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 !صادقعلی دنی» انجنير« توسط» ظفر«سرقت تخلص 
نسو ايشان متوجه شده اند يی بدکه از مدت مبتنی بر اين ،»مستغنیم يعبدالرح« افشاءگری محترم ارکانحرب ۀبه سلسل

ث سخنگوی وزارت خارجۀ دولت پوشالی گمارده شده است، از تخلص  فاميلی يکه به ح" ب مستغنیيشک"فردی به نام 

در اين راستا  من ھم . ندارد » مستغنی«که ھيچ گونه تعلق خونی و فاميلی با فاميل در حالی استفاده می کند » مستغنی«

»  جاغوری«دنی اھل » صادق«توسط » ظفر« الزم ديدم مکثی در مورد به سرقت بردن تخلص ، مشغوليت ھاوجودبا 

   .نمايم »ھالند «ۀو باشند

کشتن شخصيت معنوی يک تن از نطاقان  ،دنی» صادق« خاينانه و بی ناموسانه توسط البته منظور از اين نوع دستبرد

در ھمان ت که توسط رژيم جنايتکاران خلقی و پرچمی اس» مھدی ظفر« زنده ياد ، کشورۀ ماھر و ورزيد،خوش نام

ی را نشناسد و گوش ھا» مھدی ظفر«د زنده ياراديو داشته باشد و دارد که  افغان وجود کمتر. شد کشته ١٣۵٧ھفتم ثور 

  شب بی صبرانه انتظار شنيدن خبر٨يادم است که مردم کابل ساعت ه ب .شان به صدای جادوئی اش آشنائی نداشته باشد

 ! اش گرامی بادهياد و خاطر، را می کشيدند» مھدی ظفر«به آواز رسای ) دری( ھای

 ه ای دستبردخاينانکه بدان منظورت بليخاطرکسب ھوه تنھا به ن ،دنی » صادق«توسط  ،»ظفر«سرقت نمودن تخلص 

دشه دار ساختن گذشته   کسب اعتبار مبارزاتی و اعتبارميھن پرستی  برای خودش و نفی  نمودن کامل و خجھتکه بود 

 .صورت گرفته بود» مھدی ظفر«ھای پرافتخار زنده ياد 

 .بود  که  در چنداول کابل به دنيا آمده بود» قزلباش« با اصالت و با فرھنگ ،از مردم منور» مھدی ظفر«زنده ياد  

 کوته و ساليان متمادی را در نامبرده به اتھام واھی ھمراھی با عبدالملک عبدالرحيم زی در زمان شاه به زندان افتاده

تنھا به اصطالح جرمی که مرتکب شده بود، حين اعالم نام مزدوران روس اعم . قفلی ھای زندان دھمزنگ گذرانيده بود

از تره کی و ببرک و ديگران گويا در خواندن خبر و ادای کلمات رضايت قلبی خويش را از آن تصميم دولت داوود نيز 

  .بيان داشته بود

شکنجه و شھادت  زنده ياد  ،در دستگيری  . بر جبين خلق شريف ھزاره می باشدیو ننگ» جاغوری«دنی از » دقصا« 

زمينه سازی ھای » مندتاسد هللا کش«  و» سلطانعلی کشتمند«  باند،»مھدی ظفر« برادر زنده ياد » ظفرداکتر حسن«

 اين تخلص ،زيست دارد» ھالند«در کشور » ادق ظفرص«نام ه دنی که ب» صادق«امروز  .مقدماتی را انجام داده بودند

 و  ،در جامعه بخرد» اعتبار« دزديده است تا برای خود ھويت جعلی بسازد و،»مھدی ظفر«را در نبود فزيکی زنده ياد 
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راز ھا کشف  ،اين لولوی مسخره و ساديست شياد ھيچ گاھی فکر نمی کرد که بعد از گذشت زمان ، دنی» صادق«اما 

 !!می شود و چھره ھا افشاء و آفتابی می گردد

 ،) خاد( با جالد و شکنجه گر ،»صادق ظفر«دنی مشھور به » صادق«رفاقت خيلی نزديک و نا گسستنی فی مابين 

در » کشتمند  «ۀ شاخ،»حزب دمکراتيک خلق«گ وی با نتپيوند تنگاحقيقت تلخی را از » ھالند«در » اسد هللا کشتمند«

شکنجه  ،آزار و اذيت، در گرفتاری ،»صادق ظفر«دنی مشھور به » صادق«شته بر مال ساخته و ثبوت می کند  که گذ

وظيفه داشت تا مبارزان انقالبی و » کشتمند«،) خاد(زيرا  ؛.دست دارد»  ظفرداکتر حسن«و شھادت زنده ياد 

 .سائی  و از بين ببردھزاره و قزلباش را شناوطنپرستان 

جمعه خان » انجنير«  توسط،»ضياء«ھمانا استفاده از اسم  ، ديگری را که می بايست بااليش صحبت نمود مھمۀمسأل

حزب کمونيست «  تحت عنوان،)آی اس آی( ۀحسين جاسوس رھبر باند چند نفره و ساخته و پرداختمعروف به 

 جاسوسانه از اسم يک تن از کادر ھای  خاينانه وۀمی باشد؛ اين جاسوس معلوم الحال با  استفاد» مائوئيست افغانستان

استفاده ھائی سياسی نموده و برای خود اعتبار تصنعی ، »قاضی ضياء«جاويد ۀ زند ،)ساما(نامدار و انقالبی مرکزی 

ھا ثبوت می » کشتمند«با ، خوشبختانه پيوند قومی و حزبی اين جاسوس انجوئيست. مبارزاتی و ھويت انقالبی  ساخت

نادر علی  «يادشکنجه و اعدام زنده  ، طلب بيمار و ساديست ھزاره ايست چنگيزيست در گرفتاریکند که اين قدرت

 نددست داشت ،»صادق ظفر«دنی مشھور به » صادق«در تبانی وھمکاری مشترک با ،»قاضی ضياء «يادو زنده » پويا

، به خاطر حفظ اسرار شان به قتل  که از آن راز خبر داشت»شيردل«معروف به » نصرهللا«مبارز سامائی  زنده ياد و 

 !رسانيدند

ھای » مائوئيست«و مدعی رھبری » شورش«ول مرداب ؤمس ،»صادق ظفر«دنی مشھور به » صادق«اگر امروز 

 بامکياژ ھائی سياسی ، غربزۀحو» بازسازی«ول ؤ مس،»انجنير ضياء«معروف به » حسين جاسوس«افغانستان و 

فکر می کنند که از تلسکوپ ديد انقالبيون و وطنپرستان  ،بی  و شيادی می نمايندمتفاوت  و اسم ھائی مختلف عوامفري

 ! خرانهحماقتزھی  پنھان می مانند؛

 عمق درون اندام ھائی شما روسپيان و فواحش دوره گرد  را ، ای ايکس  ھمانند راديوسکوپی است  که  با اشعه،ديد ما

 که خزيده باشيد توسط ما پيدا و گوشه ایوک و بويناک در ھر کنج و شما خفاشان مفل .با ھمه گنديدگی ھايش می بيند

در  ،حرافی ھا و اھانت ھائی شما نسل روسپيان و فواحش دوره گرد و چند تا شريک جرم تان را  .افشاء می شويد

تنھا و تنھا عرعر خران کودن و » جنبش انقالبی ضد روسی«و » جريان دمکراسی نوين« فزيکی رھبران غياب

 ! نگذاشته و ھم چو گوز خر اھميت نمی دھند ما به اين نوع لجنپراگنی ھا وقعاسوسان بی شرم شمرده و مردمج

 

 

  


