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  ٢٠١٣ جوالی ٠٢
 

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت افغانستان

٢۴ 

 

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«شترک بين چنگيزيسم، قاسم م و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 

 !»سوم عقرب« صادق ظفر چقر در رول »انجنير«  -:٢

شته است و مايۀ ننگ خلق ذھرزگی و و سگ صفتی سپری گ صادق ظفر چقر و مفعول که عمرش در لچکی، »انجنير«

جريان شعله و جنبش «بارزاتی در ھيچ گونه ارتباط و سابقۀ م شريف ھزاره، جريان شعله و شعله ئی ھا می باشد ؛

ميراث و افتخار  يادگار، که حماسه،» سوم عقرب«ندارد، چرا از اسم و رسم حادثۀ تاريخی و انقالبی » انقالبی

  از تاريخ مبارزات دموکراتيک و انقالبی می باشد، استفادۀ سياسی و شخصی میبرھه ای ھای انقالبی در روشنفکر

داشته است و از » شعله ئی«د که وی سابقۀ ن دارھر شکل و اشکالی  تحميله د و بنبفھماند  تا ند و کوشش می کنندار

 !سابقۀ خوب مبارزاتی نيز بر خوردار می باشد؟
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خاک  ه صادق ظفر چقر مفعول جاغوری اينست که آيا آيه و آته جناب سينه ب»انجنير«پخپلو » صدر«حاال پرسش ما از 

به جھنم بد کارگان تاريخ رھسپار و فرستاده شده اند که سوم عقرب را مھر » م عقربسو«و دامن باالی شان، در حادثۀ 

ھمان طوری که حادثۀ تاريخی چنداول را مھر  ؛ه استھزاره ايستی و چنگيزی زده و مختص به مليت ھزاره دانست

زاده  زائيده از بطن روسپيی او اوالد سگ و نطفۀ دالل و حرام!  ؟.........ھزاره ايست زد و موالنا را ھزاره ناميد و

 !صورتی؛ آيا سوم عقرب ميراث آيه و آته ات می باشد و يا متعلق به مردم افغانستان و من جمله به انقالبيون شعله ئی ؟

اسناد و  روی کدام ملحوظات، باز ھم پرسش ديگر ما از تو مفعول بی شخصيت و بازنگر و فاحشه سياسی اينست،

 !استفاده  سياسی می کنی؟» م عقربسو« شواھد از اسم و رسم

ميراث گرفته ای و ه را منتشر می نمودند ب» سوم عقرب«لمان نشريه ای که در ئھا» رويزيونيست«آيا اين ميراث را از 

  استفاده ھای سياسی می نمائی، او  اوالد سگ و بی غيرت کثيف؟» سوم عقرب«يا از افتخارات حادثۀ تاريخی و خونين 

باز ھم ھمان سنگيست که بر پای خود سازندگان آن افتاده » سوم عقرب«فحشخانه ای زير نام سايت به وجود آوردن 

  :چھره ھای زشت و پليد استخباراتی آنھا را نمايان می سازد، زيرا

کسانی که واقعاً مبارزه کرده اند به نيکوئی می دانند که در دوران تجاوز روسھا بر افغانستان، رويزيونيست ھا و 

» انديشۀ مائو تسه دون«ری ھا که آن زمان بزرگترين دشمن را نه در وجود اشغالگران، بلکه در وجود پيروان اخگ

دانسته از تخريب و ضربت زدن آنھا، حتا تا سطح لو دادن کادرھای  مخفی آنھا به اخوان و امپرياليزم اباء نمی 

نظر از آن که چنان نامگذاری درذات خود خلط  صرف –. »سوم عقرب«ورزيدند، رسانۀ خبريی داشتند، موسوم به 

 که به صورت عمده وظيفه اش شده بود از پاچۀ جنبش -مواضع عناصر انقالبی با رويزيونيست ھا را بازتاب می داد

  .چپ گرفتن

و صادق جاسوس و » غف«حال وقتی اينک بعد از سپری شدن حدود چند دھه، توله سگان بی ھويت ديگری که به ساز 

می رقصند، باز ھم ھمان شيپور را با ھمان نوا به صدا در آورده اند نبايد از آنھا پرسيد که مناسبات آنھا با » عمدتاً «

متوفا بر چه مبنائی است؟ آيا با اجازۀ آنھا اين کثافت دانی را کشوده اند و در نتيجه خود را ادامه و » سوم عقرب«نشريۀ 

  اسباتی با آنھا ندارند؟وارث آنھا می دانند و يا اين که کدام من

ھرگاه با اجازۀ آنھا اين کثافت دانی را کشوده اند و در واقع خود را ادامه و وارث آنھا می دانند، چطور است که اندکی 

بر مواضع ديروز شان، يعنی مائوتسه دون زدائی اشکار و خصمانه ای که پيش گرفته بودند، و در ھمسوئی تقابل گونه 

را نشخوارمی نمودند، نيز روشنی انداخته و اين » دو سيستم«، »سه جھان«تی و ضد کارگری با تئوری رويزيونيس

شرافت را وقتی خود ندارند، حد اقل از بازار ھای روتردام و يا امستردام خريد نموده واضح سازند که از کدام زمان 

بيشتر اولويت می يابد، زيرا » غف«اکتر بريده اند؟؟ اين سؤال در مورد د» خوجه ائيزم«شده و از » مائويست«بدين سو

شھادت بر » سوم عقرب«آفتابۀ استنجاء شيخ آصف محسنی را آماده نگه می داشت، نشريۀ » غف«در تمام مدتی که 

  .رزمندگی رفيقانۀ وی می داد

ه اند؟ آيا نبايد حکم و ھرگاه با آنھا کدام رابطه ای نداشته اند، می توانند بنويسند به کدام اجازه به چنين سرقتی دست زد

ھای ھالندی و پاکستانی را ساخته به ھمان » مائويست«نمود که دزدی افتخارات مبارزاتی ديگران، خط مشی اصلی 

خواستند برای خود تاريخ مبارزاتی بسازند، اينک که اشتھای شان اندکی » شعلۀ جاويد«سانی که زمانی با سرقت نام 

پس کشيده » سوم عقرب« ارتباط آنھا با کشتمند ھا از بام افتاده است، خود را تا بيشتر شده و به عالوه کوس رسوائی

 اند، تا باشد رويزيونيست ھا را نيز در زير بيرق خيانت شان گرد ھم آورند؟؟

 

 !)شعله جاويد(ھواداران جريان دمکراسی نوين «صادق ظفر چقر در نقش يک تن از »انجنير«-٣
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صادق ظفر چقر مفعول چشمدريده و خم چشم چه وقتی ھوادار جريان دمکراسی نوين »رانجني«ال کرديم که ؤبار ھا س

پيرو مائويسم «اما صادق مفعول   سرشناس شعله ئی روابط تشکيالتی داشت؟ اشخاصکدامبود و با که و ) شعله جاويد(

ود تا مورد افشاء و رسوائی در کمال پر روئی جواب و پاسخی ارائه ننم» و  اساسات ديالکتيک و ماترياليسم ديالکتيک

 !بيش از حدش واقع نشود

را » موسوی«اين حيوان بی عقل و تھی از جوھر دانش و  عاری از گوھر ناپيدای آدميت متواتر رفيق مبارز و شجاع 

تيک و ی انقالبی بنابر اصل ديالکمی کرد و اما رفقا......... يد وجاو ل،.متھم به استفاده از نامھای ھمچو پغمانی، آزاد

نقالبی برای با جرأت ا. پيشنھاد مبارز بزرگ و شخصيت نستوه و دانشمند شعله ئی گرانقدر استاد معززم آزاد ل

را داد تا اين زنازادگان و حرامزادگان مرده گاو را غلط ) رو در رو(ی جرمش پيشنھاد ديدار و شرکا» صادق مفعول«

اين مادر خطا ھای  .  را ناديده و نا خوانده پنداشته و وقعی نگذاشتندگويا پيشنھاد» غف و پس-مفعول«ثابت بسازند و اما 

!!! بی پدر و جاسوس مخالف باارزشھای ديالکتيک عمل کرده و اما از ديالکتيک در کمال بی حيائی نشخوار می دارند

يست و به چه ديالکتيک نمی دانم معنای ديالکتيک در لغت نامۀ آيه و آتۀ اين مفعوالن بی مقدار و جاسوسان بی ناموس چ

 !ميگويند ؟

ھمه به اتفاق ھم شما نسل بی مقدار و انگلی ھای مزمن را به اتفاق ھم در پيشگاۀ » رفيق موسوی«در مسألۀ اتھام به 

پارس » رفيق توخی«حاال ھمچو ماچه سگان پليد عليۀ  .خلق و انقالبيون غلط ثابت ساختيم و بر دھان نجس تان شاشيدم

 !وخاکستر می کند؟ "آتش" ،"حامد بھارستانی" ،"واکمن"را متھم به استفاده از اسمائی ند و وی نمی ک

و سگان انجوئيست و دروغگو » کشتمند«بخش خاد  »حزب دمکراتيک خلق«نفرين و لعنت بر شما جاسوسان کثيف 

 در بد نام سازی انقالبيون  ھر شکلی که شدهه ترين دغلبازان روزگار که از ناموس ھای تان گذشته  ايد و اما حاضريد ب

در کثافت جيغ کشيد تا بادار امپرياليستی و ارتجاعی  )لوله و لوپان(قالبی ھمچو خوکھای ط جريان شعله و جنبش انمربو

و ھم با زر و سيم از شما بی غيرتان موش صفت و ترسو که در زير ) بخمل بچيم(دستی بر سر تان بکشد و بگويد که 

پذيرائی کنند و شما ھم در ازای گذشتن از ناموس و شرف تان به مال و   والدين تان شاشيده ايد؛اسمای مستعار بر دھان

 .منال رسيده ايد

مفعول با نام و با نشان و دامن باال می پرسيم که با کدام دليل و سند موجه بپذيريم که  صادق ظفر چقر ، »انجنير«ما از 

  مليت زحمتکش ھزاره درست و مطابق به معيار ھای ديالکتيک می باشد؟ادعائی شما نسل حرامی و داغ ننگ بر دامان 

در کابل و در بين توده ھای ميليونی  »رفيق حامد بھرستانی«.... صادق ظفر  »انجنير«اوالد سگ و چوچه خرس 

 و از  ھستيدخود فروختهاما چون شما  .روشنی معرفی نموده باشد و قبالًوی خود را ب مشغول مبارزۀ دمکراتيک می

 !!!بطن خوک و سگ متولد شده ايد نھايت مشکل است که زبان آدميت را بدانيد و بپذيريد

را به ارمغان » بھار مائويسم«شما با اين ھمه لولو گری و نادانی و بی سوادی و با تعداد انگشتان دست گويا می خواھيد 

خوکان منافع امپرياليسم و ارتجاع منطقه و چرا يکی و خلص با زبان ساده نمی گوئيد که نخست سگان و  وريد؛ابي

می باشيد و با شعلۀ جاويد و جنبش »شاخۀ کشتمند-ارتجاع بومی ھستيد و دوم جاده صافکن ھای حزب دمکراتيک خلق

 انقالبی دشمنی ديرينه و تاريخی داريد؟

يک تن « »سوم عقرب« ،»شورش«يک مسألۀ که جلب توجه کرده است اينست که صادق پخپلو چنان نشان می دھد که 

تشکالت جداگانۀ سياسی اند و صادق پشت تنھا و تنھا .....و » .....سازمان مرده گاوان « ،»........از ھواداران

  ھھھھھھھھھھھھھه.عجب احمق و خری نادان!!!است و بس»شورش«،»ولؤمس«
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» سوم عقرب« در نقش را: صادق ظفر مفعول«وليت ؤدر نقش ناشر، مس» صادق ظفر پشت« جای خنده در کجاست؟

که در مقابل رفيق توخی و خانم نجيب و شريف شان با افسار گسيختگی تام تحقير و توھين رواداشته است؛ نمی 

 !!!ھھھھھھھھھھھھھھه عجب نطفۀ کثيف و مجھول الھويت پست فطرت و خری در خر!!! پذيرد؟؟؟

کردار و عمل ھزار ايست ھای  در کدام گفتار،پس  .ديالکتيک يعنی منطقی، ديالکتيک يعنی منطق انسان انقالبی

 !چنگيزيست ديالکتيک نھادينه شده و نھفته شده است تا مورد باور ما قرار بگيرد

که  »ديالکتيکی«صادق ظفر مفعول چشمپاره با اين نوع خصوصيات حيوانی و صفات اخالقی و با اين طرز»انجنير«

 !!!را می زند» ........بھار «اجيف و جعل تاريخ باد جفنگ گوئی و نوشتن ار ترور شخصيت، شامل دروغ،

و نشخوار نمودن ) شعله جاويد(صادق ظفر چقر مفعول با استفاده از اسم و رسم جريان دمکراسی نوين »انجنير«پس 

زعم بيمارش ه تالشھای خاينانه و مذبوحانه کرده تا ب) شعله جاويد(ديالکتيک در بد نام ساختن جريان دمکراسی نوين 

 و ديوانۀ پاچه گيربخواند؛ اما اين سگ » کشتمند ھا  و محقق«نفع باند ه را ب) شعله جاويد(فاتحۀ جريان دمکراسی نوين 

در باغ انقالب جلوه افشانی می کنند و ھم باغبانان » شعله جاويد« گلھای سرخ ۀتا حال متوجه نشده است که ھم... لوده 

 .د داد تا خار ھای مغيالن و علف ھای ھرزه  در باغ و چمن انقالب برويدنازه نخواھشعله ئی زنده اند و ھرگز اج

ما درفش گلگون شعلۀ جاويد را در قلمرو آزادگان در اھتزاز در خواھيم آورد تا چشمان ھر چه حسود کور شود و اين 

  .روز حتی رسيدنی است

 

 !»ی افغانستانمائويستھا«صادق ظفر چقر مفعول جاغوری در نقش »انجنير« -۴

ھای منتظر استخوان که حتا در غرب از ) پاپيگگ-کوچوکگگ(يک مفعول بيمار و عقده ئی تنھا و تنھا با يک دو تا 

 از طريق انترنت ،» مائويسم«استفاده کرده و تحت پوشش » صدر مائو تسه دون«  ميرند از اسم و رسم گرسنگی می

با ) حجلۀ اغيار(از دم و دودش و ديگری از اطاق خوابش و يا بھتر بگوئيم را يکی از پر خانۀ پر  »بھار مائويسم«آمدن 

و ھم خری به اسم » شيخ آصف محسنی و امام خمينی«چند تا تفنگ دو ميله و ديگری خلقی خلق کش از زير عکس 

ت ستمديده نويد می تنھا برای خلق افغان نويد داده بل برای بشريه ن مثابۀ ميزبان شھوت مندان ؛ه از پسخانه اش ب» پس«

مفعوالن و خماريان و سازائی ھا و خلقی ھای انجو باز با ھم يکجا و با اتفاق ھم ايدئولوژی دورانساز  !دردا!عجبا دھند؛

می » ھالند« کارگر و رنجبر را به مسخرگی گرفته اند و در کمال بی سوادی و جھالت الف جنگ و انقالب از ۀطبق

را ھر چه بيشتر رسواء و افشاء سازند تا ھمه ......  ھالند نشين وۀا اين زنازادگان حرامزادوظيفۀ انقالبيون است ت .زنند

ف و جف و عوعو اين سگان قوله کش را غگر چه   .ی تابوت شان بشاشيمخرين تابوت شان را بکوبيم و باالبا ھم ميخ آ

ک ج .- سيا.- واواک- . آی. اس. اين عوامل آیۀی تنفس و تغذي مھم ھم نيستند باز ھم بايد مجراکسی نمی شنود و   گر چه

 .را تنگ و تنگتر ساخت تا نفس شانرا در گلو ھای شان خفه سازيم...... ب و

با چند  »مائويسم«ۀ جای خنده درينجاست که صادق مفعول و خاديست و جاسوس انجوئيست از ھالند و با استفاده از واژ

 دوکتورين انقالب و جنگ خلق صادر می کنند و اين تفاله ھا و استفراغ تفنگ دو ميله اش با ھمراھی خانم ايرانپرستش

با اين حماقت و رذالت ذاتی شان فکر می کنند که ھمه غول و نادان اند و تنھا اين بيماران روانی و فاحشه ھا ) خاد(ھای 

 !!!و مفعول ھای سياسی و اجتماعی ھم عاقل و فرزانه اند

.........  ھای مادی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبيعی  و  حرکت و تحول در تمام جنبهواژۀ ديالکتيک نيز به معنای  

اين که صادق مفعول و پخپلو از منطق چيزی نمی داند  و ھمچنان از حرکت و تحول بو نبرده و بی خبراست  .باشد می

ان و جنبنده ای پارس می دھد، از و خودش را در چھار ديواری عقده  ھا و حسادت ھا اسير ساخته است و بر ھر انس

اين بدان معنا است که اين سگ بد بو و پر از تعفن نه از سياست چيزی . دم می زند»بھار مائويسم«و آوردن  »مائويسم«
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می داند و تعليم يافته است که چگونه برای پدران خارجی که را می داند و نه از آدميت بوئی برده است و تنھا چيزی را 

در بد  »مائويسم«  نمايد و چگونه عناصر ملی و انقالبی را بد نام سازد  و مھمتر از ھمه چطور تحت اسم  اش جاسوسی

 !!!نفع ارتجاع و امپرياليسم بر قبر پدرش بشاشده نامی انديشۀ مائو تسه دون ب

نتوانست که ..... .......مادر خطائی و پدر سگی و  اثر اين ھمه تبليغات و جست و خيز ھا و ده ھا بی ناموسی،هب

پيرو کوچکترين خدشه ای به اين انديشۀ فنا ناپذير وارد سازد و يک نفر ھم جذب نمايد؛ زيرا مارکسيست ليننيست ھای 

را رسواء » غف و مفعول و پس«دفاع بر خاستند و  ه انديشۀ مائوتسه دون در يک صف متحد از اين انديشۀ دورانساز ب

 .نگون ساختندسررا از بام بلند  ی شانتر از گذشته ساخته و طشت رسوائ

- ی شيخ آصف محسنی و يک خلقی کثيف و بی ناموس ھمچو داکتر غفور ثناصادق مفعول از يک آفتابه گير وضوچرا 

داکتر «دفاع برخاسته است و برای يک جاسوس وطنفروش  و جالد پليد، ارج و احترام می گذارد و چرا ه ب »غف«سنا

 !دفاع بر نخاسته است؟ه ن جاسوس بيدق مفعول و حسدر ھيچ مقطعی از صا »غف

ره بردار داکتر زرغون خلقی بغفور غف رفيق و تو»داکتر» «سابقۀ مبارزاتی«اين که صادق جاسوس و بی ناموس از 

بوده است و در کنار » شعله ئی«به اصطالح روزگارانی »غف«دفاع می کند و کوشش می کند تا ثابت بسازد که 

 !مبارزات انقالبی کرده است؟» یشھيد اکرم يار«

 !ماترياليزم تاريخی و ماترياليسم ديالکيک حکم می کند که بر مبنائی کدام سند و شواھد؟

ادبی و فلسفی اشرا گويا از ترس رفقای باورمند به ديالکتيک، خلقی و خادی و  تئوريک، که تمام آثار علمی، »صدر«

ھھھھھھه چرا آدرس مخفيگاه گنجينه . آدرس نا مشخصی پنھان کرده بودپرچمی ھای جنايتکار و باداران روسی اش در 

انقالبيون از آن اسرار انقالب و ۀ تنھا آنھا بل ھمه مشخص نساخته بود تا ن» غف و يا پشت و يا پس«اش را برای 

 مفقود االثر» آثار« که چنين نشد و پی می بردند و چراغ رھنماء و رھگشايش می انگاشتند؛» مائويسم«

 ھھھھھھھھھه.گشت

  و بنيانگذاراند و  غالم بچۀ دربار را رھبر» مائويسم«مدعی » پس«ستيز -اين که صادق پشت و غفور سناچ و پ

يت و بر وفق کدام اسناد و داليل موجه دست به چنين گستاخی بی ؤبر ر در افغانستان معرفی می دارند؛» مائويسم«

 زده اند؟ای شرفانه 

ه ريقت و روش شان آثاری از ماترياليسم ديالکتيک و معيار ھای ديالکتيک مشاھده نمی شود بط عمل، در طرز گفتار،

 !توھين و ترور شخصيت و بی ناموسی و زنازادگی عريان جزء دروغ و تھمت،

اغيار نبوده و چراغکش و ۀ اگر اين بی ناموسان بی وقار و بی شخصيت از بطن صورتيان درباری زائيده نشده و نطف

اگر شواھد و اسناد قابل قبول داريد پس منتظر چه   نيستند با آوردن شاھدان و اسناد تاريخی ثابت بسازيد؟جاسوس

 شرافت بخريد، و در غير آن بدون دليل و برھان و ه ایو خود را از اين رسوائی تاريخی برھانيد و برای تان ذر ھستيد؛

 !!!ا گوزيدن در انظار می شماريمالف و پف و تعريف و تمجيد تانرۀ  ھم،زبان گويائی سند

 جزمفعولی، ولگردی، لواطت، چراغکشی، دزدی، جاسوسی، ناموسفروشی،ه صادق ظفر بی ناموسی که ب»انجنير«

چھل آب (مادر فروشی ھيچ نوع افتخار و عملکرد انسانی و انقالبی ندارد با پشتيبانی از  دختر فروشی، زنفروشی،

 می خواھد برايش آبرو و ھويتی جست»پس«و خری بی خرد ھمچو »  غف «زنگ زده ای ھمچو )چل اوصاف - صاف

 که مرواريد اگر يکبار آبش بريزد بی خواھد بپذيردجو دارد و اين سگ بی وقار و فاقد ادب فاميلی و اجتماعی نمی و 

 !!!ارزش می شود

 !ی در کنار بيت الخالءاء کردن بر خس و خاشاک و يعنی اتکاء بر مردابکاتکاء به داکتر سناچ غف يعنی ات
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 ،.......يک تن ھواداران شورش،«صادق ظفر چقر و مفعول از طريق ورای مجازی با اسمائی » انجنير« اگر امروز

خانه بر ھر پديده ای و ھر جنبنده ای زنجير پاره می کند و عف و جف و گستا» رب و مائويستھای افغانستانسوم عق

بازيھايش که به نقطۀ نيرنگی بدل گشته  آيا صادق پشت با اين شادی اھد کشانيد؛کجا خوه غف می زند اين راه وی را ب

 خواھند توانست سی و بنگی تحت نام مائويسم واقعاً است با دو سه کپ و کوپ و گوزوک خلقی و انجوئيست  و چر

 را رھبری و به پيروزی برسانند؟ھھھھھھھھھھھھھه» انقالب مائويستی«

د تا روسپی و مفعوالن سياسی و اجتماعی بوده نه از پشتيبانی توده ھا بر خوردار اند  و نه زيرا اين ھا چن ھرگز نه،

صراحت لھجه می توان داد زد که اين سگان ه ب .مربوط و متعلق به اکثريت خلق ھای تحت ستم کشور می باشند

ند که در بين خلق افغان نا آشنا و  و خود داننيستند بيش ی نبوده  و تنھا الفزن ھا و رجز خوانانچيزیدھندريده ھيچ 

  .بيگانه اند

يعنی کسی که در دکان آنھا متاعی به نام شرم وجود نداشته و . صادق، يعنی موجودی تھی شرف، اخالق و غيرت

ندارد؛ در غير آن وقتی از نام جوره خواست سوءاستفاده نموده به اصطالح لشکر خاينانش را گسترده نشان دھد، و 

به دو جوره تقسيم شد، می بايست پند می گرفت که بيش از آن حقه بازی و فلوته » رفيق موسوی«ربت جوره با يک ض

 کجا و شرم کجا و پند گرفتن از گناھان خود و ديگران کجا؟؟؟... بازی نکند، مگر  آدم 

م باز نکرده و و ايميلی به اسم» سايت«گوز می زند و منکر می شود که » سوم عقرب«اين که صادق مفعول از پاچۀ 

پاسخ روشن است که صادق مفعول اگر غيرت،عزت  شرافت می داشت  از عکسم استفاده ھای نا مشروع نکرده است؛

اگر صادق ظفر بی ناموس چراغکش و مرده گاو بر حال  .را  در چھارده سالگی از دست نمی داد جوھر مردانگی اش

نمايش و در معرض استفاده ھای مشروع و غير ه ايرانی بنمی بود نخست زن و دخترانش را در حجلۀ منقلی ھای 

به مصاف نمی » ميرويس ودان محمودی«مشروع نمی گذاشت و دوم زن و دخترانش را به شکار و ترور شخصيت 

بشاشد » شانگھای«کشيد و سوم در قبور نا مطھر جد و نطفه گذار و آن که از بطنش چشم در جھان گشوده ای خوکھای 

دوسيه ساز و  حقباز، بدانجھت دروغگو، دادی؛... چون  ! مادر خطاء چقدر پست و دروغگو می باشی؟که تو پدر سگ

 .دسيسه ساز و يک موجود  کثيف و نيرنگباز می باشی

روز گارگر را  در معرض ديد ما قرار داده و اما تو پدر سگ مادر خطا دو سه » تظاھرات«قبالٌ خواستم که ويدئوی 

نمايش گذاشی و متذکر ھم شدی که ه بچه ات را با در دست داشتن شعار ھای سرخ به دری بقطعه عکس دختران و 

چند ت کمتر از حوضاه که در عکسھا ب در حالی.ھزاران کارگر ھالندی در تظاھرات اول ماه می اشتراک ورزيده بودند

تيموجن و  -د و اما فرزندان ھالکوتظاھر کنندگان شعار ھای به زبان خارجی را حمل می کردن.  نفر را نشان می دھدده

پرسش ما از صادق مفعول اينست  .چغتای مخالف با حرکت تظاھر کنندگان برای عکسبرداری اکت و ادا در می آوردند

 پارسی است؟/دری» ھالند«که آيا زبان مردم 

 نمايش بگذار؟ه اگر جرأت داری که نداشتی و نداری ويدئو تظاھرات ماه می را ب

 ........ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

 

 


