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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 جوالی ٠۴

   و يا لگدی محکم»رھا.س«نقد رفيق 

 !»مائويست« خاديست ھای ۀ چنه و جمجم،بر پوز
بدون ذکر نام نويسنده به » ومبارزۀ طبقاتی "خارجه" زندگی در « عنوانتحت» مائويست«نخست نوشتۀ خاديست ھای 

 .می انگاريم» مائويست«نشر رسيده است و دوم اين سند را به مثابۀ کرنش و تسليمی خاديست ھای 

 !رھا.وليت گرانقدر سؤپر انرژی و نھايت با مس انقالبی، رفيق مبارز،

ی شتری را داد تا در راه رد و افشاوستن شما برای ما انرژی بيخيلی خوش آمديد و دوم پي)  پورتان آزادگان(اول به 

سعادت و سالمتی و  .عناصر ضد انقالب چه در خارج و چه در داخل گامھای محکمتری را نسبت به گذشته برداريم

 . دارمآرزوبھروزی و پيروزی برای تان 

 !رفيق گل

» مائويست«از سويۀ خاديست ھای  يک استوار می باشد ،نقد و تحليل جامع و علمی شما که بر اساس معيار ھای ديالکت

 اثر اقتباس و کاپی هامالء و انشاء را فرا نگرفته اند و نوشته ھای شان ب بلند تر است زيرا آنھا تا  به حال طرز نگارش،

 خاديست ھای اما .پر از غلطی امالئی و انشائی می باشد که شما ھم اين كاستی و  نقيصۀ عريان را بر رخ شان کشيديد

تنھا بی رقيب اند بلکه ه علم و سياست ن به اين فکر اند که از بطن مادر نابغه به دنيا آمده اند و در ادبيات،» مائويست«

 !!نيز می باشندجامع الکماالت 

ه ب» مائويست« و اما خاديست ھای نمود نقد خزعبالت آنھا راالل و روشنی آفتاب زبه شفافيت آب » سازمان انقالبی«

در » مائويست«ت نشان می دھد که خاديست ھای حوضاه جواب به شعار دادن بسنده کردند که اين خود بارائۀ جای 

 .!!! عناصر انقالبی را ترور شخصتی نمايند وبستامرداب بی سوادی و جاھليت غرق اند و تنھا وظيفه گرفته اند 

از يکسو بار ھا من  پرازيتی را حتمی متوجه شده ايد؛فلوته بازی و ضد و نقيض گفتن اين موجودات  شما دروغگوئی،

کرده اند و اما در نوشتۀ آخرين شان مرا صاحب و مالک تانک تيل و يا »  سوسيال«را متھم به اخذ و گرفتن کمک ھای 

می ! ؟»کليفرنيا«در کليفورنيا و يا بنابر گفتار خود شان » پمپ بنزين«بنابر گفتۀ اين سگان آستانبوس مال ھای ايران 

فکر کنم که مشت ھای فوالدين وارد شده از جانب ما، مغز ھای خاديست  !!ھمه با ھم يک خنده ھھھھھھھھھھه خوانند

» مائويست«بدان لحاظ  حاال ما با خاديست ھای . را متالشی کرده است و ديوانۀ شان ساخته است» مائويست«ھای 

  .پرت و پال می گويندرو ھستيم زيرا شديداً در اين اواخر ه ديوانه رو ب
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ميرويس محمودی " نوشته می شود و حاال مدعی اند  که » موسوی و توخی«گفتند که نوشته ھايم توسط رفقائی گرانقدر

." دھد ازپمپ بنزين فروشی اش درکليفرنيا ما رافحش خواھر ومادرمی )ادامه دھندگان( يکی ازرھبران ساما

 ھھھھھھه!؟

ھا به اين سھل و »  افغانستانی« پشتو نيست کهۀ انک تيل استفاده می شود و اين کلمه و واژدر تمام افغانستان از کلمۀ ت

شان خارج نشين اند و اما ديگران ھمه در » رفقای«قرار معلوم اين ھا مدعی اند که چند تا از  !سادگی تغييرش داده اند؟

گان در اين پس به نظر بنده والده صاحبان اين حرمزاد !داخل اند و اما متذکر نگشته اند در داخل ايران و يا افغانستان؟

بدان  را رھا کرده و به صيغۀ موقت و يا دائمی آخوند ھای ايرانی در آمده اند؛ شان»افغاستانی« و پيری شوھران افغان

 شان با خاطر خوشی خاطر پدران صيغه ئی ايرانیه آخوند ھای ايرانی ب ،»افغانستانی«لحاظ فرزندان نا تنی و حرامی 

 !!راه انداخته انده  را به ایانحنشخوار نمودن کلمات ايرانی تالشھای مذبو

تنھا از تھاجم و مداخالت امپريايسم جھانی در رنج و عذاب اند بلکه با تھاجمات نظامی و فرھنگی ه کشور و مردم ما ن

چنگيزيست و - سط سگان ھزاره ايستايران با خرچ ميليونھا دالر تو .کشور ھای مرتجع ھمسايه نيز مواجه می باشند

اش کوشش زياد دارد تا زبان ملی و تاريخی ما را آماج دسيسه و توطئه ھايش قرار دھد و ايرانی اش » افغانستانی«

 !!!سازد

می گويند که چند رفيق شان در خارج زندگی می کنند و متباقی در داخل اند و اما » ھالندی«اين سگان پنير گنديده خور 

تحت را » بھار مائويسم«می باشند و » ھالند« خريت در عين نوشته دو باره نشخوار می کنند که ھمه در در کمال

فکر کنيد که برای چند  .در افغانستان و جھان نويد می دھند» ھالند«از کارخانجات لبنيات سازی » کشتمند ھا «رھبری

مزادگان تاريخ  حاال پرسش ما از اين زنازادگان و حراتعفن را قبول کرديم ومثانيه حرف ھای اين خوکان زرد و سراپا 

 ی افغانستان فعاليت  ھای سياسی و نظامی دارند وتحت کدام نام؟اين است که در کجا

 !ال ما بپردازندؤبه پاسخ س دختر فروش و مرده گاو نيستند لطفاً  زنفروش، چراغکش، اگر  اين ھا بی ناموس،

را در ھر نقطۀ افغانستان و يا به خواست خود شان می  )رو در رو ( دعوت مالقاتاگر در داخل ھستند پس ما از آنھا 

اگر پدران شان عياشان و درباريان نبوده و از بطن صورتيان  و رقصان تولد نشده اند و اگر مال ھای ايرانی  .نمائيم

 .ديک با ھم ديدار نمائيمپس دعوت ما را بپذيرند تا از نز پدران موقت و شوھران جديد مادر ھای شان نيستند،

 اين که عده ای از خدمات و بيمۀ اجتماعی استفاده می نمايند مگر چه گناھی را مرتکب گشته اند؟

 ده ھا مشقت روزگاران مواجه گشته و پنجه نرم نموده اجنگ و جدل و زندان سپری کردند و  ب را در مبارزه، عمر شان

کدام انگيزه و دليل خاصی می ه د ھای سگ و خر و خوک طعنه دادن شما بپس او اوال .اند وحاال توان کار را ندارند

 !باشد؟

آورده شدند و از کدام طريقی » ھالند«خانم و دخترانش چگونه به  صادق ظفر،» انجنير« مگر ،دور نمی رويم نزديک

را به  چرخ زندگی شانمطمئنم که از طريق کار و زحمت  .منتظر جواب تان ھستم اباطه و اعاشه  و تغذيه می شوند،

 !پيش نمی برند؟

کار و جاسوسی گماريده شده بود و توسط ه  سه بار در دفاتر انجو ھا ب»غف«ثنا -سناچ -غفور سنا» داکتر« ھمين يا مثالً 

که عمری را » غف« خلقی تان و آفتابه بردار شيخ آصف،» رھبر«شما بنويسيد که . انتقال داده شد» ھالند«انجو ھا به 

 کند؟ ری، جاسوسی و خدمت به اغيار سپری کرده است  چگونه شکم فاميلش را سير میدر نوک

در مورد اين که شما گفته ايد که در داخل ھستيد من با حرف تان مخالفتی نداشته زيرا می دانم که شما جرأت رفتن در 

وليت باز ؤمساز جانب امپريايسم يد و بين توده ھا را نداريد و اما می دانم که در خدمت انجو ھای امپريايستی قرار دار
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 و بادی گارد ربا موتر ھای لند کروز» حسين جاسوس« شده است و رھبر تان گذاشتهدوش تان ر  ب»پنج واليت «سازی

 !!!ننگ و شرم بر شما جاسوسان کثيف و بز دل و دزدی و جمع آوری پول می باشد؛» باز سازی«ھا مصروف 

 »!رھا.س«يق معزز و انقالبی فر

 .از توجه و حوصله مندی تان قبالً ممنون و سپاسگزارم

 ارادتمند

 ميرويس ودان محمودی

 

 


