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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ودان محمودیويس مير

 ٢٠١٣ می ١۵

 

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

١٨ 

 

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«شترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قاسم م

 

و ساير ھمپالگی ھای شان چون روی آن » غفور ثنا«، داکتر »صادق ظفر«خوانندگان عزيز اين سلسله می دانند که 

را ندارند تا با نام خود چيزی بنويسند و از آن ترس دارند، تا مبادا کس و يا کسانی به ھويت استخباراتی آنھا پی برده 

وس رسوائی آنھا را بلند تر به صدا درآورد، يگانه راه چاره را در آن ديده اند تا زير نام ھای مستعار و نھاد ھای ک

من درآوردی خزعبالت خود را نگاشته، به مانند تمام عناصر خاين و ترسو، از پشت تيرکش بر آزادگان فير نمايند، 

شعله (مندان جريان دمکراتيک نوين ه حت اسم يکی از عالقحاال ت» چقر«صادق ظفر مشھور به » انجنير«چنانچه 

 :با عوعو نامه ای چنين به عف و جف آغاز می کند ،)  جاويد

درتقبيح اعمال جاسوسی لمپنی وفحاشی اپورتونيزم  وتسليم طلبی سرانجام به  خيانت ملی وطبقاتی منجر "

  "ميشود
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فردی الاُبالی از . باشد د تمامی آدمھا نھفته است ،حياء میھای بر جستۀ  انسان بودن که در نھا يکی از خصلت  

که در عنفوان نوجوانی اين جوھر و گوھر آدميت  يعنی شرم وحياء را از دست داده و پردۀ   »صادق ظفر«قماش 

امروز در کمال بی حيائی و بی شرمی زياد دروغ می گويد ، بھتان می بندد و می  درديده شده است؛ء و شرمش حيا

انسانھای مبارز و انقالبيی را ترور شخصيت کند  دوسيه سازی و دسيسه سازی ، اھد که  با اين نوع با بی حيائی،خو

 .تا به  ھدف ارتجاعی اش نائل و به شھرت  کاذب برسد

داشت زمانی که ھمه به  شرم و حياء می صداقت،  از شرافت ،ه ایذر اقالً  اگر اين خم چشم و سرخم بی ناموس، 

سازمان کارگران افغانستان « پليدش پی بردند و دانستند که وی در رول ھا و نقش ھای مختلفی از قبيل ماھيت 

 ،»)شعله جاويد(يکی ازھواداران جنبش دمکراتيک نوين افغانستان« ،» مائويستھای افغانستان« ،شفق، » )م.ل.م(

بايد به اين بی ناموسيھا و  ی می نمايد،از طريق ورای مجازی ظاھر می شود و باز......  و» سوم عقرب« جاويد،

يک فرد » صادق ظفر«اما چون  .شاديبازيھايش خاتمه می بخشيد زيرا ھمه نقطۀ سرخش را ديدند و متوجه شدند

روان است و به ھيچ کس ) ديدو(چشم سفيد و ديده دراست ھنوز ھم در متن تاريکيھايش سگانه  ھمچو سگ تر شده و

 !!  سگھای معروف شودۀدست آرد و از جمله ود می انديشد که چطور يک توته استخوان بخه  نگذاشته و تنھا بوقع

 ا ديده پارهــت در دنيــز اســار چيـــچھ

 »تغاره«مرغ و مگس وپشک و صادق 

 : صاد ق ظفر چنين چنگ و دندان نشان داده و قوله می کشد

 

ارنموده اند وبه کشورھای غربی پناه برده اند و شودکه ازکشورفر وميروس که بيش ازدودھه واندی می) موسوی( "

به جاسوسی لمپنی وفحاشی پرداخته وتاحال " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"تحت چترحمايت آنھاازطريق سايت 

سامای "وبااين کارشان داغ ننگ جاسوسی برجبين خويش و. ھويت عده ای از انقالبيون افغانستان را افشاء نموده اند

که زنده ھستند، اين داغ ننگ جاسوسی وخيانت ملی وطبقاتی درجبين کثيف  تازمانی و حک نموده اند"ندگانادامه دھ

 ".آنھاباقی خواھدماند

مطلع اند که  طشت رسوائی ھزاره ايست ھای » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«خواننده  ھای عزيز پورتال وزين 

شده يست که نگون شده است و مايۀ افشاء بيشتر و بيشترش شان   دير»موسوی و ميرويس«چنگيزيست توسط رفيق 

چقر جاغوری و بھتان و اتھام بستن ھايش ناشی از دردی کھنه و پيشينه ای است » صادق ظفر« فرياد ھای بناءً  ،اند

ٌ دروازۀ الھوری اش را که وجودش را فراگرفته است، وی کوشش می کند که با چسپيدن به دروغ و  !!خصوصا

...  مورد استفاده و لعين آمده درد یءش کاالی مصرفی ، حاال اين مفلوک ،.  زخمھای ديرينه اش را التيام بخشد،جعل

اين توله .تراود، نثار ما می دارد  استفاده شده بيرون مییء کشد و ھر چه که از دھن نجس يک شرا از شقيقه می

 و مھر تأئيد بر باد ھای مشنگی اش می زنند؛ و اما  سگ بيمار روانی فکر می کند که مردم به اراجيفش گوش داده

ين که ھمه باالی شاديبازی ھائی اين کودن بيمار عقده ئی که انتقام حقارت ھا و سوابق ننگينش را از ما می اغافل از

 !!می خندند گيرد،

 سايرا وی و را نمی دانست و تنھا يک لغت ر» اسفراق«فراغ و تچقر که تا بحال تفاوت بين اس»صادق ظفر »

کوانتل «يعنی بوزينه گونه تقليد نموده اند کالشان ھزاره ايست و چنگيزيست شان که از ھم منقلی ھای ايرانی شان 

  !!شان نگاشته و عرعر نموده اند» ۀنوشت«ھھھھھھھھرا در ھر  »پرو
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شورفرارنموده اند شودکه ازک وميروس که بيش ازدودھه واندی می) موسوی(چقر می گويد که رفيق » صادق ظفر«

وبه کشورھای غربی پناه برده اند و تحت چترحمايت آنھابه جاسوسی لمپنی وفحاشی پرداخته وتاحال ھويت عده ای 

لتر از ھمه بايد به کردار وا چنين ادعائی را که دارد »صدر پشت«اينکه  از انقالبيون افغانستان را افشاء نموده اند؛

  .خودش مراجعه نمايد

دامنش را بر پشتش نيداخته اند، جرأت نموده مقاالتی را که آغاز اين درگيری است، تاريخ وار نشر نمايد، اگر واقعاً 

را نيز تاريخ وار نشر نمايم، تا ديده شود که چه کسی برای نخستين بار به » موسوی«من حاضرم مقاالت رفيق 

ن، غفور و يا موسوی؟ فقط در آن عوض مبارزۀ سياسی به حرکت استخباراتی دست يازيده است، صادق، حسي

صورت است که خوانندگان می توانند قضاوت نمايند که چه کسی جاسوس و چه کسی بر حسب انتقام و رويۀ بالمثل 

  .به اين افشاء گری دست زده است

داده نيز تذکر » آزاد«باند جواسيس سه گانه اعم از، حسين، غفور و صادق، ھمان طوری که استاد فرھيخته ام آقای 

ۀ رسالۀ افشاء گران» عشرت« زير اسم مستعار» موسوی« درست بعد از آن که رفيق ٢٠٠٢بود؛ در آغاز سال 

را در تقبيح و محکوم نمودن تجاوز امپرياليزم امريکا و شرکاء نگاشت و با آن » آزمون از نو و يا رسالت ديگر«

سين، صادق و غفور، که خود نه توان و جرأت موضعگيری تاريخی با جان خود بازی نمود، انجوبازان اعم از ح

» باب آوکيان« نام دفاع از زيرچنان موضعگيريی را داشتند و نه ھم می توانستند عقب ماندن شان را تحمل نمايند، 

آغاز نموده، با معرفی وی به صورت آشکار دست به » موسوی«خدای آنروز ھا، به لجن پراکنی عليه رفيق 

اين . نان خيانت خود را بپزند» موسوی«با لو دادن رفيق » بوش«با استفاده از تنور گرم جاسوسی زده، خواستند 

 را با نام و نشان معرفی داشته »موسوی«رفيق يک ادعای خالی نيست، من می توانم نوشتۀ ھر سه تن را که در آن 

  .ازم از وی انتقام شکست ھای خويش را بگيرند، منتشر بس»بوش«و خواسته اند به وسيلۀ 

از عمل بالمثل خود داری نموده، از طريق » موسوی« آنھا در آن زمان به چنان خيانتی دست يازيدند، باوجودی که

آن فرد . ی دانستانتقاد نموده، عمل آنھا را جاسوسايران آنھا را » کمونيست مائويست«يک تن از اعضای حزب 

اسم آن فرد را نيز » موسوی« می توانم به اجازۀ رفيق من. نيز انتقاد را وارد دانسته آن عمل را جاسوسی دانست

  .برده قضيه را در سطح جنبش بين المللی نيز بکشانم

از بردن نام آنھا خود داری نموده، فکر می نمود که آنھا خطا کارانی اند که بايد » موسوی« مگر با آنھم رفيق

 سال آنھا با ھمان روش به کار شان ۵ از اما وقتی ظرف بيش. برايشان فرصت اصالح کرکتر زشت شان را داد

، به افشای ھويت آن  داشت»صادق جاسوس مربع« و »حسين جاسوس«ادامه دادند، با شناختی که از سابقۀ 

حتا برای يک » موسوی«تا امروز که امروز است، رفيق» غفور«جواسيس پرداخت، در حالی که در مورد داکتر 

در پورتال و خزعبالت » موسوی«رده است، شاھد مدعايم تمام نوشته ھای رفيق بار ھم از اين گوسالۀ سامری نام نب

  .آن جواسيس در سايتکھای شش رخ نه گرد خود شان

از آن گذشته اين انسان بی آزرم و بی غيرت، در حالی که خود در ھالند نشسته و به اعتبار گفتۀ شريک خيانت 

پری می نمايد، ما را فراری ماری ھالند، عمر ذليلش را ست استعدر خدمت تحکيم مناسبا» حسين جاسوس«ھايش 

  .دانسته می خواھد از آن طريق، گويا برای خود آبروئی دست و پا نمايد

 با مصرف تمام دار ھند آنھم تا جائی که به من مربوط است، ھمه کس می داند که من و مادرم، سالھا قبل از طريق 

اريخ تا اکنون با آبلۀ کف دست، نه تنھا شکم خود و خانواده  آن تازسانيده ايم و و ندار زندگانی ما خود را به کانادا ر

 اين جاسوسان شناخت نداشتم، به صد ھا دالر برای آنھا نيز فرستاده ام، ازام را سير نموده ام بلکه در زمانی که 
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 ھم با اندک تغييراتی بی زياد خبر ندارم مگر ھمينقدر می دانم که داستان او» موسوی«ھرچند از داستان رفيق

شباھت با داستان من نيست؛ مگر اين آقايان حاضر اند رک و پوست کنده بگويند که به کدام وسيله خود را تا ھالند 

قرار دادی با دولت ھالند بدانجا رسيده اند و يا پای قاچاق در ميان است؟؟ ھر گاه از کدام رسانيده اند؟؟ آيا طبق 

صورت رسمی بدانجا رسيده اند، می توانند بگويند که دولت ھالند از آنھا چه تضميناتی را طريق دولت ھالند و به 

 تعھد نموده اند که تا حيات ،  توبه نامه یگرفته است؟؟ می توانند بگويند که در آنجا با ده بار خط بينی و امضا

ز وقتی ھويت کثيف شان را در پشت دارند، گامی خالف منافع امپرياليزم برندارند؟؟ می توانند بگويند که امرو

  نامھای مستعار می پوشانند، يگانه علتش آن تعھد نامه ای است که امضاء کرده اند؟؟

و ھرگاه با پول خود ھريک مصارف فاميل ھای بزرگ را به صورت قاچاقی تھيه نموده باشند، می توانند بگويند 

 اعتراف خودشان در پاکستان از گرسنگی جلترنگ زده، به ھمان نھمه پول را از کجا پيدا نموده بودند؟؟ آنھا بنا برآ

اساس ننگ خدمت در انجو ھا را پذيرفته بودند، اينک می توانند بنويسند که در عقب آن انجو ھا چه کسانی پنھان 

می  نفره، پول حرکت قاچاق را مساعد ساخته بودند؟؟ آيا به ھمين مناسبت ٧بودند که برای فاميل ھای بزرگ حتا 

دروغ گفته و آنھا با فروش سالح سازمانی که چيزی کمتر از ناموس نيست، » حسين جاسوس«توانند بنويسند که 

  ؟؟خود را به ھالند نرسانيده اند

از ھمه مھمتر مسافرت ما به خارج از افغانستان گناه و فرار طلبی است و اقامت دجال ھای سياسی در ھالند، به 

چنين طرز ديدی را فقط کسانی می توانند داشته باشند، که افغانستان را . »ين آن«خ معنای اقامت در پايگاه سر

 .بخشی از ھالند به شمار آورده خود را فرار طلب ندانند

در ادامۀ عوعو ھايش صد فيصد عليۀ ما قضاوت می کند که  ما با افشاء کردن ھويت ھای کثيف  »صادق ظفر«

داغ  مشھور به پوک و خرچنگ ،»غفور ثنا «وز رو ايشان و جناب داکتر خلقی ھا و خاديست ھا ھمچو جناب ترب

زمانيکه زنده ھستيم، اين داغ ننگ  ا ايم وتحک نموده"سامای ادامه دھندگان"ننگ جاسوسی برجبين خويش و

» صادق ظفر« سروران ايرانی بنابر گفتۀ باداران و .جاسوسی وخيانت ملی وطبقاتی درجبين ما حک خواھدماند

ً واف دھد  ھمچو سر و زيرش بو می» قضاوتش« اين جانور صد چھره  عجب پدر سوخته و بربری  خری است که  عا

افشاءکردن  !!!و بر اساسات علمی و انقالبی استوار نبوده و تنھا احساس خشک و جعل واقعيات می باشد و بس

عنقريب اسمائی سه نفر از  .مه خواھيم دادمرتجعان و خاينان يک امر ملی و ميھنی می باشد و ما به اين کار مان ادا

را افشاء خواھيم ساخت تا مردم اين دالالن روزگاران و فواحش » م.ل.سازمان کارگران م«سگان تر شده ای 

مردم و تاريخ سالھاست که در بارۀ ما قضاوت کرده است و ما را به مثابۀ فرزندان  .خوبی بشناسنده سياسی را ب

 !!!لق لق سگھای زرد جاغوری پنج دريا را مردار نمی کند .پذيرفته اندراستين و انقالبی شان 

اين مرتجعان و  .تا به آرنج رنگين است) اخگر(خادی ھا و پرچمی ھا در خون مبارزان سازمان - دستان خلقی ھا

اعضائی اگر يک تن از  .وطنفروشان با قساوت قلبی و سبعيت کفتار گونه انقالبون اخگری را به شھادت رسانيدند

وطنفروش که پايه و اساس مردمی و انقالبی ندارند؛ ھمکاری می  با اين بيناموسان شرفباخته، )اخگر(سازمان 

اين سگان بی پدر و مادر و  .خون ھای الله گون شھيدان اخگری معامله گری و خيانت ورزيده انده نمايند بدانند که ب

ذاريد تا شناسائی شان کرده و روزی دست بسته در محکمه ای مبارزاتی و جاسوسان کثيف را تنھا بگۀ فاقد گذشت

 .خلق تسليم کنيم

 :سناله ھای اين سر خم چشم سفيد  و رانده شده از اجتماع نگاه کنيدحاال به چ
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گرچه ميدانستيم که نوشته ھای  آنھاھيچگونه ارزش  بحث رانداشته وازمحتوای ايدئولوژيکی،علمی، ادبی "

به . امابه خاطرآنکه خوانندگان عزيزبه ماھيت کاذب آنھابيشترآشنائی حاصل نمايند. ميباشد،اخالقی واجتماعی تھی

 ".جواب لجن پراگنی آنھا پاسخ ارائه نموديم

 و گام بر می دارد ۵۵ ھای مرزدر» صادق ظفر«حاال که   چشم سفيد می شود؛... سالگی١۴راستی کسی که از 

در حالی که  .ت ديگر برايش فرقی نمی کند که راست بگويد و يا دروغمدال و لقب رئيس بانک را دريافت کرده اس

االتی را از اين بی ناموس ولد زنا  در کمال ادب  طرح و پرسيديم و حتا از وی خواھان اين شديم که ؤما از اول س

ی جواب دادن تا به امروز خودش را به به جا  تشريح کند ؛ و قيام اکتوبر را برای ما مفصالً تفاوت ميان قيام چنداول

خوانندگان عزيز می دانند و می بينند که بحث . گری و ديوانگی زد و از پاسخ گفتن فرار نمود و اجتناب ورزيد... 

موالنای بزرگ انسان را به خر . ھای ما بر اساس ايدئولوژيک، علمی، ادبی ،اخالقی واجتماعی استوار بوده و است

در سياست نوشتن کلماتی ھمچو روسپی و  .است و در مواردی از آلت تناسلی انسان نامبرده استوسگ تشبيه کرده 

چون جھان در حالت پيشرفت سريع است و به پيمانۀ پيشرفت تکنالوژی، علم ھم سير  .فاحشۀ سياسی مروج است

ت جديدی را در ادبيات چند تا لغا من ھم در اين گيرودار و جنگ نور با تاريکی ، .صعودی اش را پيموده است

 در ٢١ی که توسط اين قلم در قرن ئواژه ھا .کار بردم  و مورد تشويق ھمه قرار گرفتمه سياسی کشف کردم و ب

 :ادبيات سياسی کشف و در مرحلۀ اجراء قرار داده شده است عبارت اند از

بی  -مادرخطا -  بی پدر-ادگانحرامز -زنازادگان -  پشت و يا مفعول سياسی- کشتمنديست -چنگيزيست - ھزاره ايست

ين اواقعيت بر .به يادم آمد» چراغ کش«در ھمين لحظاتی که می نوشتم  واژۀ معروف ........ ولد زنا و  -ناموس

 .گاھی غلط و اشتباه نبوده زيرا حاصل تجارب و اندوخته ھای زندگی آنھا می باشد است که حرفھای بزرگان ھيچ

حساس شرم و حياء ندارد، يعنی حياء  و شرم از وجود و قاموسش پريده است چقر کوچکترين ا» صادق ظفر«چون 

» شکست کاذب « وی را »حسين جاسوس«حتا يار غارش !!! ھمان جھت دغلبازی می کند و دروغ می گويده و ب

 .نام نھاده بود

اليت استخباراتی می کند خطا به نامھای مختلفی از ورای مجازی انترنت فع.... دانيم که اين مولود حرامی و  ما می

مگر اين   اثر افشاء شدن باز ھم کوشش می کند که از حقيقت بگريزد و مثل کبک خودش را پنھان سازد؛هو اما ب

 ،»مائويستھای افغانستان«يک تن از ھواداران شعله جاويد، سوم عقرب،  پدرسگ ھا و مادر خطا ھائی بنام شفق،

چقر اين کور موش زرد  و حقير که در چند سوراخ »صادق ظفر «جز  هکی ھا اند ب.... و» ھسته چراغ کشان«

 !تنگ خانه درست کرده است؟

شعله (ما را دو و دشنام می دھد و يا » يکتن از ھواداران شعله جاويد« چقر تحت اسم  »صادق ظفر «وقتی که  

جواب يک مجھول ه دارد؛ آيا ما ب و سازمانھا جنبش انقالبی و رھبران جنبش انقالبی را تحقير و تو ھين می) جاويد

جواب فردی که خودش را تحت نامھای مختلفی پنھان داشته  است و اين فرد حرامی و ه چراغکش بپردازيم و يا  ب

 !!! جاسوس انجوئيست کسی ديگری نيست» صادق ظفر«چراغ کش   به جز 

سازمان «مجھول ھويتی که تحت اسم صادق ظفر چقر و چند تا بی پدران مادر خطا و » انجنير« که چراغکش اين

ی  يک ھويت  و در صحنۀ سياسی و اجتماعی داراخاينانه و رئيس بانک گونه خزيده اند؛ »م افغانستان.ل.کارگران م

؛ پس ما چطور و چگونه بدانيم و دريابيم ستحال  نديده و نشنيده اه  را تا به ایمشخص نبوده و ھيچ کس چنين طويل

گ صفت کی ھا اند و در زمان جنگ مقاومت ملی کجا بودند و يا از کدام سازمان سياسی که اين بی ناموسان س

 ؟....انشعاب نموده اند و
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جنبش انقالبی و  ،)شعله جاويد(اين که اين زنازادگان چراغکش درکنج ھا و زوايا خزيده اند و تمامی جريان 

مردم  چطور و چگونه بدانند که خود اين  ؛دارند و با الفاظ رکيک می کوبند رھبرانش را مذمت و سرزنش می

 اوالده ھای نره خر و ماچه سگ کی ھا اند؟

 !ند چرا در پيشگاه خلق خود را معرفی نمی دارند؟ اچرا پنھان اند و اگر بر حق

کسی که انتقاد کند و به نقد بکشد و  اما در کمال بی ناموسی و چشم دريدگی  کسی که دارای استدالل و منطق نباشد،

ه با کدام زبان ب نقد و انتقاد ديگران را به گلوله ببندد و خالصه کسی که کوچکترين ذرۀ عقل و منطق نداشته باشد،

 شتافت و قناعتش داد؟می توان مصافش 

 !و اما گوش نمی کنند و نقد منتقد را نمی پذيرند؟  گويند و انتقاد می کنند اين نسل کثيف و لولو می

 !؟ل کننده را با سيل اتھامات و بھتان به سکوت وادار می سازند سؤابه جائی پاسخگوئی ،

اند و برای شان عزت و )چراغکشان(عقل سليم در بدن سالم و وجدان پاک و آگاه امر می کند که اين ھا صد فيصد 

شخصيت و حرمت جانب مقابل ھرگز مطرح نبوده و چيزی که برای اين نسل لعنتی و نفرين شده  اولويت  شرف،

 !!!د تنھا و تنھا منافع خود شان است و بسدار

 :چقر در باره ای اين قلم چنين قضاوت می کند» صادق ظفر«چراغکش خطا 

 در ]شبھه ای[راافشاء نموده اند،ھيچ شک وشبه ای"پوالد"ئيست ھای افغانستان ورفيقھويت يک تن ازرفقای مائو"

خود به خود جاسوسی خويش را  ه ھای خالی وپوچ شان ،آنھا باانگشتان کثيف  وکل. مورد جاسوسی آنھا وجودندارد

 "اثبات نموده اند

) خاد(چرا بھتان می زنيد؟ من تنھا اسمائی دو تن از جاسوسان  چقر،» صادق ظفر«چراغکش مفلوک و سگ صفت 

 رکتسگان قوله کش و جاسوسان روسيه و دو انجو اکانوميست و جاسوسان امپرياليسم غرب يعنی خلقی دو آتشه دا ،

و افشاء کرده  صادق ظفر چقر را در پيشگاه خلق خود معرفی» انجنير«و » داکتر غف« بامخفف »پوالد«غفور ثنا

شعله (اين حرکت يک حرکت انقالبی است ، چرا که اين من بودم که دزدان . را بشناسند ام تا  مردم دشمنان شان

  با پشتاره  ھای شان دستگير ،افشاء و رسوا ساخته ام  نوين و جنبش انقالبی راتيکو افتخارات جنبش دمکرا) جاويد

اسم ميرويس روزی با خط زرين در تاريخ جنبش انقالبی ثبت اوراقش خواھد شد، زيرا جرأتی را که در افشای 

 .حال ديده نشده استه خرچ داده ام نظيرش تا به مرتجعان و آدمکشان و وطنفروشان بدرباريان، 

 زانو خيلی از اسمائی  زنده ھا و جانبا ،»رفيق موسوی«،»سمندر«و عقده ئی نبوديد که مگر شما بيماران روانی  

 ! در انظار  مورد توھين و تحقير قرار داديد؟کهتنھا افشاء ساختيد بله راه آزادی و انقالب را ن

 !!! دھيدبدانجھت خالف حقايق جان می کنيد و کوشش می کنيد  که سياه را سفيد جلوه چون چراغ کش ھستيد ،

چراغکش شرفباخته و وجدانباخته اين است که تو کی ھستی و مردم  چقر ،»صادق ظفر «حاال پرسش ما از تو 

 !ات بدانند؟» مبارزاتی«ۀ روی کدام سند  و دليل موجه ترا بشناسند و از سابق

با رھبران و ... البی و سازمان انق-  ساوو-رھائی - بنابر زعم کثيف تو خردجال بی ھويت و پرازيت اجتماعی ،ساما 

 را چگونه بشناسند و معرفت حاصل کنند او چوچه سگ؟» خوب«پس مردم تو  کادر ھای شان بد و اما تو خوب؛

 کجاست تا از شرافتی که برايش باقی نمانده است دفاع کند؟» داکتر غف«و يا ھمان منظورم آبستن »  فوالد آبديده«

جز ريخ ليسی چه ه را از يک ريخ رفتۀ روی تابوت، دفاع می کنی و ب استفاده شده و چراغکش  چیءش تو دالل،

 ين کار کثيفت نصيبت می شود؟احاصل ديگری از

 !!!تو باالئی وی سواری و وی باالئی تو سواری می کند و اين را حاال ھمه می دانند
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چل ( چھل آب صاف ی از يکه اخودت  ھرگز نتوانستی از عزت و حرمت برباد رفته ات دفاع کنی و حاال آمد

 !!!ی دفاع می کنی او خر کثيف و زخمی)ليم(کھنه و ) اوصاف

اما تا دو سال  کرده ای؟» ساما ادامه دھندگان «»يتعضو«پشپو می روی مرا متھم به ... جاھل که از ۀ تو خرد باخت

ه ارتباط سازمانی و گون بی خبر بودم و يک نفر آنھا را نشناخته و ھيچ» دھندگان- ادامه«بل از امروز از اسم ق

خر صفت  با مشت ھای خالی زدن درھوا خود را قناعت ۀ شود که تو سگ زاد پس معلوم می. ارگانيک با آنھا ندارم

گونه دليل و سند  برای اثبات تھمت، افتراء و جعلکاری ھايت  ھيچ!!!داده و  درد ھای زيرينت را تسکين می بخشی

 !!!شرم و ننگ بر تو سگ ھار و قوله کش باز؛ه وختۀ حقعقالنی نداری که ارائه داری ای پدر س

- ھزاره ايست» مائويستھای«بار ھا عف و جف زده ای که از امپرياليسم کانادا و امريکا تمويل می شوم و عليه 

اول به اين  خوبی می شناسند،ه چنگيزيست و چراغ کشيست توطئه می چينم و پرو پاگند می کنم؟؟؟ کسانی که مرا ب

خود و ه وسی ات می خندند و دوم می دانند که از روز اول کار کرده ام و يک فرد زحمتکش می باشم که ببی نام

 .ند ا زحمتکش بودنم برايم ارج قائلخاطره زور بازويم از ھر جھت متکی می باشم و دوست و دشمن ب

عی کشور ھای مستعمره به امپرياليسم از طريق استثمار فرد از فرد و استعمار کشور ھا و غارث ثروتھای طبي

ت محسوس و حوضاه  طبقاتی بۀدر کشور ھای امپرياليستی باالخص امريکا طبقات و فاصل .عمرش ادامه ميدھد

امريکا را رھبری می کند  داران ،ه سرماي . به سيستم سرمايه و کمکھائی اين سيستم متکی اندفقراء. مشاھده می شود

تنھا اقتصاد تمام جھان را نظارت و رھبری می کند بل ه ن Corporate America. و صاحب کمپنی ھای بزرگ اند

 .در تعيين سياست ھای دولت و انتخاب رئيس جمھور نقش اساسی را بازی می کند

زحمتکشان می ۀ دھقانان و ھم -شامل کارگران طبقۀ مابينی که ستون فقرات اقتصاد امريکا را تشکيل داده است ،

حاصل زحمت و عرقريزی اين . تحميل کرده است وضع و جبراً بقه انواع ماليات را تعيين، دولت باالی اين ط .باشند

ماليات ھمين طبقه . گيرد و طبقات ممتاز در استثمار اين طبقه مشغول اند طبقه در خدمت طبقات ممتاز قرار می

پرياليسم پول نمی گيرم بل امپرياليسم  من از امبناءً ......امرار زندگی می کنند واست که طبقۀ پائينی از آن استفاده  و 

ائی ھدارد و ھم ساالنه يک مقدار پولھای ديگر تحت اسم ماھانه بيشتر از ده ھزار دالر پول ماليات از من اخذ می

اميد توانسته باشم تو و امثال تو  .پس من جز طبقات زحمتکش و استثمار شده می باشم. مختلفی از ما می گيرد

 !ر فھم کرده باشمانجوئيست کثيف را خ

 !را توھين می داری و بی سوادش می خوانی؟»  رفيق موسوی«در کمال بی ناموسی  چقر،» صادق ظفر«

اگر  مگر در سطح کشوری و جھانی، بسان ايشان کسی است که بنگارد و بنويسد؛ او ماچه سگ پير و زخمی،

 چراغکش و خم چشم نيستی يکی دو تا را نام ببر؟

حاال مصروف است و زمانی که از مصروفيت  مگر ايشان استاد تان نبود؛  و حقير و چشمپاره،او پست فطرت ذليل

 .رخت خواھد کشيده اسرار زندگی ننگينت را با سند و شواھد ب رھا شد؛

 : سند تسليمی اش را چنين امضاء می کند»موسوی و ميرويس«صادق ظفر با سر نھادن بر آستان  پخپلو ،» صدر «

تسليم طلبی . لمپنی وفحاشی آنھا جواب ارائه نمائيم  که ديگرالزم نمی بينيم که به پاسخ جاسوسی ،مادرضمن اين"

سازمان انقالبی، رھائی ، ساوو وديگراپورتونيست ھاورويزيونيست ھای   ادامه دھندگان،- ملی وطبقاتی  باندساما 

زيونيستی وتسليم طلبی ملی وطبقاتی آنھا را ما مشی اپورتونيستی ،روي.......رنگارنگ راموردنقدکوبنده قرارداده 

مداوم مورد نقد علمی ومارکسيستی قرارداده وخط فاصلی بين جاسوسی و فحاشی آنھاومبارزه ايدئولوژيک 

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھه."ميکشيم وجمجمه ھای خالی آن ھارا به نمايش ميگذاريم)  م-ل-م(وسياسی 
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فاده کرده است و اما در اخير عوعو نامه و جفنگنامه اش را تحت اسم است) ما(چقر از کلمۀ» صادق ظفر«ينجا ادر

 !!!ھھھھھه عجب گوشدرازی!!!خاتمه می بخشد؟؟؟» )شعله جاويد(مندان جريان دموکراتيک نوين ه يکی از عالق«

 در کجا تشريف داريد؟» انقالبی«پس تو  که ما از کشور فرار کرده ايم، حال اين

 نفرين و محکمه ای تاريخ قرار می گيرند؟مگر انقالبيون ھم مورد  

در .  تان برای تان به  ارث رسيده استیاپورتونيست و آرمان گرا از خط گذار تسليم طلب،» نقل قول«حتمی اين 

ی اھگيرند و اسم که خالف  نقل قول خط گذار، انقالبيون  و ميھنپرستان مورد ستايش و لطف تاريخ قرار می حالی

اگر بگويم که اين شما ھستيد که مورد نفرين مردم و تاريخ  .تاريخ با قلم زرين نقش زده می شودشان در دفتر سرخ  

 بيش نيستيد که از از انگشتان دو دستقرار می گيريد برای تان يک کريدت قائل شده ام، زيرا شما موشھای زرد 

نه کس از زاد و . وز وز می کنند». آی. اس.آی« تان در کويته تحت نظارت به ھمان تعدادخارج وزوز می کنيد و 

دالل  -گشاد - يک اقليت انگشت شمار ھستيد و تحت نامھای پوالد.ولد تان خبر می شود و  ھم نه چندان مھم ھستيد

 !!!ھستيد... در .... يعنی  ھھھھھھھه!داند و نه از مرگ تان نه از زاد و ولد تان کسی می .پنھان ھستيد.... و

مندان جريان دموکراتيک ه تحت اسم يکی از عالق» صادق ظفر« و رسم و شاديبازيھای حاال بر عملکرد ھا،راه

تبريکی عرض می کنم که » موسوی«ازينجھت برای رفيق انقالبی . شاشيدم و وی را سيل برد) شعله جاويد(نوين 

 .يک موش را به تله انداختم و کشتم و در مرداب پرتاب کردم

خر و لوده از سوراخ ديگر و اما از زير سقف يک اطاق و  از » ئويستھایما«چقر در نقش» صادق ظفر«حاال 

» داکتر غف«يعنی طريق يک کامپيوتر از ھالند ھنوز ھم وز وز می کند و حاال نوبت اين موشک زرد و آبستن 

  .مرداب انداخته شوده است تا از دمش گرفته و ب

ادامه دھندگان و ساوو را تھديد نموده -ن انقالبی، ساما، سازما»موسوی«اين که ضمن سند تسليمی برای من و رفيق 

خوشبختانه، سازمان انقالبی طی چند قسمت، . ای، فکر می کنم داستان ھمان بزی است که نان چوپان را خورده بود

، اين که ديگران چه عکس العملی نشان خواھند داد، به ھمه نشان داد که نان شان با مرچ شاخ بزی خميرش شده بود

مربوط است، پيشنھاد من برای ھمۀ تان آن است که » موسوی«ضيۀ خودشان است ما تا جائی که به من و رفيقق

، شما ھم به »خدا عاقبت را به خير کند«دست به دعا بلند نموده، مانند ھمان زردک فروشی که يک بند چيغ می زد، 

 .انبار شده است» ملی«فکر عاقبت تان باشيد، چون در زير زردک ھا 

  ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

 


