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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Martyrs  جانبازان

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ دسمبر ٠١

  

  

   شرافت ايستادۀموسی  در  اوج قل

 مردم و انديشه اش جان داد، خاطر ميھنه و ب
 

بله ! ن خلقی و پرچمی و خادی نشداعم سوسيال فاشيزم روسی و مرتجموسی  در اوج شرف و افتخار جان داد و تسلي

ه ی غرور بن نيامد و در اوج بلنديھائيخر ھم پاآ تاريخ ايستاد و تا ۀوی قھرمانانه با شرف و افتخار در بلند ترين نقط

 ..دھد ستاره گشت و در آسمان ميھن آزادگان چشمک زنان  اميد فردای روشن می، جاودانگی تاريخی پيوست

موسی اين قھرمان بی بديل  . از مردمان سرشناس و بومی کابلستان بود ولد صوفی محمد هللاموسی فرزند احمد هللا

ليسه عالی حببيه را تمام کرد و  .دنيا آمده خورشيدی ب١٣٢۴  در هدر يک فاميل مرف) بارانه(قديمی کابل ۀ در کوچ

جای ه دولتھای فاسد کمپرادور ب .دست آورده الدول ليسانش را ب حقوق بين ۀ حقوق گرديد و در رشتۀشامل فاکولت

کار گماريد و در ھر شھر و روستا که اعزامش کرد وی با جبين ه وزارت خارجه وی را در احصائيه مرکزی ب

 .ده قبول نموداگش

ار نمود و چه جانانه ايجاد سامای انقالبی کار و پيکپروسۀ مجيد قھرمان بود و در زنده ياد وی از رفقاء و ھمرزمان 

 .باکانه رزميدد و بی
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  ساما کشانيد جاويد و بعداً ۀاخالق انقالبی اش خيلی جوانان را در صف شعل، که دولتھای وقت فرستادش درھر جائی

جاويد  ۀثير افکار شعلأدر دوران مکتب تحت ت، وی دارای تربيت عالی فاميلی و دارای تربيت اصولی و انقالبی بود

 جاويد عاشقانه چرخيد و عاشقانه مرگ را ۀدور شمع فروزان شعله و تا جان در بدن داشت پروانه وار بقرار گرفت 

)  ئیشعله (وی را به نام يکعوام مردم  دوم کارته پروان ۀرا در حص) محمد -مامد(موسی مشھور به  ..پذيرا گشت

 !دکردن ی نھايت تمجيد میوشناختند و از خصائل و مشخصه ھای اخالقی  می

 ھستی اش را فدای ۀکه ھم مردی .شود شد و می يک حقيقت را بايد بگويم که ھمچو موسی انقالبی به ندرت پيدا می

دستان ه الخره بادست جالدان قرن اسير و شکنجه گشت و به خاطر مردم به انديشه و مردمش کرد و سر انجام ب

 .وستکثيف قاتالن سيدال سخندان نامردانه به جاودانگی تاريخی پي

 جاويد را تبليغ نمود و صد ھا نفر را از ۀموسی مردی بود که در سراسر افغانستان سفر کرد و آرمان و اھداف شعل

 به فعاليتھای نظامی و چريکی موسی در زمان تجاوز روسھا عمالً  .ھر قشر جامعه جذب شعله جاويد ساخت

دارم که   فرستادم که شرايط را برايش فراھم میکابله برايش پيامی  ب .پرداخت و تا  جان در بدن داشت رزميد

خاطرش ه  من فرزند اين سرزمينم  و تا که توان دارم ب: وی درجوابم نوشت؛خارج به سر برده برای مدت زمانی ب

بعد از دو ھفته  .رزمم و آرزو دارم که در آغوش مردمم بميرم و از من خواست تا دو باره به ميھن بر گردم می

 سرحد مرگ ادامه میتا کشم راھش را    پيام شھادتش قلب حزينم را لرزانيد و تا که نفس می،منه  نامه اش برسيدن

 .دھم

 موشکارشافرکه رفقای نيمه راه و  اين .باشنديا انقالبيون را مثال زد که چون موسی بودند و از  کمی خيلمی توان 

ياد نکرده اند، چيزی از وی نمی کاھد در عوض به ما و آنھای به ھر دليلی که بوده از وی و کارنامه ھايش تا حال 

اشته نه ديگری که از وی و ساير قھرمانان گمنام کشور شناخت داشته و يا ھم دارند، فرياد می زند تا خود قلم برد

بلکه با  که در عظمت و بزرگی آنھا جای شکی وجود ندارد، بدر آوريم، ليل از شھداء را از انحصار تنی چندتنھا تج

معرفی ھر جانباخته به دنيا اعم از دوست و دشمن ثابت نمائيم که فرزندان حماسه و خون، ھم پيش از رھبران خود 

  .با استواری تمام مرگ را پذيرا گرديده اند و ھم بعد از به خون تپيدن آنھا

  مجيد بزرگ به راه و رسم مجيد قھرمان خيانت کنند،ۀبگذار عده تحت نام و انديش

 .پاکی ناتو و آمريکا و دولت ارتجاعی کرزی را نمايند بگذار عده ای تحت نام ساما بوت

محليگرائی و لسانی دامن  به افکار  سکتاريستی،با خزيدن در زير چتر نامھای بزرگی چون مجيد و يا اکرم بگذار 

 .زنند

را  شگاه انقالبيون بايد جواب نامرديھای شانرسد و فردا آنھا در پيشگاه مردم و پي اما بدانند که راه کج به منزل نمی

را در ھر  دارند از جنگ زرگری بر حذر کنند و صفوف شان که که ھنوز به سامای  انقالبی وفا از آنانی. بدھند

تسليم طلب و  تمنا ميکنم وقت آن فرارسيده است که صف شانرا از رفقای نيمه راه،. ی که ھستند متحد گردانندئکجا

 را که مجيد بزرگ ترسيم کرده بود بايد باالی آن راه پا فشاری کرد و حرمتی گذاشت به یزند و راھخائن جدا سا

 . جاويدۀآرمان واالی شھدای کبير سامائی و ديگر انقالبيون مربوط سازمان جوانان مترقی و جريان شعل

ز ستم ملی و طبقاتی مبارزه  عاری اۀو ايجاد جامعکشور خاطری رھائی ه بيائيد ھمنوا و ھمصدا تحت يک درفش ب

 ميھنی و ۀ تالش ورزيم و وظيفاستوارانه مان و ايجاد يک افغانستان نوين ۀکنيم و در ساختمان سرزمين  ويران شد

باداران امپرياليستی اش را  ی  وه ئطقی و فرامنه ئشکل شائسته  انجام دھيم و دستان ارتجاع منطقه انقالبی خود را ب

 .دم برای ابد کوتاه سازيماز سرنوشت ميھن و مر
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 !موسی قھرمان

تھمتھا و ، توانستم با افت و خيز و کمبودی ھا، قولی را که برايت داده بودم که تا واپسين نفس ھمرايت خواھم بود

، تا اينک سرفرازانه جھت دستم داده بودیه درفشی را که از شش سالگی ببا بر افراشته نگھداشتن ترور شخصيتھا 

به شانه کشم و در راه آرمان وااليت که آبادانی کشوری جفاديده ات    و آرزومندم که تا به آخر. زه نمايمتحقق آن مبار

 . و آرامی مردم ستمکشيده و درد ديده ات بود از نثار خون ناچيزم دريغ نورزم

 ای مردی مردانه

 ای بزرگمرد

 ! تابناکت چراغ رھگشای ما بادۀروحت شاد و خاطر

  

  و بال ديده ات دردۀخواھر زاد

 مودیحودان مميرويس  

 

 

 


