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 ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ جون ١٧

  استاد گرانمايه و شخصيت انقالبی
 ! آزاد ل نستوه انقالبی و مبارز،شعله ئی گرانقدر

تنھا آموختم بل لذت جانانه ه خواندم و ن) پرسش و پيشنھاد(حت عنوان را ت  علمی و پر از احساس انقالبی تانۀنبشت

 .)ھمو درد و باليت در سری ھمو داکترک غف و صادقک مفعول بخوره( .بردم

جاسوسان »  غف«غفور » داکتر«، صادق وحاال کوتولگگ اعجوبه که حسين متيقنم و به اين نتيجه رسيده ام نگرچه م

خاطر پيشنھاد شما ه اما ب،   در خدمت جاسوسی امپرياليسم يانکی جان می کنندکه اينکخادی و پرچمی بودند  ،خلقی

و دشمنان جنبش انقالبی و رھبران جنبش انقالبی را رو در رو مالقات کنم ) شعله جاويد(حاضرم که از نزديک دزدان 

خصی بين شتضاد » چقر«» وصادق غفبين ما و داكتر «تضاد .  جاغوری راۀ صادق ظفر مھتاب شب چھاردخصوصاً 

ما و آنھا نبوده بلکه  تضاد بين خلقھا و مرتجعان و وطنفروشان می باشد و اما باز ھم اگر اين جاسوسان شوروی و حاال 

 در افغانستان باشد من جلسهسگان عربده کش امپرياليسم غرب و انجو بازان ھالند نشين جرأت داشته داشته باشند و اين 

 اينست که حتمی »غف و چقر«پيشنھادم برای  .روان گردم شتابان جلسه ایکه به پيشواز چنين با جان و قلب حاضرم 

 !وقت اينھا داکتر و انجنير شده اند؟ه را در زير بغل داشته باشند تا بدانيم که چ دپلومھای شان

و ملتفت گرديم که از را با خو نيز بيآورند که کشف  االسرار نموده » شھيد ياری« اسرار ۀآرزومندم که صندوقچ

ی باقی مانده است که اين طلسم جادوئی البته بدون جنگ و اما از خارج منجر به رسيدن ئميراث گرانبھاچه » صدر«

 !!بھار مائويسم می گردد

 چقر ضرورت  »صدر«در مورد  .نيز بايد مستند و با داشتن شواھد زنده ثابت کند که شعله ئی بوده است» غف«داکتر 

ی خانمش ودخترانش  به وی حاال باال .ناد و شواھد ديده نمی شود زيرا که سابقه اش ھمچو آفتاب روشن استداشتن اس

 .نام شھامت و جرأت وجود ندارده شکار مردان می رود زيرا در قاموس خودش چيزی ب

 نزديک ببيند و اما من در مصاحبه ام با خانم مبارز معروفی متذکر شدم که اگر صدر پخپلو شامت شھامت دارد مرا از

تنھا به چلنجم جواب نداد ه صفت و بزدل تنھا به دو و دشنام دادن برای دوستان دانشمندم اکتفاء نمود و  ن اين مفعول دون

ھا می سوزد چرا » مائويستک «تاً ھای پچل پتين يعنی عمد» مائويستک«حال ه م بل د، ننگينش يعنی مفعولیۀسابقبا بلکه 

و يک دزد بی ناموس و يک جاسوس شرفباخته ای از قماش انجنير صادق ظفر بر وجدان شان که يک مفعول بدنام 

 .فرمانبرداری می کننداز وی سوار اند و ھمچو برده ھای  بی اراده 

 


