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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
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ جون ٠١

  

  » و عمدتاً مائويست ھا پوالد-صادق«باز ھم سند ديگری از جاسوسی 
  

 من و يک مشت انسان ميھن فروش و فحاش که سوابق نان ھستيد که از مدتی بدين سو، بيشما خوانندگان عزيز در جري

از   را در مقطع کنونیھمکاری و خدمت شان به خاد و روسھا در ديروز و نوکری شان برای استعمارگران اشغالگر

  . وجود دارد، درگيری ھای حادیپرده بيرون کشيده ام

ند، فقط به ادر بحث عالقه گرفته که يگری آنھا طی اين مدت به عوض پاسخ به سؤاالتی که از جانب من و دوستان د

فحاشی، تھمت زنی و افتراء پناه برده، فکر می کردند با چنيان شيوه ای قادر خواھند شد خود را از زير ضربات کوبنده 

 تمام تالش آنھا جھت نجات، آنھا را به غريقی شبيه .و مرکبار فرزندان راستين وطن عزيز ما افغانستان نجات دھند

  .که در باتالق دست و پا بزند، يعنی ھر قدر بر تالشش بيفزايد، به ھمان پيمانه زودتر غرق بشودساخت 

 شان حاصلی به نۀاين نوکران سر سپردۀ روسھا در ديروز و اشغالگران در وضعيت فعلی، وقتی از ديگر تشبثات رذيال

 چنين شيوۀ کاری می تواند، باعث تخريب دست نياوردند، اينک به شيوۀ ديگری متشبث شده اند، که تداوم و ادامۀ

  . مناسبات ده ھا، صد ھا و ھزاران انسان ھموطن ما بگردد

در انترنيت باز نموده، و از آن طريق به دوستان، من  عکسم از صفحۀ فيس بوک، سايتی را به نام تآنھا با سرق

 خودشان ، زن و ناموس مادر،ن خواھرنزديکان، عناصر انقالبی و وطنپرستان واقعی کشور ھر آنچه فحش اليق دام

، نثار مردم بيگناه و بی خبر نموده، بدان وسيله می خواھند ضمن خالی کردن عقدۀ دلھای چرکين شان، گويا من می باشد

اسيس آن حد را با ديگران به جنگ بيندازند، يعنی بين من و دوستان و ھمرزمان نفاق بيندازند، کاری که انگليسھا و جو

  .اقل از دو قرن بدين سو در کشور ما به آن پرداخته اند

من طی اين اعالميه، ضمن آن که به تمام دوستان و بزرگانی که آماج حمالت اين جواسيس خود فروخته قرار گرفته اند، 

د ن که می خواھندته اشادباش و تھنيت می گويم، زيرا جواسيس آنھا را در عزم مبارزاتی شان آنقدر مصمم و استوار ياف

در گام اول مناسبات بين آنھا و من را به ھم بزنند، به تمام خوانندگان عزيز پورتال و ساير مردم ستمديدۀ افغانستان، 

 يا از طريق پورتال رزمنده و دشمن اعالم می دارم که من از خود کدام سايت و يا وبالگی نداشته، تمام نوشته ھايم را

شخصی خودم، آنھا را خدمت » فيس بوک«منتشر می سازم و يا ھم از طريق » آزاد افغانستان- دافغانستان آزا«شکن 

  .دوستان و آشنايان تقديم می دارم
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در نتيجه ھرکس در ھرجائی بخواھد از من در کدام سايت و يا وبالک و يا نشريه ای، چيزی بياورد ، آن چيز به من 

وطن فروش بوده، افراد مورد تھاجم » عمدتاً مائويست ھای«و » پوالد«، »صادق«تعلق نداشته مال صاحبانش، يعنی 

  .می بايد آنھا را به پاسخگوئی بکشانندآنھا، رذيالنۀ 

اين جواسيس عنقريب پاسخ اين عمل استخباراتی و طنفروشانۀ شان را دريافت خواھند داشت، اين جواسيس بايد بدانند 

 ھا بلرزد، چنين اعمالی به عوض آن که ميرويس را از صحنه بادين که ميرويس ودان محمودی بيدی نيست که از ا

ن من ايستاده ام تا شما وط.  که سرانجام برپای خود مرتجعان می افتدشدد ايد، خود به ھمان سنگی مبدل خواھبيرون نم

 .فروشان و وجواسيس را به جايگاه اصلی تان يعنی زباله تاريخ بفرستم

 


