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 یميرويس ودان محمود

  ٢٠١۵ فبروری ٢۴
  

   افغانستان کھنهٔ فرمانبرداران ارتجاع و امپرياليزم در صدد انقياد و تجزي
٣ 

  

 .افشاء گردد» یواصف باختر« از قماش یئ مانند و ھرزه گویروسپ ،سخيف العقل    خفاشانید چھره ھايبا

 یافغانستان است تا چھره ھا) یچپ انقالب( وباالخص ی مترقیروھاي نۀ ھمیق انقالبيف  مبرم  و دقي از وظایکي

ن يا ،»یواصف باختر«یافشا.  را افشاء سازندیسم جھانيالي و امپریسم  شوروياليال امپرين ومزدوران  سوسانيخا

نان و ي خایعني ،نعمتان  شاني ولی افشایبه معنا ، خرد و دور افتاده از قافلهی بیھا) واصفک(ردک مفلوک  و م

 . باشدیز مين»  نظاریشورا« و یرچمپ ، یخاد ،یوطنفروشان خلق

ت ي اکثر،هيگوش روسه  توسط غالمان حلقه ب،یدي خورش١٣۵٧ ھفتم ثور نانهٔ ي و خای ضد مردمیبعد از کودتا

سازمان جوانان « ،» سوم ۀکنگر «یکه بعد از به راه انداز) دي جاوشعلهٔ -ن افغانستاني نویان دمکراسيجر(صفوف 

 ی علن،گري دی و عده ای واصف باختر،اعظم داد فرعلی حيدر لھيب،  ،یارياکرم  ی تحت فرمان و رھبر،»یمترق

 شوند و یزندان افگنده مه ر شده  و بي دستگیانن به آسي و امی تره کیستيم خون آشام و فاشي توسط رژ،گشته بودند

ن جالد در امان ي  کودن و امیغ خونچکان تره کي که از دم تی گردند و عده ایت آنان بدون محاکمه اعدام مياکثر

ه ب ، مرتدانی  و خبر رسانی توسط مخبر،یسم شوروياليال امپريان سوسيم و عري بعد از تجاوز مستق،مانده بودند

 ! بادیر و گرامياد شان بخي . بازندی شان اعدام و جان می داخلیو پادو ھا روس ھا لهٔ يوس

 را در محاصره  و ی زندان پلچرخ، بدون تأمل و درنگ، شودی داخل کابل می اشغالگر روسی که قوایزمان

  ویم پوشاليت شده و گماشته شده از جانب رژي جاسوسان تربیدر آن زمان در پھلو.  آورندیش در ميتصرف  خو

ل عبدالرب ي از قب،ن جالد يظ هللا امي حف از دورهٔ ،»یپلچرخ« در درون زندان ، شانینعمتان روسيان و وليحام

 ،اداني  ھمچو زنده ی شعله ئی انقالبیک عده  کادر ھاي ،ن و اعظم دادفري داکتر نو،ی واصف باختر،افيرسول س

کار آمدن دولت ضد يالبته  قبل از رو . زنده مانده بودندنزمانآ تا ،ھاشم مھربان رزبان و داکتر داکتر ،داکتر دادگر

تره / ن ي امی دولت پوشال،ن و اعظم دادفر ي داکتر نو،ی واصف باختر، ببرک کارمل روباه ، ی و ضد انقالبیمردم

 ، ی شوروی افغانستان توسط قوایدر زمان اشغال نظام. ت شناخته بودندين ھفتم ثور را به رسمي ننگی و کودتایک

 طهٔ ين سليا»  واصف «،ردي گی صورت می مصاحبه  ا،یگري دیا جاي و ی در زندان پلچرخ،»یواصف باختر «با

 کابل تحت م  دستنشاندهٔ ي رژ،رينوا و حق ی قدرت طلب دون و شھرت پسند خوار، ب،یاسي سی روسپ،روزگار
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ده خم کرده و از زندان خارج د کرده و در مقابل آنان سِر سجيئأ و تجاوز روس ھا را ت» کارغلببرک « ،یرھبر

اد يل برادر زنده ي از قبیگري دین و اعظم داد فر و عده اي داکتر نو،ی واصف باختریھمچنان مصاحبه ھا. شودیم

بعد از  ، شان شده بودندیسم و نوکران داخلياليال امپري سوسیم خواست ھاي که تسل،) م-  ص(و )  م- ع (،)  م- ل (

 . گرددیو پخش ميق راديطراز ،آزاد شدن شان از زندان

و » یواصف باختر «نانهٔ ي خایھا و راپور ھا» یچغل «،وني انقالبیل ھايقات فاميثق و تحققرار اطالع منابع مو

اد شان تا ابد ي .ھاشم مھربان شده استداکتر مرزبان و داکتر، ادان داکتر دادگري باعث اعدام زنده ،دوستان مرتدش

 . بادیگرام

 . خواھند پرداختی شان را روزیانت ھايات و خيمت جنايمرتدش قو دوستان » واصف«

 از ،یلي بوده و پدر مفتخور و طفی اروپائی از کشور ھایکير افغانستان در يسف» یواصف باختر« دخترينکا

 اش یخراسان /ی و افغانستانی نظاریست شوراي خادیاران پرچمي بستره انداخته و با ،رات دختر در سفارتيخ

 . باشدی  ھا می ھا و باده گسارینيب نشمصروف ش

 ،ايفورني  کل-که از الس انجلس»  نظاریشورا«  مربوط ،»خراسان «یونيزيق کانال تلوياز طر، »یواصف باختر«

 یو .ختي ریزم خشک مي ھ ئیه و منطقیش بر آتش اختالفات زباني ھای ھا و نرم بریبا ماده رند ، شدیپخش م

صادق » ريانجن«  کودنش ن جاسوس و چوکرهٔ يحس» ريانجن «،»ی افغانستانستيست مائوئيحزب کمون «یدر پھلو

 ،»زشيخ «،»سوزش «،»شورشگر« ھمچوختهٔ ي احمق و افسار گسکلهٔ  یمغز، ب ی ب،تي ھوی و چند تا بیدن

ست ي  خادیھا» یخراسان«و ) یحزب وحشت اسالم (ی وحدتی ھایافغانستان ،»پوالد «،»پس «،»خارش«

 ،یلعل زاد بدخش» داکتر «،لي ھمچو صبور راحیفيختگان کثي از قماش افسار گسی و ستمی نظاری شورا،یپرچم

 باشد که تخم نفاق و شقاق را تحت ی مین جانوريفتريکث..... داوود راوش و، مان راوش يسل ، ی استالفیفيم لطيکر

 یه و نظاره گِر استخوان شکن نشستربغر در ي خیده و خود در غندين توده ھا پاشيب...... ن زبان و سمت ويعناو

 . باشدی مستان با ھم برادِرافغانیت ھاين  مليب
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