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  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 اگست ٢۵
 

 !است دروغگو ۀزاد زنا و حرامزاده» فوالد «ثنا غفور داکتر
  !روشنگر شاھد شرافت با و نترسی انقالب

 
 .سپاسگزارم تينھا قلم نيا مورد در تانی نواز ذره از،گرانقدر شما خدمت ادب عرض و نيآتشی ھا درود نثار با

ٌ  و شد بلند اندامم بر مو» سنا -ثنا غفور داکتر« نيننگی ھا گذشته مورد در تانی ھای افشأگر از  نبودم واقف واقعا

 »زرغون داکتر«  یاپ چھاری خلقی پا در را اشی مردانگ گوھر و جوھر» ظفر صادق ريانجن «ھمچوی  و که

 اما و بس و داشت  »زرغون داکتر «بای اسيس کيدئولوژيا ارتباطاتی و که بودم باور نيا به من .است ختاندهير

 !!!»غف« پشت و ريپ سگی ا باد ننگت و شرم داشت؛ی و بای جنس ارتباطات که دانستمی نم

 خود که او چيست حرامزاده فردی گناھ اما است؛ دروغگو زادۀ زنا و حرامزاده کي»  فوالد «ثنا غفور داکتر

ی م ،آمده دنيا به حرام راه از کهی انسان ايآ .است آمده ايدن به زنازاده ،حرام وصلت از که است نداشتهی تقصير

 شود؟ی خوب فرد تواند

 راه و طشراي بايد اما و دارد را شدن خوب و بودن خوب استعداد بالقوه آمده وجوده ب حرام رابطۀ از کهی انسان

 استعداد ھمان اوان بلوغ از» فوالد «ثنا غفور داکتر  متأسفانه .باشد فراھم او تربيتی برا ھمی رستگار و صالح

 خدمت در و بست کار به ھا توده آرمان با تيضد راه در را استعدادش و توان تمام و نداشت را شدن خوب

 بری پرچم وی خلق زنازادگان جلوس زمان در که نيا تا گرفت قرار افغانستانی ارتجاعی ھا دولت استخبارات

ی نابود از بعد و کرد رخنه» اخگر«  یانقالب درسازمانی شورو سمياليامپر اليسوس تجاوز وی اسيس قدرت ۀکيار

ی اعضا و نمود) خاد (و روسھا ميتسل زين را سازمان نيا و وستيپ» کاريپ«  صف به صفوفش شھادت و  اخگر

ی خلق ک ياز پس ،بودی خلق» زرغون داکتر «شيری ب بچه که ميگشت خبر با حاال. ديکشان غيت دم از را اشی انقالب

ی شنو حرف وی  انسان توقع توانی م چگونه... و  وطنفروش ،آدمکش جاسوس، ، زاده زنا، حرامزاده ،یاستخبارات

 کرد؟

 با را ھالند ميمق» ثنا غفور داکتر «اطارتب» یپغمان خالقداد «قيرف گرانقدر دهيد دردی انقالب و مبارز قبلی چند 

 وی موسو «رفقاء خواست در  توسط که کرد متھم مرا» ثنا غفور داکتر «اما و کرد افشاءی خلق» زرغون داکتر«

ٌ  » سناچ «لقب انتخاب! است؟» زرغون «رزم ھم و شيک ھم قيرف» غف «که نوشتم من»  یتوخ  نيای برا واقعا

 .باشدی م بندهيز مفعول مفلوک
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ی  انقالب و بزرگواری رفقائ»  مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس لندۀ و» سناچ-سنا- ثنا غفور داکتر«

 کهی خاطر به ، ننديبی م» یموسو «را ھمه...... و ، احمد برومندیباستان محک ، یپغمان. ل آزاد جاويد، ،ی موسو

 متعاقب و کرد رسواء و  افشاءی انقالب أتجر با را شان اتيجنا و انتيخ ، شجره ،پوستک و جلی موسو قيرف

» پشت غف «آور خجالتی ھا گذشته بارۀ در که رای معلومات و آمدند صحنه در شان نوبۀ به زين گريدی رفقائ شانيا

 عبارت به .ساختند افشاء و دادند قرار قتيحق آفتاب معرض در رای و مفلوکۀ چھر شتريب و دادند ارائه دانستندی م

 روندی م که جا ھر در و است شده مبدل شانی برا »ملک عذاب« و کابوس ک يمثلی موسو قيرف اسم ساده

 .ننديبی م خواب و شنوندی م و ننديبی م» یموسو«

 ريانجن «بازش ھمجنس لندۀ و» سناچ-سنا- ثنا غفور داکتر «گفتۀ بر بنا و شاعر نه و ھستم سندهينو نه که قلم نيا حاال

 قلم با ھا نوشته قدرت اما و ھستم سوادی ب، شان خمار و پر پت کگيپاپ و گگ چوکره و» مفعول ظفر صادق

ی سرم اديفر ، سوزندی م حسادت آتش در و است ساخته مهيسراس و ھراسان سخت را  نينيخا ،سوادی ب نيای توانا

 در .زنندی م و زده قلم نيا ۀيعل سهيدس و توطئه به دست  سبب نيھم به .شودی م بلند دود شان ريز و سر از و دھند

 اقبال (استاد ادي» مفعول ظفر صادق ريانجن «خانم و دختران و» سناچ-سنا-ثنا غفور داکتر« دختران اواخر نيا

 از و کردند باز اسمم بهی ليميا و الگ وب ک يو دنديدزد بوکم سيف از را عکسم شانی رانيای ھا لنده با) بادی گرام

ی م را» سميمائو زميننيل- زميمارکس«ی ادعا سو ک ياز .کنندی م نيتوھ و ريحقت امی انقالبی رفقا به قيطر دو ھر

 یساز اتيلبن کارخانجات  قيطر از البته آورد خواھند ارمغان به جھان در را» سميمائو «بھار که اندی مدع و کنند

 صادق هيعل توطئه و بيتخر به دست» سميمائو زميننيل- زميمارکس»«علمبرداران «نيا گريد جانب از اما و» ھالند«

ی خرابكار و  زدن بھتان و تھمت ، تيشخص ترور با خواھندی م و زنندی م افغانستان فرزندان نيتری انقالب و نيتر

 و اسطوره ،بزرگ رھبران و) یانقالب جنبش و ديجاو ۀشعل (انيجری ساز نام بد و بيتخر و ونيانقالبی عمد

 شيخوی برا گشتند جاودانه و باختند جان شانی انقالبی ھا دهيا و مردم و ھنيمی برا خيتار شگاهيپ در که شنستوھ

 و کار نيا .گرديد مواجه ونيانقالب نفرت موج و عيسر واکنش با شان نانۀيخا حرکت نيا که بسازندی تيھو و نام

 مفعوالن نيا که دانستند مردم و کرد کمکی ليخ شان خودی افشائ به باالخره شان النۀيرذ و طلبانه فرصت حرکت

 !!!کرد سقوط فرق به چاه در خودش کن چاه .کنندی م دنبال رای ھدف چه و ھستند ھا که

 اسم تحت که کردند متھم مرا ھا بار خرانه تيخر کمال در اما و دادندی م قرار مخاطب سوادی ب را من روزيد تا

 از حال به  تا که کرد تکرار بارھا شانی برا رھا -س دانشمند وی انقالب قيرف کهی حال در و ام شده پنھان رھا -س

 و مفعولی ھا رکيپ کم جانب از که داد را» ھا پشت «با داريد شنھاديپ حتا و اند ننھاده رونيب قدم وطن خاک

ی نم قتيحق که اند کرده تعھد و اند کرده» وقي « مفعوالن باند که معناست بدان نيا نشد؛ دادهی جواب  بانک سانيرئ

 !کنندی م نشخواری شرمی ب کمال در را شانی قبلی ھا حرف جھت ھمان به و رنديپذی نم تقيحق و شنوند

  کيلب.  ل آزاد دانشمندم استاد و نستوه و بزرگی انقالب و محترم قيرف پيشنھاد به سگ پدر و خطا مادر مفعوالن نيا

  زد سای م ثابت ذاتش به خود نيا و دبو ما با شدن روه ب رو از شان وحشت و ترس نشانۀ خود نيا و  نگفتند پاسخ و

 و  رھبران« اگر آن ريغ در، ندينما بيتخر را ونيانقالب تا دارند فهيوظ و اند باخته شرف و دروغگو ھا نيا که

ی م چه از ندارند کفش دری گير، )مردَ مُ  خنده از ھھھھھھھھھھھھه(»  یستيمائو جنبش وی پرولتر جنبش نيولؤمس

 !ھراسند؟

 ... انتقام کايامر و هيروس جاسوسان» مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس لندۀ و» سناچ-سنا- ثنا غفور داکتر«

 انيطغ شانی ھا خارشت باره دو حاال و گرفتند......و » نصرهللا قيرف و سلطان قيرف«  شھادت با را شانی ھا دادن
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 و) یانقالب جنبش و ديجاوۀشعل (انيجر بيتخر به کردن تھمت و نيتوھ با تا گرفتند بدان ميتصم بناءً  ،است کرده

 سازمان و دھندگان ادامه-ساما -سيرويم - ی توخ - یموسوی ھا پاچه در چنان ھم و  بپردازند بزرگش رھبران

 زانيآو را شيخوی متوف» یار ياکرم«ی ھا ...به ھم و بسازند مرفوع را شان خارشت تا اند داده ريگ داً يشدی انقالب

 متزلزلی اسيس نگاه از خودش» یار ياکرم «که یحال در و باشند داشتهئی اسيس گاه هيتک شان زعم به تا اند کرده

ی م دوست چشم به را شانی داخل خواران رهيج و ھا روسی عن يما مردمی خون دشمنان که بود تزلزل ھمان و بود

 !ديد

ی ھست جھان دری قدرت چيھ دارد هنيس قفس در نفس تا و است ستادهيا فلکه ب سر مغروری آسمائ ھمچو سيرويم

  .سازد خفه را حقش هبی ندا  که ستين

 با» یساز باز«ی ھا داد قرار برکت از که» اءيض ريانجن «جاسوس نيحس ، ليمح و مکار  ستياکونوم انجو

 اخذی ھا پول که گرسنه و وامانده سگان به را سبزی ھا دالر حاال و است شده دالر ھا ونيليم صاحب  سمياليامپر

 وی غر نوع ھا ده به و دنديکشی می گرسنگ ھا روز و کردندی م شان ادياعت خرچ را کانادا » اشتيم سره «از شده

 جاسوس نيحساھدائی ی ازدالرھا پری ھا بيج با خمار وی  گرگ سگان و داشته ارسال زدند؛ی م دستی دزد

 کگيپاپ نيا جھت بدان، کنند فراھم را امی نام بد ۀيما و بزنند ضربت قلم نيا به ممکن لۀيوس ھره ب تا دارند کوشش

 تا دارندی م خواست در و دھندی م نشان را دالر سبز رنگ و زنندی م دری مرجع ھر بهی بنگ وی چرسی ھا

 ھمجنس لندۀ و» سناچ-سنا- ثنا غفور داکتر «قماش ازی جاسوسان و مفعوالنی ھای پراگن لجن و ھای سرائ جفنگ

 لندۀ و» سناچ- سنا-ثنا غفور داکتر«ی ھا الگ وب در رايز برسانند؛ چاپ به را» مفعول فرظ صادق ريانجن «بازش

- سنا- ثنا غفور داکتر «توسط الگ وب دو ھر و زندی نم پر ھم پشه» مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس

 وی جعلکار و یگوئ جفنگ از پر گوناگونی ھا نام با» مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس لندۀ و» سناچ

ی نام ازبد کهی زمانو به آنھا مطلب می فرستادند  از افرادی که تمايليبه مبارزه داشتند نت چند .است شدهی پراگن لجن

 را شانی ھا سر گشتند مطلع و خبر با ثنا غفور و ظفر صادقی جاسوس نيننگی ھا گذشته وی اخالق بد سابقۀ و

 .رفتند و دنديند ھم را شانی سرھا پشت گريد و دهيخار

 عاری ب و ماريب دوکی پا سوادی ب خمار ،پر پت کگيپاپ که شدند متذکر و گرفتند تماس من با کانادا ازی دوستان

ً  خواندن و کردن باز بدون آنھا که فرستدی م متواتر شانی ھا آدرس به رای ھا پارۀ ورق ی می دان زباله در راسا

ی دسترس انترنت به اکثراً  حاال رايز، است احمق و کودن تينھا پر پت کگيپاپ که شد متذکری گريد دوست. اندازند

،  بفرستد ھا آدرس به وی کاپ را ستيخاد جاسوسانی ازغلط پر اتيچرند که شودی نم دهيدی ضرورت چيھ و دارند

 !!!خواندی م شانی ھا الگ وب در بخواند بخواھدی کس اگر

 !گل قيرف

 به» مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس لندۀ و» سناچ- سنا- ثنا غفور داکتر«ی ھای ناموسی ب خاطر به

 زدند سهيدس و توطئه به دست باره دو اند کرده باز اسمم به کهی ليميا ھمان از قبل درھفتۀ شانی ھا نهيمادی ھمکار

 به حاال .گذاشتم انيم در ھموطنام با را مسأله نيا امی شخص بوک سيف ھم و آزادگان پورتال قيطر از ھم من و

 لندۀ و» سناچ- سنا-ثنا غفور داکتر «مقابل در را شان نفرت و خشم و ديفگنيبی نظر ھموطنانم از چندی تنی ھا نوشته

 .دينيبب» مفعول ظفر صادق ريانجن «بازش ھمجنس

 .فشارمی می  انقالب تيميصم با را تان دستان

 .ديباش افراز سر و روزيپ
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 ارادتمند

 یمحمود ودان سيرويم

 

Samia Fakoor, Ghias Ghori, Samad Keyam and 7 others like this. 

 

 Sultan Razia Ghori احساس ،ی شياند آزادو  ھای عدالتی ب ضد هب شما ۀمبارز ،شما تيشخص جان سيرويم 

 و شناسندی م کينزد از را شما چه تان انيآشنا و دوستان ۀھم به شما ۀديپسند و کين صفاتی اريبس و ،ی وطندوست

 مغز ساختن آرامی برای روان مارانيب نيا . است دايھو و معلوم دارنديی آشنا سبوکيف قيطر از از که من مانند اي

 که است شما گفتار و ھا نوشته قدرت ۀنشاندھند نيا . زنند یم یاعمال نيچن به دست شيخو ۀديگند و دهيپوسی ھا

 افکار خواھند یم زده افتاده پا شيپی ھا کار به دست و دھند یم سر اديفر سوزند یم حسادت آتش در ھا چارهيب

 . ديباش ابيکام و موفق .گرفتی جد دينبا رای انگلی ھا جرثومه نيچن  .ندينما مغشوش را شما

August 21 at 11:59am · Unlike · 4 

 

Ahmad Ghori سالم زيعزی محمودی آقا.  

 به بناءً  اند، داده دست از را منطقی توانائ چون آنھا. تهساخ چارهيبو  ھراسان را وطن به نينيخا شمای توانا قلم

 را شما نوشتن طرز و نوشتن روان. است دايھو ما ۀھم به شما یواال تيشخص. پردازند یم مذبوحانهی ساز سهيدس

  . ديباش نداشته شيتشو لطفا . ميدان یم ھمه ما

 .ميشوی فمعر کينزد از ھم با تا ديبکن کابل بهی سفر کاش صاحب،ی محمود

August 22 at 3:17am · Unlike · 2 

 

Ghias Ghori شما ارادتمند . خواھم یم تواناتر را تانی توانا قلم . ديباش صحتمند و خوش صاحبی محمود جناب 

 یغور اثيغ

August 22 at 11:06am · Unlike · 2 

 

Samia Fakoor دارند کاملی آشنائ شمای ھا نوشته و انيب طرز با شما دوستان. جان سيرويمی گرام برادر .

 دينکن شيتشو . کردی شناسائ توانيمی آسان به را شما آدرس از ريغی ھا کامنت و نوشته

August 22 at 1:59pm · Unlike · 1 

  

Nazeer Delsoz ادامه دھندۀ را ه بزرگ  دوست مبارز و گرانقدر ميرويس محمودی سالم ، شما که يگانه

جعلکاری و تخريب به شخصيت مبارزاتی شما صدمه زده نمی  ور تان ھستيد ھيچ نوعمردان آزاديخواه فاميل نام

در صدد تخريب  جعلکارانی را که) ان پيداکردن و در غم زندگی ماندنن(من بنابر مشکالت  با تأسف که. تواند 

ر و خشک با درخت بی برگ و با. شناسم   نمی،شخصيت بسيار محکم و استوار شما دست و آستين بر زده اند

  :طفالن می خورد درختان پربار است کسی چه غرضی دارد ھر سنگی که از جانب

  .حيا   شيشه نييم که بشکنيم به سنگ طفالن بی
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Mahmood Shadab ساخته ايد که غير از توطئه  محمودی صاحب قلم تان توانا که دشمنان را چنان ھراسان

محمودی صاحب در اين عکس يکی آن کشتمند است  .نيست  دن ودروغ کار ديگری از دست شان پورهوجعل کر

خيانت  وطنفروش فعالً مسلمان شده را ميشناسند وديگرش محقق جاسوس ايران است که در که ھمه چھره پليد اين

 ق صادی ؟ به فکر من يکميشود کی است اين دونفر ديگر که در عکس ديده.  از کشتمند ندارد یوجنايت دست کم

نيست شايد عکس اين دو خاين صادق دنی وحسين خاين ھم روزی در  واگر نباشند ھم مھم. وديگرش حسين است 

جاسوس وانجو باز  توان حدس زد که دو نفر ديگر در عکس آن دو اما با يک فيصدی باال می .گردد صفحات نشر

  يعنی صادق وحسين ھستند
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Mirvais Wadan Mahmoudi جان سامعه گرانقدر - جان هيراض گرانقدر گلم ھموطنان و ودوستان رفقاء -

 و نيآتشی ھا درود نثار با ،صاحب شاداب گرانقدر و خان دلسوز گرانقدر -خان اثيغ گرانقدر -خان احمد گرانقدر

ی روين را من ، قلم نيا به نسبت تان احساس نيا و سپاسی جھان تان احساس از پری ھای بانيپشت از ادب عرض

 .بخشدی م کايامر و روس سيجواسی رسوائ و افشاء در شتريب

 .بکوبمخودم  زين را شان تابوت خيمن يآخر تا دوارميام و ام واداشته غوک چھار به را فيکث دشمن

 ارادتمند

 سيرويم
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