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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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  رھا.س

 ٢٠١٣ جون ٢١

  

 پرچمیۀ غالم بچه ھای ناقص الخلق

  .در صدد بدنامی جنبش انقالبی کشوراند
شان تعقيب ) مرده گاو خانه(رسايت ھای چنديست چرندنامه ھای چرنديست ھای پرچمی بی وجدان ومادر فروخته را د

  مادر وطن کوشادانه در قبال باز به حراج گذاشتن که پرچمی ھای وطن فروش آزمنرسيدمحتمی ۀ کردم وبه اين نتيج

ولی « نام بعضی انقالبيون يدک کشيدنکه مزدوری شان را با  کور خوانده اند آن مزدورانی:  ايرانی ھا، ولی به قولاند

  ).ميزند(زنند وبھار مائويسم حرف می) ؟(واھند استتار نمايند وبدون ھيچ آزرمی از جنبش مائوويستیخ می» مرده

درکجا واز  زنيد، مائوتسه دون می پرسم، شما از کدام جنبش مائويستی حرف میۀ من از اين مزدور سگان ضدی انديش

  کجا؟

پرچم مائويسم  اين سگان دايدوی پرچمی وکشتمنديست،که  بگذريم از اين(آقايان شما اگر اندکی وجدان وشرافت انسانی

  نون به خيانت به انسانيت نمی پنداشتيد؟ظداشتيد خود را م می) را بلند کرده است

 کارمليست با ۀ وطن فروشی ومادر فروشی اينھا با محمولکه کشتی زمانی کند، ولی چون دشمن آگاھانه اين کار را می

کند يگانه راھی که برای تداوم وابستگی ومزدوری شان   کشوری ما برخورد میشکست ناپذيری جنبش انقالبیۀ صخر

درون تخريب کرد که اين  شان جنبش انقالبی را بايد از يسم است تا به زعم خودمائوۀ ماند ھمانا خزيدن در ساي باقی می

  .کند  شان برخورد کرد ومیم باقوت انقالبی بر روی سياه خودأ شان نيز توتير

ميرويس ودان "مبارز دلير ونترس  ،"سازمان انقالبی افغانستان"که ه ای که سيلی ھای آب داروجانان اينبعد از 

وديگر " خالقداد پغمانی،"،"کبير توخی وخانم مبارزش" انقالبيی نستوه ،" موسوی" ، رفيق بی نذيری ما"محمودی

سرخ "کنند ھمچون  ای لوچک اصابت میاين به اصطالح مائويست ھۀ گون" پوست خوک"رفيقان انقالبی، بر روی 

 افتد که ما توھين شديم وديوانه وار به دادخواھی پيش باداران ھالندی خود رفته تا به داد وفرياد می" مرچ در کون افتاده

وقت   انتقام خود را از جنبش انقالبی کشور بگيرد، اما، مائويست ھای من، انقالبيون ھيچ ناچيزی چيزدست آوردنه ب با

کنند، اين  کنند، وتوھين گران حقيقی را بی پرده می دھند صرف افشای ماھيت می  توھين ديگران را به خود نمیحق

مائويسم ۀ  مزدوری شما را که در پشت پردوبر انقالبيون ھست تا ماھيت پليدحق شماست که توھين به شمانيست بل 

شيطان ھم "دست مردم دھند وآگاه سازند که ه را ب  شماپنھان است به مردم نشان دھند وتعريف واقعی مزدوران از نوع
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 ۀت ريشخند زدن به انقالب وانديشأتا شماھا مزدوران فراری ديگر جر" می تواند برای پيشرفت منظورش انجيل بخواند

  . مائوتسه دون را به خود ندھيد

خصوص آن ه کند ب را کور میشان اه  درون سينما مگری چشم سرخ ئکه شراب ناب ھالندی وپيزای کانادا آنھائی رااما 

زنند،  که در زير پکه يا ايرکنديشن بنگاھھای ھالندی ناف چپه چورت انقالب قھر آميز در افغانستان را می ھنگامی

 چون امپرياليست ھای ھالندی را یگوش شان مقروض به اين حرف ھا نيست چون ھم جای شان نرم است وھم محافظين

 که قدم خود را در کنندت اين را پيدا أاما اگر روزی اين مزدور بچه ھای پرچمی جر. ددر پشت سری خود می بينن

آن روز انقالبيون با آنھا تصفيه حساب خواھند )  اين احتمال دور استککه از فراری ھای گوزو(دنافغانستان بگذار

  . به بعد نا تصفيه مانده است١٣۴٣کرد، حسابی را که از سالھای 

  ظاھر مسنج با زدور کيش،ـست ھای مــباطن اين کارملي

  درآستين...."ظھور وزوال"درکنارند و" نه تفسير"جمله 

 واميد از آن عده ءدارم باتمام قوا ناچيزی از دريای بی کران خلق محسوب میۀ که خود را يک قطر) رھا.س( من

د پشتيبانی کرده وحمايت خود را گری ھای خود عليه انواع مختلف دشمن، نکاسته انءی از افشااانقالبيون که لحظه 

  .اعالم ميدارم وآرزو دارم که خود نيز اندکی سھم در اين مبارزه داشته باشم

 

انتخاب اين تخلص را بپرسم ۀ انگيز گذاشته است،" پغمانی"که تخلص خود را  خواھم از آن رفيق مبارزی  می:تذکر

له، حمل اغراض نبوده بلکه أھدفم از پرسش اين مس.( ندبزربه ضالبته نه به آن حدی که به اصل رعايت پنھان کاری 

قبلی ۀ که از نوشت  چون قسمی؟بدانم که آيا اين ھم يک نام مستعار است يانه خواھم صرف انگيزه اش رادانسته و می

  .)بيشتر ازنام اصلی خودی شان استفاده کنند شد، خواسته بود که رفيقان بايد کم تر از مستعار و رفيق معلوم می

 

.پيروز،متعھد وپيگير باشيد  

"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گر ءرفيق وھمکاری جديد شما در پورتال افشا  

)رھا.س(  

 

 


