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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٧

  

  است؟ دهيافت ءتقال در ھالند ميمق ظفر صادق» ريانجن «چرا
 

ی انقالبۀ محکم از را خودش تا است شده پنھان» افغانستانی ھا ستيمائو«ۀ لفاف در ھالند ميمق ظفر صادق» ريانجن«

» ساما -افغانستان مردم بخشيآزاد سازمان «مھمات و سالحی دزد و» دل ريش« هللا نصر قتل رذيالنۀ  خاطره ب

 !کند حفظ

  !ھالند ميمق ظفر صادق» ريانجن«

  ارتباط  ،»ساما« مھمات و ھا  سالح فروش ،»ساما«ۀ محرمان اسنادی دزد هللا، نصر قيرف شھادت مورد در ھا بار 

 و نظارت تحت» ستيمائو ستيکمون حزب«به اصطالح  جاديا وی انگذاريبن ،یآ اسی آ با نيحس/صادق

 و در در تان جدۀ مثاب به زيچنگی ھا عکس نمودن زانيآو ، به خاطر تخطئۀ جنبش انقالبی افغانستان ISIیسرپرست

 انجو «در کردنت کار و پاکستان ارتش و ISI  به مربوطی ھا ھزاره اب تان ارتباط ته،يکو در تانی ھا خانه واريد

شياد و  تو اما و بودم کرده مطرح رای االتؤس تو از  مستنطق، ثيمنح» خاد «در نمودنت خدمت باالخره و»  ھا

  و هزد چپ حسنۀ کوچ در را خودی جاغور» بچه ريش «کی يرند با کهبل ارائه نداشتیی پاسخ تنھاه ن ،جاسوس

 !؟یه اکرد» اليا« ديگری باد

 ظفر صادق» تيشخص «از چرای ستين جاسوس و قاتل دزد، باخته، نجابت و عصمت ، شرفباخته ، ناموسی ب اگر 

 !؟یا چسپده .... ووسا -یرھائ -سامای ھا پاچه به سگ ھمچو وی کنی نم دفاع

 ٌ  محبوب شان رھبران و خوردار بر ھا توده نيب دری  خوبی مبارزات اعتبار و تيھو از نامبردهی ھا سازمان منطقا

 رھبران و ھا کادر مردمی عني باشند،ی م و بودند  برخوردار زينی  بسزائ شھرت از و ھستند و  بوده ھا توده القلوب

 جا نيا در الؤس پس .شناسندی م و شناختندی م شانی ھا شجره و مکمله شھرت و ھا اسم با رای انقالبی ھا سازمان

 جنبش «و» افغانستانی ھا ستيمائو« ،»ستيمائو ستيکمون حزب «رھبران که بدانند چطور ممرد که است

 کار و خدمات ھا، عملکرد و اندی مبارزاتی ھا سابقه چگونهی دارا و باشندی م ھا که ھھھھھه» افغانستانی پرولتر

 !دارند؟ فيتشر کشور امکد و Brothel کدام در و  کجا در فعالً  و بوده چه رياخۀ دھ سه در شانی ھا نامه
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 نيچن سوم بخش در»افغانستانی ھا ستيمائو «پوشش تحت اش نامه عوعو در ھالند ميمق ظفر صادق» ريانجن«

 :می زند» غف«

 - اليسوس مزدوران هيعل}اضافی- بر{وبر وستهيپ مردم به شانی روستاھا به نرفتندبلکه خارج به ونيازانقالبی بخش"

 بودند،به نشده مسلط مبارزه برجبھاتی اسالم ارتجاع کهيتاآنزمان نھايا.زدند دست بارزهم بهی اتحادشورو زمياليامپر

 مقاومت جنگ وسرنوشت سرشت بر منطقه وارتجاع زمياليامپری اليدادندوبعدازاست ادامه شان }مبارزۀ {مبارزه

. کنند زترکيشانرانی وستاھار مجبورشدندکه بودند مانده زنده که }یکتگور{یگور کته نيازا آنعده افغانستان، مردم

 ھھھھه مردم خنده از ھھھھھھھھھھھهی گور کته !؟" 

 ازی بخش کدام به متعلق ظفر صادق تو ايآ که نستيای استخبارات جاسوس و بيپرنسی ب کودن تو از ما پرسش

 بگو و بساز مطلع را ما زنده  شواھد و اسناد ۀارائ با ،یکرد مبارزه سازمان کدام درفش تحت وی بود »ونيانقالب«

ٌ  ظفر صادق که  ست؟يک واقعا

 بود؟ چه لشيدل و کردی م خطاب) شرم قوم (را ظفر صادق» یار ياکرم «زنده ياد چرا

 ھواداران تن از  کي « نقاب تحتی و چرا و بود که ظفر صادقی روس ضدی ھنيم وی مل مقاومت جنبش از قبل

ۀ شعل «انيجر در ظفر صادق ايآ کند؛ی م پنھان را شخود» عقرب سوم«،»ديجاو شعله - نينوی دمکراس انيجر

 زنده؟ شواھد و معتبر اسناد کدامی رو داشت اگر و ريخ ا يو داشت تيعضو» ديجاو

 و کند دفاع شيھا گذشته ازآمده  دانيم به اشی اصل اسم با مردم شگاهيپ در ديبا دارد جرأت و ھمت ظفر صادق اگر

 ست؟يک ظفر قصاد که بدانند چطور مردم آن ريغ در

........ و نگاريال -شنگيعل -پسی ھا اسم تحت ظفر صادقۀ فيوظ ثيح من و  شده پالن ،ی عمد»  انتقاد و نقد «ايآ

 ر؟يخ ا يو بزند ضربتی انقالب جنبش نيآفر غرور خيتار و افتخارات بر تواندی م

 پس ندارندی آگاھ اصالً   رظف صادق تشکيالتی - سياسیۀ شجر و نسب و اصل ت،يھو سوابق، از مردم که نيا

 کنند؟ باور نسبی ب و اصلی ب تيھو مجھول ک يو  جاسوس سگ نهيماد ک يعوعو به  چطور و چگونه

 :می زند» غف« نيچن شيھای گوئ هيتق و ھاگريی مدار و ھای باز شعبدهۀ ادام در ھالند ميمق ظفر صادق » ريانجن«

 درک دارندکه آنرای ذھنی توانائ اندونه آگاه خط تياھم به نه کهی محمود سيرويمانندمی افرادکودن("

 !؟."نداشتندی انقالب خطی رھائ کنندچراساماوسازمان

 از چنان ھم و مظلومانه ر،يشی باال باشدی م پنھان  شيھا لنگ) الی(نيماب در دمش شهيھم کهی سگ نهيماد !عجبا

 !دھدی م نشان نداند و چنگ ھم و پردازدی م سگانهی گر موعظه به و کندی م عوعو ترس

ی انقالب اصل ھمانی رو و بودندی انقالب رھبران وی  انقالب خطوطی دارای رھائ و ساما مفلوک، و کودن ناموسی ب

 بلند آسمان ھفت به رای ستيايامپر اليسوسی روين نيبزرگتری ھا ناله و فغان و بردند رزم سالح به دست آگاھانه

با در نظرادشت قدرت سوسيال  افغاستانی مل مقاومت جنبش که نمود ادعا توانی م لھجه صراحت به حتا .نمودند

  بشر خيتار و دارد فرانسه و  نيچ و برواکتی ھا جنبش از تر واال و تر باال گاهيجاامپرياليزم شوروی درزمانش 

 و  قدری دان چه بو بد سگ ماچه و سرا هيتقۀ زاد خر تو پس. اند نبودهی مل مقاومت و جنبش نيچن شاھدی گاھ چيھ

 !را حلوا و نمک طعم

 !آھنگر زدن ک يو زرگر زدن صد

 نموده حاصلی آگاھ اتی انقالب ضد و  نيننگ سوابق و شوم اتين از مردم حاالی بکش قوله و بزنی» غف« قدر ھر

 جنبش تياکثر که بود حساس وی قو کوبنده، آنقدر مای ھای افشأگر و تانی خالی ھا جمجمه بر ما ضربات .اند
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 غهيصی ا زاده و گو هيتق زنازدگان و حرامزادگان شما از و اند کرده استماع را تان خوکبه مانندی ھا غيجی انقالب

 گريد  افغانستان اسم بهی کشور و افغانستان مردم نيب در ستيزيچنگی ھا ستيا ھزاره  شمای عني .دارندی قلب نفرت

 .ديباشی م مردودی کله ب و ديندار جا

 


