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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٧ مارچ ٢۶

  

  ، داکتر عاکف دروغين،" زرير شھمرد"خانم محترم پيام برای 
 !.....و" الماسک تندر"

 

ٔکه پيام ذيل را برای شوھر نامرد و افسار گسيخته تان رسانيده ممنون با عرض سالم و حرمت احترامانه خواھشمندم 
 :سازيد

..... ، تو آنقدر نامرد ھستی که سبزه ، آذر خياط ، رئيس بانک ، رحيم غالم بچه و.. ديوانه ک) ص" (زرير شھمرد "

ھای اصلی شان در جامعه تبارز ھزاران مرتبه با شرفتر نسبت به تو نامرد چادری پوش بودند زيرا آنان با ھويت و اسم 

کردند و اما تو نامرد بی غيرت که در انگلستان زيست داری ؛ تحت نام ھای مستعار و از زير چادری بوبويت عليه 

، ببر انقالب و رھبر آزادگان "مجيد کلکانی"انقالبيون و رھبران جنبش چپ انقالبی باالخص زنده ياد و گرامی ياد رفيق 

ٔ، ھم چو سگِ تر شده بی دم می جفی؟ متيقنم که در زمان در ھمان مقطع در تاريخ جامعه بشری و انقالبی بی بديل
 جرأت حرف زدن را در مقابل ھيبت و صالبتش نداشتی و اما در نبود آن ببر پر عظمت  ئی،حيات ابر مرد اسطوره

زير حجاب اسالمی؛ عف و جف و غف زده و چادر گلنار و يا از چپن بادار و يا ھم انقالب با نام ھای مستعار يا از زير 

 !قوله می کشی و به قبر ھفت پشتت می شاشی

  تن از رھبران١۶تنھا در شھادت ه ن " ۶ -  آی -ام " و ) خاد(فطرت عاری از شرف و فاقد وجدان ، تو جاسوس  پست

 دستت در تبانی هک خورشيدی دست داشتی بل١٣۵٨دست جالدان خلقی و پرچمی در ه ب" اخگرسازمان " و اعضای 

 !نيز رنگين می باشد" اخگر"دولت مزدور به خون چند تن ديگر از رفقای ) خاد(با

و يا از پشت تيلفون به خانم ھای مردم فحش و   وز می کندکور از سوراخش باالی ببر وزجای خنده است که موش 

اومت ملی ضد روسی، شما موش ھا در ، در زمان جنگ مق"سازمان اخگر" با احترام عميق به شھدای. ناسزا می گويد

تنھا ه ن" ساما" سوراخ ھا خزيده بوديد و حتی يک تک تفنگ نمايشی ھم به جانب روسھا و نوکرانش نکرده ايد و اما 

 در يک مقطع زمانی يکی از کهراز نو در جنبش مقاومت ملی و انقالبی ضد روسی بود بلتيک سازمان پيشتاز و 

نظامی در افغانستان و در سطح منطقه و حتی در جھان بود که فرياد روس ھا و نوکران بزرگترين نيروی سياسی و 

زار زار می ناليدند و می " ساما"بومی شان و اخوان کثيف را به آسمان ھا بلند کرده و آنان از عظمت مبارزاتی 

 .گريستند
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ُحاال تو کچکک  تحت نام ھای مختلفی، سرخاب و سفيداب زده و با " لندن"اق خوابت در تو فرصت طلب از ا) جلمبور(ُ

 غيبت جاسوس مشربانهدق الباب می کنی و " بستن زنگ و جامن شرنگ شرنگ کرده ، ھر دری را از طريق مسينجر

 !را از شقيقه می کشی و ارضاء می شوی.. و فحاشی می کنی ؛ يعنی درد ک 

 !"لخک مبه دستیيک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر "

ی ؛ زھره ئبی آبرو  ً ھم چو تو را می ديد واقعا از اين نوعٔبی غيرتیمرتد زنده می بود و پيرو " انور خوجه " اگر 

 !!کفک می شد

تا به حال نمی دانی که ..... واز و... شاديباز ، " کاراته باز " ، "تئوريسن"، "داکتر " تو کثافت الفوک و پفوک ، 

" صدر مائو"ارتقاء نکرده زيرا عصر ھمان عصر امپرياليزم وانقالبات است و " يزممائو"ه ب" ٔانديشه مائوتسه دون"

از زبان رفقای ) ِليروک و قروک(ًبناء تو کودن . سخن به ميان نيآورده بود" ايزمش"در زمان حياتش ھيچ گاھی از 

می کوبی و فکر " مائوئيست " خلقی و خادی ، خوجه ايست خاديست و باداران روسی ات ما را تحت عنوان-پرچمی 

ٔمی کنی که با اين نوع ترفند و ترھات خاينانه باعث بدنامی ما می شوی؟ در حالی که با اين شيوه ناجوانمردانه و 
نشان داده و بر دھن ھائی نجس تان خود تان "  ا - ل- م " حرکت بی ناموسانه ؛ ضديتت و يا ضديت آشکار تان را با 

ھستيد "خوجه "يد و ثابت می سازيد که توله سگ ھای وامانده و دور افتاده از قافله و يتيمان می کنيد و می شاش) غل(

با کوبيدن و . ٔکه در صحنه داخلی و خارجی ھيچ کسی از شما مگس ھای روی بيت الخالء ؛ خبری و شناختی ندارد

 . کوبيد آخرين ميخ تابوت تان را به دستان خود میکهبرچسب زدن ما مشھور نمی شويد بل

چادری چيندار، چادر گلنار و حجاب نه نه ھا و خاله ھا و عمه ھائی تان بيرون شويد و در چپن باداران و از زير 

شما ھا کدام نيروی سياسی و انقالبی نبوديد و . ٔصحنه سياسی با ھويت مشخص اصلی تان بيائيد و نقد و انتقاد کنيد

 !؟...يد و يا حاال برای افغانستان طرح نو می ريزيد ونيستيد که گويا مخفيکاری می کرديد و می کن

و فالنی و بسمدانی در داخل، اسم ھای اصلی و عکس ھای تان و " کمک"فعاليت ھای جاسوسی تان را تحت نام ھای  

 . را در مالی عام افشاء خواھم کرد..... 

ی رھايت نکرده و رسوای زمانه ات می اگر دو دست به سينه و دو زانو در خاک نزنی و توبه نکنی و معذرت نخواھ

 .سازم

 

 


