
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ می ٢۴

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه

 !در صدد بدنامی رھبران جبش مقاومت ملی افغانستان

٢٠ 
نمی شوند، بلـکه کـسانـی ھـسـتنـد کـه وقـتـی  چگاه مرتکب اشتباهمحترم ترين انسانھا، آنـھائی نيستند که ھي"

 ".آنرا می پذيرند و براي جبران، باتمام وجود تالش مي کنند کنند اشـتــبـاه مي

 

 !!!خادی و پرچمی کرد -  که دو سازمان انقالبی را تسليم جالدان خلقیه ایخلقی دو آتش

 !!!در کام مرگ سپرد) خاد(را  در سالخ خانه ھای زيادی از انقالبيون ۀ خلقی فاشيستی که عد

  

 !ھم ميھنان آگاه و انقالبيون با وجدان  

ھرات باستانی در بستر تاريخ حاالت بسا متنوع داشته است و بر اوج ترقی و تعالی فرھنگی، اقتصادی و سياسی  

بھزاد،  ی ھمچو عبدالرحمن جامی،فرزانگان و مبارزان ۀ تاريخی زادگاه بھترين نخبگان،طخاين  .عروج کرده است

تنھا به شھر تمدن و فرھنگ مشھور ه ھرات باستان  ن. می باشد.......... رستاخيز و قارن ھراتی، عبدهللا انصاری،

 .سزائی داشتببود بلکه به خانه و زادگاه شعله ئی ھای مبارز نيز شھرت 

نيز متولد شده است و » ثنا«نام داکتر غفور ه سکی بمارمو  فرھنگ و تمدن و گذرگاه ابريشم ،واليتمتأسفانه در   

مثابۀ داغ ننگ ه  و اپورتونيسم ب حيله گریجاسوسی، وطنفروشی،» ھريوا«خالف اکثريت مردم بومی و با اصالت 

اين لگام گسيختۀ پست و  فرومايه که در مقابل  .بر پيشانی اش حک و بر گردنش ھمچو طوق لعنت جلوه می کند

دو سازمان سياسی چپی يعنی  يھن پرستان شديداٌ احساس حقارت می کند و عقده ھای نھفته دارد،ميھنپرستی و م

نابود کرد و تعداد بی شماری از جوانان انقالبی ميھن را از )  خاد(را توسط» پيکار« و سازمان » اخگر«سازمان

به  »  اخگر«دربست سپردن با اثر اين بی ناموسی و  حرکات ضد انقالبی بعد از . گوھر ھستی محروم ساخت

دولت پوشالی و تحويل دادن انقالبيون اخگری  در دست جالدان خلقی و پرچمی در جھت سالخی و تسليمی 

وی .   و توسط آنھا به ھالند انتقال داده شدشدهدر دفاتر انجو ھا در پاکستان به کار گماردھ ،) خاد(به » پيکار«
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و )  شعلۀ جاويد( نوين افغانستان تيکد نامی افتخارات جريان دمکراخاطر به منحيث وظيفۀ محوله از ھالند ب

سازمانھای عمدۀ جنبش انقالبی، رھبران و کادر ھايش مزورانه و عقد مندانه عمل کرد و خواست تا در اين اوضاع 

 و  سياسی ضربات محکم بر فرق جنبش شعله ئی و جنبش انقالبی فرود آورد و راه را برای رشدۀمغشوش و آشفت

در اين گيرودار ھا  بود که ماھيت  آماده سازد؛» مائويسم«تحت پوشش » حزب دمکراتيک خلق«احيائی مجدد 

 آنبر فرقش وارد گرديد و »موسوی و ميرويس«ارتجاعی اش افشاء و رسوا گشت و  ھمان بود که مشت ھای آھنين 

 .يان می گويدذاست و ھ) گنس و گول( قوی بود که تا ھنوز  چنانتاضرب

مسألۀ مھمی که چھرۀ اين خفاش  زشت سيما و زشت خو را در معرض نمايش آفتاب حقيقت قرار داد  ھمين   

طماع و  اگر اين مارموسک  قدرت طلب،. عملکرد ھای اپورتونيستی اش از ھالند خالف و ضد چپ انقالبی بود

رخيده بود و ھمچنان در دستر خوان شھرت پسند حتا يک روز ھم با صداقت تام به دور شمع فروزان شعلۀ جاويد چ

 !!!نمک خورده بود چنين گستاخانه و بی ناموسانه به تخريبش نمی شتافت و نمکحرامی نمی کرد) شعله(

بايد اين جاسوس وطنفروش و خلقی بی شرف را منحيث جنايتکار جنگی به محکمه » اخگر و پيکار«سازمانھای 

 .ی اعمال ننگينش برساننداسزملی و بين المللی بکشانند و به جزاء و 

نفرت عميق اين خلقی جنايت پيشه عليۀ جنبش شعله  خود جلب نموده است،ه يک موضوع ديگری که توجه ھا را  ب 

 نوين تيکيک شعله ئی و يا يک عضو جنبش دمکرا. کادر ھا و منسوبينش می باشد رھبران، ئی و جنبش انقالبی ،

 نميکند؛ جز سگان لجن پراگنی ھرگز نگاه  نکرده و بدون دليل مستند با اين درجۀ خشم و نفرت به ھمرزمانش 

به چنين عمل ضد انقالبی  فرد ديگری  پرچمی و جالدان اخوانی ،وفادار به کرملين و رويزيونيست ھای خلقی 

 !!!ندزمی نمبادرت نورزيده و 

نمودن مورد نقد و انتقاد قرار اگر اين خرچنگ زشت خو و  زشت کردار فردی و يا افرادی را  در جھت تصحيح 

اين شيوۀ صحيح   عکس جانب مقابل نيز جواب منطقی ارائه می داد و يا انتقاد وارد شده را می پذيرفت ،همی داد و ب

 .ثر واقع می شدؤم... و سالم انتقاد بود که در تکامل و پيشرفت افراد و سازمانھا و

ال ببرد و ھم ؤفته است تا عملکرد ھای انقالبی شانرا تحت سمرده ھا و جانباختگان را نشانه گر» غف«داکتر  

خروسچفی اش را تبليغ نمايد و خودش » مائويسم«ضربات مھلکی بر انديشه ھای انقالبی آنھا وارد بسازد و ھمچنان 

خوشبختانه ياران و رھروان انقالبيون بزرگ به دفاع از  .تبارز دھد» ھالند«را منحيث يک رھبر انقالبی از 

ھبران و اعتقادات انقالبی رھبران و ياران  انقالبی  شان پرداخت و موش پران ھالند نشين را سر جايش نشانيد  و ر

 .شياد  را برای انقالبيون و مردم معرفی نمودسياسی چھره ای اصلی اين كوتولۀ 

سازمان خران «ر ھای اش بعد از يک سکوت طوالنی و در اثر فشا) ۴(در اعالميۀ شماره» غف «داکتر غفور ثنا  

 :چنين غف ميزند» چقر«صادق ظفر » صدر«و شخص » و سگان

وظيفه ای مزدوری وجاسوسی اشرابه امپرياليسم ) ٣(اين جاسوس خاين درپخش سند شماره"ميرويس محمودی"

يخ وارتجاع طبق تعھدش انجام داده وبه اين طريق نام ننگين اشرامنحيث يک جاسوس خود فروخته يکبارديگردرتار

 ".ننگ براين مزدورفرومايه ومربيان وحاميان رويزيونيست واپورتونيست وی. به ثبت رساند

برھان تراشی و استدالل غلط يک سفلۀ حقير و بی غيرت را بنگريد که در مرز ھای  زبان بازی، مغالطه، سفسطه، 

مين مارموسک  بود که دوسيه سازی و دسيسه جوئی دست بردار نيست؛ زيرا ھ مردن ھنوز ھم از دروغگوئی،

حاال با  .باد فحش و نا سزا گرفت و اسمم را افشاء کرده مرا ب »سازمان بی ناموسان زنازاده«خودش  از طريق

وصف اين حرکت جاسوسانه و بی ناموسانه اش به دری وری گفتن پرداخته است و قضيه را معکوس جلوه می دھد 
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من مصممانه . گول اين خلقی ملعون و دجال شرفباخته را نمی خوردکس  تا افرادی را گول بزند و در حالی که ھيچ

دور » پيام آزادی«را از صفحه » سازمان خران و سگان« اراجيف  و لجن پراگنی ھای »غف«تعھد کردم که اگر 

 مثابه دشمن آشتی نا پذيری خلقی،ه شکی نيست که اسمم ب .نکند، اسمش را افشاء خواھم کرد که چنان ھم کردم

  .ی و پرچمی ثبت اوراق تاريخ خواھد شد که اين جزئی از افتخارات زندگی ام محسوب می گرددخاد

 :از اطاق خوابش چنين عف و جف و غف زده و قوله می کشد» غف«داکتر چلپاسه 

که بعدازشھادت مجيد درمنجالب اپورتونيسم وجمھوری اسالمی خواھی وتسليمی به دولت مزدورخلقی "ساما"

 ".وسوسيال امپرياليستھای روسی غرق شد]قی ھا و پرچمی ھاخل[ پرچميھا

سازمان «تو که اگر ھمت و جرأت مبارزاتی می داشتيد زمانی که عضو رھبری  ،»غف«داکتر بزدل و جبون 

و ديگر سازمانھای انقالبی جنبش مقاومت ملی افغانستان را به نقد ) ساما(»  انحرافات«بوديد اشتباھات و » پيکار

گام ھای متين و شمرده بر می داشتيد که چنان جرأتی  »انقالبی«يک فرد ۀ د و در راه تصحيح شان به مثابمی کشيدي

راه ه حاال ھزاران کيلو متر دور تر و از زير سقف خانۀ تان در ھالند، غر و فش را ب .در شأن شما ديده نمی شد

 .انداخته ايد و در نبود جانباختگان  مشت در تاريکی می زنيد

مارموسگ به صراحت به اثبات ميرساند که ايشان مھره ای » غف«لکرد ھای ارتجاعی و اپورتونيستی داکتر عم

 نوين بود و اگر چنان نمی بود چگونه  و تيکو جنبش دمکرا» اخگر«ب در داخل سازمان - ج-شوت شده ای ک

 نوين و جنبش انقالبی يکتچطور يک شعله ئی و يا  يک عضو جنبش انقالبی در مورد رھبران و جريان دمکرا

تنھا اخوان و خلقی  ھا و پرچمی  ھا بودند که چنين ! چنين حرکت عقده مندانه و قضاوت جاسوس مآبانه می کرد؟

 !!!احساس نفرت و انزجار در مقابل شعله ئی ھا و  اعضای جنبش انقالبی داشتند

نخست تو کور  . ادای شير را در بيآورددھد تا می» جرأت«خود ه در غيبت شيران کور موش پنير خور ھالندی ب

واقعاٌ فکر می کنيد که گويا سردار اسطوره ھا را سبک می سازيد » مجيد«موش  لعنتی و حامل ميکروب با نوشتن 

شما کور موش با اين کار تان بر قبور نا مطھر اجداد ! و يا به ايشان اھميت قائل نمی باشيد و حرمت نمی گذاريد؟

حال ھمچو قھرمان قھرمانان مجيد بزرگ مادر در ه ثانی اينرا ھم بايد بدانيد که تا بدر کنيد و تان جواب چای می 

ادوار تاريخ و تا به حال فرزندی ديگر نزائيده است که جای خالی اش را پر کند و بدون  شک و شبھه  مجيد کبير 

تاريخ  .اطره ھا جاودانه نقش خواھد زددر قلب ميليونھا انسان دردمند سرزمينم جا دارد و اسم و رسمش در لوح خ

 نوين و رھبر بزرگ جنبش مقاومت ملی و انقالبی کشور تيکاسم باھيبت اين سردار آزادگان و عضو جنبش دمکرا

سوم اگر در نزديکم می بوديد و اسم ابر مرد بی بديل را . را با خط درشت در صفحات طالئی اش درج کرده است

دھن نجست  و دندان ھای ساختگی ات  را می شکستم و  دندانھای کثيفت را در حلقوم تنھا و خالی ادا می کرديد 

فکر می .... و .... زمانه سر چپه شده است و حاال ھر  .چتلت فرو می بردم تا درس عبرت برای ديگران می گرديد

 !!!کنند با جرأت و شھامت شده اند؟؟؟

گونه  شخصيت و عملکرد ھای می باشم  مردم و تاريخ کودن انجوئيست و جاسوس پليد، اين که من دارای چ

تاريخ دھۀ ھشتاد و آغاز جنبش متعلمين و محصالن شاھد شورشگری و شھامت يک جوان ليسۀ . قضاوت می کنند

ه نادريه می باشد که در نبرد روياروی با کماندو ھای روسی با دستان خالی و اما  با روحيۀ سر شار از عشق ب

دست گرفته  و اما ه مردمانی اند که تنھا تفنگ ب. افتخار آفريد که شاھدان آن حماسه ھنوز زنده اندمردم و به ميھن 

ما در عمل کار و . در ھيچ جنگی شرکت نکرده بودند و اما خودشان را تاج سر ھمه می پنداشتند و فخر می فروختند

اين که شخصيت ھای ما چه ديروز . فروخته ايمپيکار کرده ايم  و اما تا به امروز آرام و خاموش  نشسته  و فخر ن
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صبوری و مردانگی ما به  ما را  باکی و پروائی نيست زيرا می دانيم که حجم و ظرفيت، ترور شده باشد و چه حاال،

 .قضاوت يک مريض روانی و روانپريش مشھور عف و غفی بيش نبوده و نيست .کدام پيمانه بوده و است

و عقده ئی که دارای سوابق ننگين چھل سالۀ جاسوسی می باشی و دو سازمان را نابود و اين که تو ماچه سگ پير   

ھائی تانرا در ) کخ( و سليطۀ بيمار روانی که  سياسیپس از تو پتياره، اعضايش را در کام مرگ رھنمون کرده ای

عقل و ضميرت تانرا )اسيربو(تحقير و توھين رھبران جنبش مقاومت ملی و شعله ئی فرو می نشانيد و ھمچنان درد 

گرفته و کور نموده است ؛چه توقعی از تو جانور انگلی می توان داشت که جنبش شعله ئی و جنبش انقالبی با 

را در جنگ مقاومت ملی ارج بگذاريد و يا به  )ساما (رھبرانش را تعريف و توصيف نمائيد و يا نقش ملی و انقالبی 

 !!!ن جنبش انقالبی و شعله ئی سر تعظيم فرود بيآوريد و جانباختگاانشھيداز پنجاه ھزار 

رويزيونيست  تسليم طلب، ھمه را اپورتونيست،... چرا که تو لولوی ديوانه   عذاب می باشد؛عقل نباشد واقعاٌ جان در

شا ی قھرمان نھايت کو)ساما(مقاومت در پيشاپيش آنھا ۀ  و  در بد نام سازی سازمانھای عمدخطاب می کنی....... و

دون جنگ را ب»پيکار«حرامزاده و زنا زاده   و اما خود تو پستفطرت،مت ھا و بھتان  و افترء می بندیبوده، تھ

ز ھمه از آغوش خرسھای قطبی  ابه دوان آن و ازمان اخگر را در بست نابود کردی و سهتسليم روسھا و خاد نمود

 و باالخره نعشت ا خدمت و جاسوسی نمودیدفاتر انجو ھ و سه بار در  آغوش امپرياليسم کاوبائی آرميدی و بههرميد

پس جانوری وحشيی ھمچو تو تنھا خود را در  .به ھالند منتقل ساختند» و ان يکاد« اھل بيت تان ھمره با را با متباقی

رده  ول که در عمل و پراتيک مبارزه کؤاگر فردی مس .آئينۀ شکسته ديده و خواب قھرمانی و انقالبيگری را می بينيد

رده باشد، اگر مربوط جنبش و در بين مردمش بوده باشد و غم و اندوه مردم را با گوشت و پوستش لمس ک

ھايت آموزنده بوده و علمی و منطقی نقد و انتقاد کند ن  و  يا جنبش انقالبی باشد و  با استدالل اصولی،تيکدمکرا

از اشتباه آموخت و تکرارش نکرد و اين است يک بايد  . و چراغ رھنمائی است برای آينده ای مامنحيث رھگشا

 .حرکت انقالبی و مطابق با معيار ھای ديالکتيک

زمانی که ميخواھيد از مجيد  پيشنھادم اين است،» مائويستھا«و متباقی باند » غف«داکتر غفورک برای پس   

نقالبی اسمی ببريد ی انقالبی و ديگر سازمانھای چپ ا) ساما(فيض بزرگ و رھبران شعله ئی  و - بزرگ

 .خواھشمندم  که نخست دھن گنديده و بد بوی تانرا با عرق گالب شسته و غرغره کنيد ممنون خواھم شد

کيانه و  که ھستند ربطی بمن ندارد و اگر کدام کتره،..  ی فعلی ادامه دھندگان و يا نا ادامه دھندگان و)ساما(اين که  

وليتی در قبال ؤمسرابطه و گونه  مستقيم بنويسيد نه از طريق من، زيرا ھيچطعنه داريد لطف کنيد  برای خود آنھا  

  .اميد که گوشدراز فھم شده باشيد و به اين حرکت خرانۀ تان پايان ببخشيد آنھا نداشته و ندارم؛

ھان  و فريب اذءخاطر اغواه خلقی دو آتشه  و جاسوس کھنه پيخ نقش يک انقالبی شعله ئی را ب»  ثنا«داکتر غفور 

 :بازی می کند

سازمان "،"ساما"زمانی مواضع ونظرات انحرافی گروه ھای رويزيونيست واپورتونيست وتسليم طلب منجمله" 

افغانستان  توسط ما وديگربخشھای جنبش انقالبی " سازمان انقالبی"و"امال-ساوو"،"اخگر"،"رھائی

خاصتاً برای نسل جديد جنبش انقالبی پرولتری کشورمورد نقد قرارگرفتند وچھره ھای واقعی آنھا) م.ل.م(پرولتری

گرديد؛ دچارجنون شده و بگونه ھستريک حمالت اپورتونيستی راعليه جنبش ]افشاء[وجنبش مترقی کشورافشا 

اين گروه ھای اپورتونيستی ورويزيونيستی وتسليم .آغازکرده واقدام به انتقامگيری کردند)م.ل.م(انقالبی پرولتری

 سياسی؛ - بی وجنبش چپ کشورگذشته ای تيره وتاری دارند؛ بجای ادامه مبارزه ايدئولوژيکطلب که درجنبش انقال

به روی ) ميرويس محمودی(به تاکتيکھای ارتجاعی وخاينانه متوسل شده وعنصراوباش وفحاش وجاسوسی رابنام  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

سی کند وازاين طريق فحاشی، توطئه گری وجاسو) م.ل.م(صحنه آورده اند تاعليه فعالين جنبش انقالبی پرولتری

 ".می کفانند)  مائوئيستی- لنينيستی-مارکسيستی(عقده ھای متراکم شان راعليه خط انقالبی پرولتری

که نه مبارزه کرده است » سازمان پيکار« گروه ھا نام می برد و اما در کمال حرامزادگی از ۀاز ھم»غف«داکتر   

 !ادی نمی کند،چرا؟و نه جنگ بلکه افالس خط داده و تسليم شده است ي

راگنی تان می شوند، آن گروه ھا و شخصيت ھا که اراجيف  تو بيمار دغلباز را مطالعه ميدارند و متوجه لجن پ

 تاريخی ات تمسخر می کنند زيرا ھيچگونه پل ارتباط بين ما برقرار نبوده و نيست و تو پخپلو با اين باالی خر گری

خاطر ھمين حماقت ھا و چشم پتکان  ھای طفالنانه ات ه ب . ارضاء می کنیدت را قناعت داده ونوع شارالتانی خو

 !!شايد خودت نيز متوجه شده باشيد د؛ه ايد و ھيچکس تو را جدی نمی گيربود که مايۀ ريشخندی ھمه واقع شد

کنار  ات را نهمحيالخلقی گری بيا بيناموسی ھای جاسوس گرانه و  ساکن ھالند و از ھرات،»ثنا «داکتر غفور 

ات را برای مردم معرفی دار و بعد مواضع » مبارزاتی«و سوابق وارد بحث شده بگذار و با اسم اصلی ات خود 

ه  مکارۀ نسل نوين بدانند اين حرامزادسازمانھای مقاومت ملی و رھبران شان را به نقد بکش تا» انحرافی«ونظرات 

بعد من ھم  در مورد  .ه واقعاٌ که است و اسمش چيستآبستن و پنھان شده گشت»پوالد«و جاسوسی که در عقب اسم 

مواضع قھر آميزم نسبت به تو شفتر و پنجر شده تصميم گرفته و تغييرات اندکی آورده  و تنھائی تنھا با احترام 

 .اگر جرأت داريد و ريگی در کفش نداريد به چلنجم لبيک بگوئيد .متقابل  بر اصل ديالکتيک  تبادل افکار می کنم

 نشود شاھين وار تعقيب تان خواھم کرد واين را ھم بدانيد که ھيچگاھی و در ھيچ دادهاالتم ؤ پاسخ منطقی به ساگر

تا زمانی که دست بسته . شرايطی از دستم نفس راحت نخواھيد کشيد و آب خوش از گلو ھای تان پائين نخواھد رفت

  .مرا در ھر جا و ھر کجا خواھيد ديدتسليم نشويد و به جاسوسی و تجارت سياسی تان خاتمه نبخشيد 

ديده نشده است و تنھا شجرۀ سياه و اعمال و کردار » چھل ساله مبارز«گونه نقد اصولی از جانب شما  تا حال ھيچ

حال جواب ارائه ال ما  تا ؤنمايش گذاشته ايد و حتا به يک سه ننگين تانرا با نشر ابتذال،اراجيف و لجن پراگنی ب

منحيث » ميرويس ودان محمودی«اين که  .را با قھر و خشم و نشاندادن چنگ و دندان جواب داده ايدنکرده و منتقد 

حاال که زار و ناتوان و گريان و ناالن اشک .  را شکست ھمۀ تانمشت ھای آھنينش جمجمه و دندانھایوظيفه با 

مايش ه بن» مادر تريسا«از خود تمساح ميريزانيد و کوشش می کنيد که چھره ام را در انظار بد جلوه دھيد و 

اتھامات و  ھر قدر خوب و خراب بگوئيد و  شمادر حالی که مردم شاھد جر و بحث ھای ما بوده اند، بگذاريد؛

معيار قضاوت قرار دھيد از نگاه مسائل حقوقی به کوچه حسن چپ تشريف برده ايد؛ زيرا مجرم و افتراآت خودرا 

تعقيب قانونی و بازخواست می شود نه مدعی و مدعی   می باشد پيگرد،مجرم عليه توسط مرجع سوم که قاضی

حيران ھای ش خور و مارموسک وپس مردم قاضی اند نه خرچنگ غلوتر،  خرفعليه، او بيمار روانی و عقده ئی

و عيال تان چقدر الحمد و سه قل ھو هللا  کوف و چف می کند تا از چنگال خدا می داند که !! توان ھمچو شماو نا

 !!پنجه ھايم رھائی يابيد

زنازادگان و  کدام بی ناموسان،» )م.ل.م(چپ انقالبی و  فعالين جنبش انقالبی پرولتری«از نگاۀ شما روانپريش اين 

 ھھھھھھھھھه!!ند؟احرامزادگان تاريخ اند و که ھا می باشند که مردم تا ھمين حاال از شنيدن اسم شان بی خبر

ھمچو داکتر غفور ثنا »  حزب دمکراتيک خلق«ب و .ج.می و خرف و جاسوسان کزخ چھار و يا پنج تا خران ،

صادق  ظفر جاغوری و دو سه تا کل و کور و بيمار روانی و عقده ئی کوانتل پرو ھھھھھھه  از » انجنير «- ھراتی

ناميده » )م.ل.م(چپ انقالبی و  فعالين جنبش انقالبی پرولتری«را  خنده مردم، در ھالند و در خارج  کشور خويش

 جاسوسی کرده اند،  در عمل ھيچگاھی نرزميده اند،ا ندارند بلکه اصالً .ل .ارزاتی م تنھا ھيچ سوابق مبه که ن
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سالح ھا و مھمات و اسناد ھای سازمانھای انقالبی را دزديده و فروخته  خاک و  خون کشيده اند ،ه ی را بئسازمانھا

ب بوده و در انجو ھای امپرياليست آبستن .ج.رت تربيت شدگان دست کاند و مھمتر  از ھمه اين کالشھای پستفط

 .شده اند و کثيفترين موجودات پليد و پرازيتی ميباشند

 :ب در کمال بی شرمی چنين مدعی می شود- ج-و ک»سيا«جاسوس »غف«داکتر 

حط  عليه جنبش انقالبی واين خاينانه ترين ورذيالنه ترين شيوه ايست که اين رويزيونيستھا واپورتونيستھای من" 

ازيک طرف بيانگرافالس " فحشنامه ھا"محتوی اين ..... . وفعالين اين جنبش بکارمی برند) م.ل.م(پرولتری

وورشکستگی سياسی وانحطاط ايدئولوژيکی وفکری اين باندھای اپورتونيست ورويزيونيست است وازجانب 

 ". می گذارداين جاسوس ھرزه را به نمايش" موم"وھويت " شخصيت"ديگر

اين جنبش در !!! وفعالين اين جنبش ؟؟؟) م.ل.م( داکتر پوپنک زده و الفوک؛  کدام جنبش انقالبی پرولتری»قرا قرا«

 کجا مصروف مبارزه است و فعالينش که ھا اند؟

جاسوس بودن  ۀی را که در بد نامی انقالبيون استفاده می کنيد اين خود نشاندھندئخاينانه ترين ورذيالنه ترين شيوه ھا

تو داکترک . فرتوت  و ديگر ھم قالده ھای ھزاره ايست و چنگيزيستت می باشد» پوک«و اپورتونيست بودن تو 

بی شرف و عاری از شرافت و بدون گوھر و جوھر انسانی که به مثابۀ کاغذ تشناب توسط  تنبلک بيمار و عقده ئی،

چنگيزيست و انجوئيست » حزب«مھور منتخب و رئيس ج» صادق ظفر چقر« ھزاره ايست ھای چنگيزيست،

ين سنين مرگ و ايد تا درنک وار بر ھر جنبنده ای پارس می ککوچو استفاده می شويد؛» حسين جاسوس«مربوط به 

 !!! آنھا محفوظ باشيد شھرت پا نھيد و ھم در پناهۀجاده مير ب

يک تن از رھبران يکی از جانباز ترين  نيرو ھای طراز نوين  جنبش مقاومت ملی يعنی خار چشم »موسوی«رفيق  

 .ی قھرمان و پر آوازه بود)ساما(تو قانغوزک و ديگر مرتجعان 

ه  مبارزاتی را بۀ پروان و ليسه نادريه اين چھربود که مردم کارته) ساما(ميرويس يک تن از رزمندگان  شھری 

 در مقايسه با ،جاسوس  ذليل و حقير» غف«پس تو داکتر غفور  .ی می شناسند و  برايش ارج بی پايان می نھندخوب

.   و تر شده می باشد و گرگیر و با پاستر از تو ماچه سگ پيربا جرأت ت گرگ دو رگه ام، سگم مردانه تر،

پس  .انباختۀ کثيف در جريان می باشدجاسوسی و ھرزگی کسب فاميلی ات بوده و خون جاسوسی در رگھای تو وجد

ميليونھا مرتبه با شرفتر و با ھمتر نسبت به تو  »موسوی و ميرويس«به اين نتيجه می رسيم که سگ ھای دم در 

 طرز ديد و حرکات کجدار و مريز و بناءً  .بی دم و تر شده می باشد و اينرا ھمه می دانند گرگی، سگ ديدو ،

 و فکری خودت و ھمپاله ھای شکستگی سياسی وانحطاط ايدئولوژيکفالس و ورزيگزاگ گونۀ تان  بيانگر ا

را ثابت کرده است بل تزلزل  تنھا تزلزل ايدئولوژيک تانه تان بوده و ن» مائويست«اپورتونيست و رويزيونيست 

 .را بنمايش گذاشته است شخصيتی تان

 :ک غف می زندوغفور

عليه شخصيتھا وفعالين جنبش ھای .... ا ودروغ پردازيھا برمی آيد که ازاين  ياوه گوئيھا وفحاشيھا وجعلکاريھ" 

  ".انقالبی ومترقی استفاده کرده وآنھارامورد دشنام، ھتاکی وفحاشی واتھام قرارداده اند

 !؟"بگی که نگيريد

که  شما دارد تا قضاوت نمايد  ھمين چرند نامه و لجن پراگنی ات خواننده را بدان وا می ،»پوالد«غفور ثنا  

جعلکاری، دروغ گوئی  و ھزاران جعلکاری و بی ناموسی يد طوال و  فحاشی ؛ ياوه گوئی ، در لچکی،» خرچنگ«

گگ  سر چوبک ساخته .. تجربۀ خانوادگی داريد و اين ارث فاميلی تو روانپريش نادان را در انظار به مثابۀ گ 
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حاال !!حال متوجه نشده ایه تو کودن ھستی تا بچون  است و ھمه خرد و بزرگ جنبش بااليت قھقه می خندند؛

جعل کرده دروغ گفته »شخصيتت«پرسش ما از شما پوک و کچه اين است که کدام چيز را در مورد گذشته و حال 

 !ام ،ھتاکی کرده ام و بھتان بسته ام نشانه کن و به خوانندگان ثابت کن؟

 رقی که ھا اند؟منظورت از اين شخصيتھا وفعالين جنبش ھای انقالبی ومت

 !بديده شده اند و در کدام کشور حضور فزيکی و انقالبی دارند؟آدر کدام کوره ھای مبارزاتی » جنبش ھا«اين 

 !!حتمی تب و لرزه تو را به ھزيان گوئی واداشته است

 !!!الفوک کثيف و جاھل بی لگام

ابقۀ ننگينت افشاء ساخته  در مورد سپوستت را در چرم گری می شناسد و ايشان حقايقی را که» موسوی«رفيق   

و شرکايت در خيانت و جاسوسی می که تو چتل خور بيسواد  از اين. حقيقت چيزی ديگری نبوده استجزه است ب

از نوشتارت و عالئق سياسی ات ھويداست که در .خود را با وی مقايسه کنيد جائی بسا خنده  و تمسخر استخواھيد 

  !!خته ای؛ حتا سگم  برايت متأسف استھيچ نيآمو» مبارزه«چھل سال 

بخاطر اغوأگری و پنھان کردن گذشته ھايش چطور خود را در ال » ثنا«خوانندگان عزيز حاال ببينيد که داکتر غفور 

 :الی جمالت و واژه ھا پنھان ميدارده ب

ل مردم افغانستان دورنمی رويم طی حدود سه ونيم دھه اخيررژيم ننگين خلقی پرچميھای جنايتکاروخاين وقات"

وباداران روسی آنھا، گروه ھای ارتجاعی اسالمی درافغانستان ورژيم ارتجاعی ايران ھزاران تن لومپن واوباش  

 زيرا ھيچ انسان با شرف وبا وجدان وصاحب آبرووعزت وشرف ھرگزتن به جاسوسی ووطن ....وخود فروخته 

وديگرھمپاله ھايش "موم" ارتجاع واستعماروامپرياليسم مانندفروشی وچنين اعمال خاينانه وننگينی نداده وبه خدمت

  ".قرارنمی گيرد

را در » پيکار و اخگر«و پليد نبوديد که دو سازمان سياسی  مگر تو  جانور بی شرف بيوجدان،» ثنا«داکتر غفور   

 کام مرگ کشانيديد و تسليم روسھا کرديد؟

 ار نگرفته بوديد؟قر» محسنی«مگر در خدمت افکار ارتجاعی شيخ آصف 

 !مگر سه بار در دفاتر انجو ھا به کار گماريده نشده بوديد؟

 به بی ننگی و جاسوسی تن داده ايد و بدون شک در بی وجدان و عاری از آبرو و عزتپس تو نا انسان بی شرف و 

 !!!ده ايدو رژيم مزدور و ک ج ب سوار بر شرافت تان بوده و مشغول جاسوسی و بی ناموسی بو) خاد(خدمت 

 و احساس حقارت تو را بدان  اثبات رسيد که تو يک حرامی ھستیحاال شک ما بااليت به حقيقت تبديل شد و به  

  ۀتھمت و بھتان ببندی و خود را از محکم ،ه و حرکت انقالبی  جبھه گيری کنیواداشته است که در مقابل ھر پديد

 »غف«، ؛زھی خرچنگ خوئی  بدھینجاتخلق 

جادو و پيشگوئی مراجعه می کند و چنين شيادانه  کف شناسی، به رمل اندازی و فال،» غف«د زير داکتر در مور   

 :در کمان خريت و جھالت عرعر می کند

وحيائی برروی صفحه می ...يک شبه ويا ) محمودی(ھمچنين به اين نکته بايد توجه داشت که ميرويس "

 !! و بيمارھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه عجب خر عقده ئی."آورد

در آمده است و از خصائص  افراد  و پروسۀ  » روانشناس و جامعه شناس«حاال در نقش يک » غف«داکتر   

تکاملی و  شکل گرفته ای شخصيت مثبت و منفی افراد در مراحل مختلف زندگی و تکوين يافتن، نشخوار  طوالنی،

دنيا آمده است و اما نه نه  و بوبوی غفورک نابغۀ از بطن مادر جاسوس ب» ميرويس«می کند و چنان می انگارد که 
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فرشته »  غف«انقالبی و ميھنپرست و شخصيت طراز نوين زائيده و به اجتماع تقديم داشته است و  به ھمان دليل 

 !!خو و فرشته صفت می باشد

و در باره ای تغيير نشان داده و می انگارد » پاولوف و فرويد«داکتر پوک و مارموسک خود را يک قدم جلوتر از   

می کند که کدام زمينه ھا و » ثبوت« تفکر افراد جامعه  صحبت می کند  و اخالق وطرز و تحول در شخصيت،

فکتورھای اجتماعی، سياسی وروانی مختلفی در تغيير شخصيی و سياسی افراد دخيل بوده و رول بارز را بازی می 

ش بيمار خودش را تا بحال در جتماع صحبت می کند و اما اين روانپريافرادی از اۀ اين فرد بيمار روانی در بار. کند

 حقيقت نديده است و  عملکرد ھای چھل سال گذشته  اش را در پلۀ ترازوی قضاوت نگذاشته است تا ببيند که ۀآئين

خودش دارای  چه نوع تزلزل شخصيتی و سياسی بوده و  چرا در واقعيت  امر يک اپورتونيست و جاسوس کار 

 !!!کشته می باشد

انجو اکانوميست جاسوس که خودش در خدمت انجو ھا جاسوسی می کند و از سابقه داران خلقی می » غف«داکتر   

 :نام غفور ثنا شخصيتی بسازده باشد کوشش می کند که از شخصی ب

ی افشا می کند؛ خاينانه نام وھويت من رابرای استخبارات امپرياليستی ودولتھاوگروه ھای ارتجاع"موم"وقتی " 

خبارات تبدون ھيچ شکی بايد برای دستگاه خاد رژيم مزدورخلقی پرچمی ھا جاسوسی کرده باشد واکنون ھم برای اس

 ".امپرياليستی وارتجاعی خدمت می کند

در باال چنين اذعان کرد که من جاسوس کار کشته ای ھستم و اسم جاسوس بر حال امپرياليسم » غف«داکتر غفور   

در دفاتر انجو ھای ھالند و » نثا«ی امپرياليسم افشاء کرده ام؛ھھھھھھھھه اسم و ولد و شجره ای فاميلی غفوررا برا

حاال اين  .محفوظ است» سيا«اتريش و سفارتخانه ھای کشور ھای معينی و ھمچنان در دفتر استخبارات ھالند و 

ه  و داد و بيداد می کند که ميرويس اسم کثيفش را راه انداخته احمق روزگار و سفسطه باز مريض آمده و  واويال  ب

را افشاء می سازد تو گوئی که » سمندر« و » موسوی و ميرويس«اسمائی » غف«زمانی که ! افشاء کرده است؟

 ! خرانهعرعرزھی  مارموسک دست به  يک حرکت انقالبی زده است؛

استخباراتی می باشد ۀ وس کار کشته و با تجربخرچنگ در باال متذکر شد که ميرويس يک جاس» ثنا«داکتر غفور   

و از سابق درين رشته درس خوانده و تعليم ديده است ؛و اما داکترک درينجا حرف خودش را خاينانه نفی می کند و 

مشوقان اصلی ام » ت و رفيق موسوی-ک«برايم مشوق و آموزگار و مرشد می تراشد و مدعی می شود که رفقاء 

غفور موش !!!  و  افشاء بسازم  فرتکی را رسوا جاسوسی و اپورتونيستی داکتر غفور قرتکی وبوده تا چھره و اسم

  !!پران، تو که راست می گوئی به قبر جد دروغگو گاو ميش ھای ولگرد ھندوستان بشاشد

ولی طنزقضيه .....نيست؛ ] مسئوول[تنھا مسئول)  من(دراين عمل خاينانه جاسوسی عليه ) محمودی(ميرويس"  

سوس  وفحاش  وتوطئه گرازآب جا) محمودی(آموزگارومشوق ميرويس " جاسوس شناس ماھر"اينجاست که ھمين 

 ".درآمد

 که دروغ و دغل را پيشه ات ساخته و در  و پست و رذيل می باشیتو آنقدر حقير و کوچک ،»خرچنگ«غفور   

ت خواستی و -  بودی که از گرانقدر کواين ت. حالی که حقيقت خالف مدعای تو بی ناموس ضمير باخته می باشد

. بيآورند تا از شھرت مبارزاتی ام  سايتکت پله ھای شھرت را بپيمايد »پيام آزادی« که مرا در استدعا نمودی

با آمدن و پيوستن  .پيوستم» پيام آزادی«  با خواستمپيشنھاد ايشانرا رد نمودم  و اما در اثر اسرار ايشان خالف 

نفس تازه ای گرفت و از حالت مرده و راکت بر آمد و به تعداد نويسندگان » پيام آزادی» «یميرويس ودان محمود«

می » پيام آزادی«خوانندگان  عزيز را دعوت می کنم تا زمانی که  در  گويم، اگر اشتباه می. و مضامينش افزوده شد
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پديد آمده بود و اما بعد از » يام آزادیپ«نوشتم يک نگاه گذرا بيندازند متوجه می شوند که چقدر تغييرات نوينی در 

و تنھا سگ !! به چه حالت زاری افتاده است که حتا پشه ھم در آنجا پر نمی زند» پيام آزادی«رفتنم متوجه شويد که

داکتر  .را به لجنزار دروغپراگنی، توطئه و جاسوسی  شان مبدل کرده اند» پيام آزادی«و خر،چقر و مارموسک 

را » پيام آزادی«صفحۀ بيرمق و مرده ای ...... و» پيام آزادی«-»پوالد«تحت اسم » غف« به مشھور» ثنا«غفور 

 !افزايد سياھتر و کثيف تر می کند و به جرم و گناھان نابخشودنی اش می

پيدا کرده ام و ھم بعضی عکسھا و اسناد نيز در اختيارم گذاشته شده است که در » پيکار«پس اسمت را از منابع  

 دم آرزو مندم که روزی تو  روباه. مدپس شک تو پشقل بيجا بود و دروغ از آب در آ .الزم استفاده خواھم کردموقع 

 !!!می باشيد بريده را از نزديک ديده و تفی به بزرگی دھنت بر روی نجست حواله نمايم که اليقش

 :ه نمايش می گذاردبلند پروازی يک قرچگگ سبکبال و بی آبرو را ببينيد که از خود يک شاھين ب 

 "  که دراين باره قضاوت می نمايند؛......وحاميان اوبدانند ) محمودی(ميرويس" 

مرد » ميرويس«ثانی در، نيست تا حرکتش را وابسته به داشتن حامی نمايدمثل تو بزدل و ترسو » ميرويس«نخست 

 .پرخاشگر و شير ژيان زيسته است تاريخيی حقارت را نپذيرفته و ھمچو عقاب ۀدوران ھا است که در ھيچ برھ

 دو تا موشک ديگر در غيبت شير حرف می زنند و اما در  یو يک» غف«شغال ھا و روباه ھا  از قماش داکتر غفور 

عرض کنم که وی ھمچو آموزگار در » موسوی«در مورد رفيق . پردازند  شير به تعظيم میهجلوی شير به پيشگا

گرانقدر و مبارز زندان  .م کرده و افتخار می کنم که از ايشان نھايت آموخته اممسائل تئوريک کمک - فلسفه -ادبيات

  به اينطرف بوده اند و از نوشته ھای شان نھايت ٩٠ت مشوق بلند بردن سطح ادبی و سياسی ام از دھۀ -ديده ک

من نگفته  و ه ت  ھيچگاھی در مورد تو سليطۀ نم کش  و جاسوس چيزی ب- و ک» موسوی«پس رفقاء  .آموخته ام

افروختم و گداختم و باالخره ھمچو  ياد نداده اند و اين من بودم که عليۀ تو بی ناموس حرامزاده و نمکحرام بر آشفتم،

بر » سمندر« ھم در مقابل قبالً  .حال گيج و گول ھستیه پتک  سنگين و سھمگين بر فرق نجست فرود آمدم که تا ب

ت و -ک» سمندر«آيا در مقابل  .ناب مارموسک شاھدحالم می باشيدآشفتم و گوشه گيرش کردم که خود شما ج

مرشد و حامی ام بودند و در کدام نوشته ام کمکم کرده اند اگر بی شرف و بيوجدان نيستيد  مشوق ،» پوالد«

  !بنويسيد؟

 سال تمام  ٨ ت- رفيق ک اگر بی ناموس و زنازاده نيستيد بيائيد و حقيقت را انعکاس دھيد ای شليند زرد و مردنی؛

زندگی اشرا در پشت ميله ھای زندان گذرانيد و اگر تو موشک بی رمق  را حتا برای يک روز  ھم در تله اسير می 

 !کردند با رفتن جواب چای نفست از گلويت پرواز می کرد

بی جاسوسک و   را ببين و بعد پارس و قوله بکش ای جاھلک، تنبلک ،»والد آبستنپ«ت و از -نوشته ھای ک 

 !سوادک شغاره

مرد عمل و پراتيک بود و در خطرناکترين شرايط تاريخ رزميده است و در سراسر افغانستان سفر » موسوی«رفيق 

اگر تو موش پران يک شبی را در اطراف و در بين توده ھا سپری می نمودی و يا از جبھۀ جنگ  ديدن  .نموده است

حاال بيا يک حقيقت را بپذير و !!شيدی و زھره ترک می شدیخود می شاه می کردی قسم که نصف شب از ترس  ب

 و يا بی رقيب و مبارز انقالبی را داری ماھر ، بگو که تو نيم در صد سويه علمی و تئوريک اين نويسنده ای شھير،

 خير؟

نمی » پوالد« را تحت اسم فرد رزمنده و مبارزی و مردم ھيچ کبال اپورتونيست و بی شخصيت ھستیتو يک سب

نشناخته و اما » پوالد«اصالٌ جاسوس و جانوری را بنام غفور ثنا و  شناسند؛ پس توده ھای خلق زحمتکش و انقالبی
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را می شناسند که » سيا«سه بار انجوئيست و جاسوس ھالند و  رھبران نيرو ھای انقالبی اين بی شخصيت خلقی،

 نيرو ھای انقالبی،. سالخی نمود) خاد (چگونه دو سازمان سياسی را ريشه کن ساخت و اعضايش را به کمک

چون خر تشريف داريد تا   قضاوت کرده اند،قبالً » ثنا« داکتر غفور کار نامه ھای ننگينۀ مترقی و آزاديخواه در بار

 !!بحال متوجه نشده ايد

انقالبی قرار  نيرو ھای چپ  توانست که مورد قبوليھا و شاديبازی ھايت ھرگز نخواھیبايد بدانيد که با مداری گر 

؛ زيرا تو انتقاد کنی و خط بينی بکشی،حتا  که از گذشته ھای سراپا ننگينت و عملکرد ھای ضد انقالبی ات بگيری

 . شدين نيرو ھای انقالبی محکمه خواھیفردا توسط ھم .ھانه  مصدرخيانت و جنايت گشته ایزنازاده آگا

ترور شخصيت  پارس کشيدن، ضمن قوله کشی،» غف«سگ زاده ای سگ صفت و ماچه سگ خو داکتر غفور ثنا 

سر تعظيم و » ميرويس ودان محمودی«و بی ناموسی و  ده ھا جعلکاری ديگر در کمال بزدلی و زبونی در پيشگاه 

 :تسليم فرود می آورده و افالس خط می دھد و چنين  ضعيفانه عف و جف و غف می زند

جاسوس به مناظره پرداخته وفحاشيھا واراجيف وی راپاسخ  لومپن بی حيثيت وخاين وطن فروش و...نه اين " 

اووسيله ی دردست گروه ھای مختلف  .زيرااين عنصرفرومايه درھيچ سطحی ارزش مباحثه راندارد بدھيم؛

 ".رويزيونيستی واپورتونيستی است که بيشرمانه خودراپشت سرچنين عنصرفرومايه ای مخفی کرده اند

 زيرا ميرويس در عمل يچ جھت با ميرويس مقايسه نمی شویدر ھ وئی که تو اصالً ،چرا نمی گ»ثنا«داکتر غفور  

از خادی و پرچمی اش با سر بلندی تام و قامت بلند رزميده است و ھزاران نفر  - ضد روسھا و نوکران خلقیهب

 بومی اش زانو اين افتخار را دارم که در مقابل روسھا و سگان.شاگردان مکتب و مردم شاھدان زنده ام می باشند

 جاسوسی،.  دالر آمده ام که ھمه می دانند۵٠٠نزده ام  و اين را ھمه می دانند و اگر ھم در خارج آمدم تنھا با 

زندگی فاميلی ات بوده و است و بدون آن ۀ يل عمداز خصا...... ستی و بی شخصيتی و س سست عنصری، خباثت،

 معيشت شان حتمی عاجز میۀ و در فراھم کردن  اعاشه و وسيلفاميلی نشده ۀ مشخصات رذيله ھرگز قادر به ادار

و فشار ضبط احواالت بر به و واسطه و وسيله را به زور تيله و تن»فاکولته« که مکتب و خودت می دانی .مانديد

ت  و از بس که زحمت نکشيده ايد و کار نکرده ايد، دستانت لطيف و نرم تر از كپل و كفل ھايتمام کرده ایاستادان 

 !!می باشد

را تو مارموسک زشت بدان که  من در پشت ھيچ کسی پنھان  نبوده و نيستم و شير ھيچگاھی غير از  اين! و آه 

صادق «تو  عنصر فرومايه و ترسو در پشت نرمی كفل ھای  .زور و توان خودش به کسی ديگری اتکاء نمی کند

 !!!شده ایمخفی » افغانستانی«ھای ... و دو سه تا  لوده » ظفر چقر

تو موشک بيسواد و جاسوس را نظر به رفتار و کردار مرموز و خاينانه ات زير ضربات شديد گرفتم و ھم با تيرم  

و ديگر ھزاره ايست ھای چنگيزيست را ھدف قرار دادم و خونين کردم  که درد بی » صادق ظفر«كفل ھای 

 چرخ فلک رسانيده است و ھمان است که قرارش ناله ھا،عوعو ھا و عف و جف و غف  ھای تانرا به گوش

 !!ميرويس را ميرويس ھا می بينيد

چون چھره و سوابق ننگينش افشاء و  .زند داکتر جاسوس ھمچو پدر کالن انگريزی اش دست به توطئه رذيالنه می  

 اش بايد و افسرده و بيمارش و خصلت جاسوس مآبانهبه خاطر روان  و توان مقابله اش سلب گرديد بناءً رسوا گشت 

 :حتمی تاپه ای بر پيشانی انقالبيون بزند و جاسوسی اش را به اثبات برساند
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به دفعات تکرارشده است، نظرات وتفکرات ارتجاعی نفرت " موم" موردديگری که دراراجيفنامه ھای"  

اميان واين مسئله ھرچه بيشترذھنيت ارتجاعی ميرويس محمودی وح. انگيزنژادپرستانه، تبعيض نژادی است

 ".رويزيونيست واپورتونيست وی را آشکارمی سازد

من برای . چرا مجھول پارس می کشيد؛ ادعايت را مستند ثابت کنيد.غف زدن سھل  و آسان است» غف«داکتر  

من در . طبقاتی می باشدۀ ميراث جامع...  رنگ و پوست و مليت ۀخاطر آدميتش ارج می گذارم و مسأله انسان ب

اين ھزاره ايست چنگيزيست »صادق ظفر «رتجاعی نفرت انگيز نژادپرستانه و تبعيض نژادی مقابل تفکرات ا

بھتان زدن تو . ھمچو صخره و سرو و صنوبر قامت بر افراشتم و مليت گرائی اش را  کوبيدم  و مستند ثبوت کردم 

ين باعث رنج و عذاب جاسوس جاھل ناشی از درد مشت ھای طاقت فرسائی است که بر فرقت وارد کرده ام  و ھم

خاطر ترغيب ه يالنه ات را  بذين مسأله روشنی انداخته ام و  اين حر کت رابار ھا در .و اذيتت قرار گرفته است

 که چقدر انسان عليل و رانده شده و وامانده ای می باشی که به تپۀ کاه ه ایچاپلوسانه پنداشته و ثابت ساخت» ظفر«

 !!!اتکاء نموده ای

 :بعد از الف و پف و پتاق باالخره چنين می جفد» اثن«داکتر   

تصورمی کنند که با اين شيوه ھای خاينانه وارتجاعی ويا ) محمودی(رويزيونيستھا واپورتونيستھای حامی ميرويس"

وحيثيت وموقعيت انقالبی فعالين آن ضربه وارد نمايند ) م.ل.م(با جاسوسی می توانند برجنبش انقالبی پرولتری

اين رويزيونيستھای مرتد وضدانقالب واين چاکران .زافشای ماھيت رويزيونيسم واپورتونيسم شان بازدارندوآنھاراا

بی مقدارسرمايه جھانی وامپرياليسم وارتجاع ھرگزنخواھندتوانست درمسيرپيشرفت وتکامل جنبش 

 ھرچه گسترده ....قک خود اين دل) محمودی(وميرويس. مانع ايجاد کنند)  مائوئيستی- لنينيستی- مارکسيستی(انقالبی

. ( تردرمعرض تنفرومحکوميت روشنفکران انقالبی ومترقی  وتوده ھای خلق قرارخواھند گرفت

 .ھھھھھھھھھھھھھھھه از خنده گرده ھايم را درد گرفت)"پوالد

ت وحيثيت و موقعي») م.ل.م(جنبش انقالبی پرولتری«کدام  احمق و بی شعور  و دلقک بی قرار،» غف«او داکتر  

 ھھھھھھھھھه!!! در کجا و کدام موقعيت  ضربه  می زنم؟؟؟» فعالين«انقالبی کدام  

 راه انداخته شده است و فعالين و مسئوولينش که ھا اند؟ه در کدام کشور ب) م.ل.م(جنبش انقالبی پرولتری«اين 

مانع )  مائوئيستی- ستیلنيني-مارکسيستی(جنبشی وجود ندارد که ميرويس  درمسير پيشرفت وتکامل جنبش انقالبی 

 !!!ايجاد کنند؟؟؟

از ھمو اھل  از او  شياد خيالپرد.که من سد پيشرفت وتکاملش شوم» م.ل.جنبش م«او ديوانه کون لولو حاال کجا است 

؟ در اين سن و سال حياء کن و کمی خجالت بکش ای کوانتل گو و چرند گو ھستیه وبيتت بشرم چرا اينقدر گزاف

  !!پرو

زندگانی می نمائی و تا ھنوز قادر نشده ای در » وان يکاد«س زن و روابط خانوادگی ات در زير سايه تو که از تر

از چنان اعتباری برخوردار که زن و اوالدت خود را با تو ھم ھويت حساب نمايند، اين جنبش را درون خانه ات، 

او احمف . ت ديگران از آن خبر ندارنددر کجا سراغ نموده ای که به غير از تو و چھار تا جاسوس به مانند خود

اگر نمی دانی بدان و آنوقت خواھی ديد که شارلتان اساساً می دانی که جنبش در لغت و اصطالح به چه معنا است؟؟ 

به ادعای ھای مسخرۀ تو و آن بوزينه ھای ھمقماشت مرغ سرخ کرده به خنده می افتد، تا چه رسد به مردم عادی 

 !افغانستان
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