادی و پرچمی - زندانی می باشند و اما خون ھای قرمزين شان توسط جالدان خلقی»سايبريا«می خورد که می گفتند به 

 !پلچرخی با بيرحمی و قساوت قلبی درندگان خون آشام ريختانده شده استروی سنگفرش ھای زندان و پوليگون ھای 

رفيق شب و روز می باشد و ھيچ » اسد هللا کشتمند«با جنايتکار خاديست » ھالند«تبعۀ باشنده و صادق ظفر »انجنير«

 شعله ئی و جنبش  جريانهتنھا علي  آن جالد خون آشام و ستمگر کوچکترين اعتراضی به عمل نياورده است؛هگاھی علي

 انقالبی و رھبرانش عف و جف  غر و پف می زند،چرا؟

چون استخباراتی و خاديست تا مغز استخوان سياه می باشد و در شھادت فرزندان مبارز و انقالبی افغانستان ھمدست 

 ! پرچمی می باشد-خادی- جالدان  خلقی

» شھيد ياری«سيال فاشيسم روسيه می دانند که بيوۀ  پرچمی و سگان زنجيری سو- خادی-حرامزادگان و زنازادگان خلقی

نيز  که رنج و درد از دست دادن شوھر انقالبی اش را ھنوز می کشد و در ماتم از دست دادن شوھرش سياھپوش است،

 پرچمی و باداران -خادی-خاطر تقبيح جنايات وحشيانۀ حرامزادگان و زنازادگان خلقیه دالورانه در تظاھرات ب

صادق »انجنير«اما سگ زنجيريی ھم چو  .شيسی روسی شان شرکت ورزيده بود و خواھان عدالت شده استسوسيال فا

استفاده ھای سوء سياسی و مليتی می کند؛ زنجير پاره کرده » زنده ياد ياری«که ظاھراً از اسم و رسم » ھالند«ظفر تبعۀ

بادار روسی اش دست به تظاھرات زدند و  پرچمی  و -خادی- رفقای خلقیهمی زند که چرا علي) چک(و ھمه را 

 تبعۀباشنده و صادق ظفر  »انجنير«پس اين حرکت رذيالنۀ  .خادی و پرچمی  شدند- خواھان محاکمۀ جنايتکاران خلقی

 !؟»زنده ياد ياری«چه را به اثبات می رساند جز جاسوس بودنش را و ضديت آشکارش را با خط سياسی » ھالند«

صادق » انجنير«در مورد قاتل بودن » نصر هللا«اگر فاميل شھيد  .ا دستگير و به قفس انداختبايد اين سگ وامانده ر

 ! بدھند ما به آسانی اين سگ را به قفس خواھيم انداختدرخواست تعقيب» ھالند«ظفر تبعۀ 

 

 


