
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 ٢۶

  »!!؟؟مائويستی«مباھات و  رجز خوانی به سبک 
  

آمد و در پھلوی باره دو طوالنی وقفۀ بعد از يک » و صادقيزمياری ايسم«کاشف و مخترع صادق ظفر » انجنير«

 : و ھنگ زدهالفزنی و خود ستائی باز ھم عر عر کرد

کميته "ترجمه اسنادومدارک برای اولين جلسه عمومی. ماه زيادمصروف بوديم}يک و نيم{مادرطی اين يکنيم "

 ،}می{سازماندھی تظاھرات اول ماه مه. بسياری از رفقای مارامصروف ساخته بود"ھمبستگی باخلق افغانستان

 مستقيم شبانه رفقای ماراکامالغرق کارھای عملی }اتتبليغ{تھيه، چاپ وپخش ھزاران ورق تبليغاتی و تبيلغات

 .کرده بود

 مائويست ھای افغانستان 

 !!!؟؟؟"٢١- ٠۵- ٢٠١٣ می ٢١ مطابق ١٣٩٢ثور   31

کش  و و  رفيق شب و روز آدم» ھالند«استخبارات ۀ جاسوس سر سپرد پخپلو انجنير صادق ظفر،»صدر«

 اسناد ۀميز می جفد که درطی يک و نيم ماه  قبل  ترجمآخودستائی  اغراق  با» کشتمند«وطنفروش مشھور اسماعيل 

 ھھھھھھھھھه بسياری از رفقائی شان!!!؟؟؟"  ھمبستگی باخلق افغانستانۀکميت" عمومیۀو مدارک برای اولين جلس

 !!را مصروف ساخته بود

در کدام  کشور فعاليت دارد "  ھمبستگی باخلق افغانستانۀکميت"نفرموده اند که چقر رند بچۀ جاغوری » صدر«اما 

ه سازمانھا و گروه ھا می باشد و آيا خلق افغانستان از موجوديت چنين کميت متشکل از کدام احزاب،» کميته«و  اين 

 !ند و يا خير؟ا باخبرای

دم افغانستان چه دستاورد ھای داشته و چه کمکی حال در قبال مره ھمبستگی برای چه و تا ب ،» ھمبستگیۀکميت«

 برای خلق افغانستان نموده است؟

 »مائويستھای« نمايندگی از تمام که مدعی »نھاد مائويستی«چطور و چگونه يک  يک مسألۀ که جلب توجه می کند،

عمدتاٌ «يعنی » يستھامائو«مگر  مصروف ساخته بود؛» ھالند«اسناد آنھم در ۀ باشد خودش را در ترجم افغانستان می

پس قرار اطالعيۀ خود  بار ھا تذکار نداده اند که در داخل افغانستان فعاليتھای سياسی و نظامی دارند؟» مائويستھا

ٌ مائويستھا«يعنی » مائويستھا« ھای گرم ھھھھه  » سنگر«را در داخل و  از  وظايف عمدۀ مبارزاتی شان »عمدتا
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قدم رنجه کردند تا با اشتراک در » ھالند« ھمه با پاسپورت ھای ھالندی به فراموشی سپردند وه رھا ساخته و ب

 !!وليت  ھای انترناسيوناليستی شانرا ايفاء نمايندؤتظاھرات اول ماه می وظايف و مس

ناليستی می توان جنگ خلق را در که از طريق مبارزات انترناسيوآمده است  »ياری ايسم«البته شايد در فلسفۀ 

 !عينی آغازيد و رژيمھای ارتجاعيی را با قھر سرنگون نمودکشور ھای م

 !!تز ھای صدر مائو را برای انقالب کردن رد می کند »شھيد ياری «منتھا اين تز 

 !!را در افغانستان نويد دھد»بھار مائويسم«شايد امپرياليزم با استفاده از ھمين تز شھيد ياری 

 : طبق معمول الف و پف زده و عر عر می کند که» صادق ظفر«باز ھم 

سازماندھی تظاھرات اول ماه می، تھيه، چاپ وپخش ھزاران ورق تبليغاتی و تبليغات مستقيم شبانه رفقای "

 !!!؟؟؟"ماراکامالغرق کارھای عملی کرده بود

يعنی » مائويستھا«اه انداخته شده بود و ره نگفته است که تظاھرات ماه می  در کدام کشور ب»  صادق ظفر «

 پوده و کچه ی»عمدتاٌ مائويستھا«يعنی » مائويستھا» «عملی«برای چه تبليغ نمودند و کار ھای » عمدتاٌ مائويستھا«

 !چه بوده است؟

صادق ظفر چنين وانمود می سازد که وی به نمايندگی از احزاب و سازمانھای » صدر«طوری که معلوم می شود 

ٌ مائويستھا«يعنی » مائويستھا«تظاھرات اول ماه می را رھبری نموده است و بيچارگگ  »ھالند«بی انقال » عمدتا

 !!بودند»عمل«تبليغ در  شب و روز مصروف کار و پيکار،

 جاغوری اين است که دستاورد ھای تان در اين تظاھرات چه بود و اگر الف ۀحاال پرسش ما از مھتاب شب چھارد

نمايش بگذار تا ه  و بچه اصلی آيه و آته ات می باشی لطف کن فلم ويدئوئی از جريان تظاھرات را بو پف نمی زنی

 در تظاھرات کارگران چه نقش آفرينی کرده اند و چند نفر بوده اند؟» عمدتاٌ مائويستھا«يعنی » مائويستھا«بدانيم که 

جواب لجن پراگنی ه مستند و با ادبيات انقالبی ب مطابق به معيار ھای ديالکتيک ،) سازمان انقالبی(، »صادق ظفر«

راسيزم  جاغوری و علمبردار درفش زرد اپورتونيسم تسليم طلبانۀ ۀھای تان پرداخته است و اما تو بيچاره و رند بچ

نوشته ھائی را که بار ھا توسط تو و ) سازمان انقالبی(به جای جواب دادن  و به نقد کشيدن نقد ھای و چنگيزيسم 

کثيف و  موسک پنير خور نشخوار شده است دو باره به نشخوار گرفته ای که اين خود نشانگر  جاسوس  بودن،مار

 توانائی نقد کردن و پاسخگوئی را اصالٌ نداری؛  جاغوری،ۀبی سواد  بودنت می باشد و  ثبوت می کند که تو رند بچ

 !!!شرم و ننگ بر تو بی شرف آبرو باخته

 ھای شبانه نام برده بودی، فراموش کرده بودی بنويسی، در روز روشن مصروف کدام راستی وقتی از فعاليت

ستی جاکشی بوده ای، که ھمۀ کار ھا را بايد شب انجام می دادی؟؟ نکند در روز با خدمت در ادارات کشورامپريالي

از ھمه گذشته وقتی بوده ای و شب شکار ھای فردا را گلچين می نمودی؟؟ » يسمتدارک بھار مائو« مصروف ھالند

قرار باشد تا گزارش کار شبانه را ارائه بداری، فکر نمی کنی يک چيز ديگر را فراموش کرده ای تا بنويسی و يا 

    جايگزين گريده بود؟؟اين که در آن زمينه ھمکاری ھای انترناسيوناليستی

 ميرويس ودان محمودی

 

  


