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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠٩

 

  !یمدانا و توانايم جناب افغان عا، ھموطن گرانقدر
  

 ھمچو شما را در کنارم یانقالبي از ذره نوازی تان جھانی سپاس و برايم افتخار بخشيديد که ھموطن با احساس و

  .نکردم ين مبارزه حياتی احساس تنھائیام و درديد

ت و نترس بودنم أجر شناسند و از خوبی میه را بن  ليسه نادريه م١٣۶٠-١٣۵٧شاگردان سالھای خون و آتش 

امپرياليسم شوروی و تظاھرات سرتاسری متعلمان و محصالن  عنقريب در مورد تجاوز سوسيال.آگاھی کامل دارند

شان از  ت يک نسل برباد رفته را که در عنفوان جوانی شگوفه ھای اميدأ و جرشھامت خواھم نوشت و شما

بايد اضافه  . تحرير در خواھم آوردۀرشته  ب، ند آرزو ھايشان جبراٌ محروم گشتۀدرخت آرزو پرپر گشت و از ھم

  شتيم و برنمايش گذاه  مبارزاتی پويا بۀنيشھامت يک ملت قھرمان را با پيش کنم که ما متعلمان و محصالن

خيال واھی استعمار روس است و   شيران يک خواب وۀدشمنان مکار نشان داديم که تسخير آموت عقابان و بيش

  .باشد محال می

  !یم عاھموطن با درد و با احساسم محترم افغان

ب ويدئو ھای گاو مردار شده نجي چندی قبل خاديست ھای ملعون فيس بوک را مورد ھجوم قرار داده و عکسھا و

ين وطنفروشان انگلی و قاتالن ملت ادودی ازعھمچنان تعداد م .دادند می جالد را ھر لحظه در معرض ديد قرار

نموده و از دولت پوشالی  ملی خطاب» قھرمان«را)خاد( جالد خون آشام ،يک محفل چند نفره در کابل افغان در

  ! قاتل ھزاران ھموطن بيگناه ما نامگذاری نمايندگاو مفعول و خواسته اند تا چھاراھی آريانا را به اسم اين کابل

 بود بر دھان و فرق کثيف ه ایکوبند زنان افغان مشت/مردان و شير دختران/گريھای شير پسرانءمبارزات و افشا

گريھای موثق بنده زمين را در ھمه ای جھان در زير ءھمچنان افشا .روسھا  ھای اين نطفه ھای نجسیو ياوه سرائ

  !شان ساخت یلرزه انداخت و بيشتر از پيش افشاء و رسواه خادی و پرچمی ب - خلقیپاھای کثيف 

گوناگون چنگ و دندان نشان دادند  وحشت انداخت و از طرقه اين حرکت ملی وميھنی ام زنازادگان خاديست را ب

 ،گونه خاکباد خلقی کنار دريا مقاوم ايستادم و ايستاده خواھم بود و ھيچ و تھديد ھا کردند و اما ھمچو صخره ھای

  .تواند ده نمی پرچمی صخره ھای استوار را لرزانو خادی
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رھبران جھادی ندزديده است و از  کشيدند که نجيب جالد مثل رخ ھموطنان ما میه طرفداران گاو پليد ھر روز ب

 شان نگون شد و ثابت یتا عوام را فريب دھند واما طشت رسوائ آن سگ زنجيری ک ج ب فرشته ای جلوه داده

و ويران کرده  کشته - خادی و پرچمی اش بيشتر از جنايتکاران جھادی دزديده -ھمقالده ھای خلقی شد که نجيب و

  .اند

خاطرات ما زنده است و مثل   دوران حاکميت اين وطنفروشان کثيف در لوحۀھنوز خاطرات خونين و وحشيان

خون شھداء و جانباختگان راه آزادی و انقالب نخشکيده است و  گذرد؛ ھنوز ر سينما از مقابل چشمان ما میتصوي

با ريختاندن  سازند تا فاشيست خاديست با نفی کردن حقايق تاريخی خود را گستاخانه مطرح می اما حرامزادگان

 اجتماعی شان ھمچو جرثومه یياسی و بقا سیبقا اشک تمساح در قلوب مردم جا باز کنند و برای مدتی ديگر به

  !خريت زھی ،ھای مزمن ادامه دھند

  با عرض حرمت

  ٢٠١٢اکتوبر ٠٨

***********************  

  

را يکا يک افشاء سازد و در غير آن  د و دزدی ھای نجيبيا نجيب گاو بايد به تلويزيون بيۀتوريالی سروری باج

د ثروتھای ملی يک کشور فقير و قاتل مردم با وی رفتار قانونی دز مطابق به قوانين بين المللی منحيث يک

  .گرفت صورت خواھد

  !خادی و پرچمی -نه خلقی

  !نه طالبان و جھاديھا

  !سربلند و شگوفان تحت رھبری فرزندان اصيل افغانستان -مستقل -بلکه يک افغانستان آزاد

  

  :نوت

تواند و آنروز  را فريب داده نمی ميمونبازيھای شان ملتخاديست ھا بدانند که  .گری ھا ادامه داردء افشاۀسلسل

  . شان برسندۀ عملکرد ھای ننگين و وطنفروشانیوجزا  به سزاءۀ آنھانزديک خواھد بود که ھم

  توانيم کشتن عقاب زخمی ام و می

 ال بود لحظه کنی راممــگر محــم


