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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ می ٢۶

  

 !سخنی با مردی از تبار حماسه و مبارزه
 

 !ه ئی آزاد لمنور و انقالبی شعل روشن روان، روشن ضمير، فاضل، دانشمند،

 شما فرزند راستين خلق افغانستان تقديم داشته و آرزومندم که درد و مريضی از وجود هدرود و عرض ادب به پيشگا

آرزومندم که فضائی خانۀ تان مملو از خوشيھا گردد و  .گرامی تان پرواز کند و جايش را به سالمتی و آرامش دھد

 تان پيچده و شادی ۀد و  طراوت و  رايحۀ عطر ھا در فضائی خانی تان مملو از نارون و نسترن باشباغ آرزو

 .آفرين باشد

جواب پرداختم معذرت می خواھم زيرا مصروفيت ھا ه که کمی دير تر ب از پيامھای تان جھانی سپاسگزارم و اين

ه ايست ھای شود و ھمين تشويق ھا بود که ھزار تعريف ھا و تمجيد ھای ھميشگی تان موجب تشويقم می .زياد بود

چنگيزيست را به تب لرزه انداخته ام و  آنھا با ناباوری کامل کوشش می کنند که ثبوت کنند که ميرويس مورد 

 ! می باشد نه از خودش؟ءاستفاده قرار گرفته است و نوشته ھايش از ديگر رفقا

تھای مرتجع افغانستان  سالھای زيادی است که در خدمت استخبارات دو ل»  صادق ظفر«و »  ثنا«داکتر غفور  

عد از پيروزی کودتای ارتجاعی ھفتم  ب. آموزش ديده اند»ب. ج. ک«مصروف خدمت  بوده و توسط آموزگاران 

در کشور و آغاز مقاومت ميھنی » سرخ« نظامی ارتش ۀ يعنی حملآن» تکاملی«  خورشيدی و مرحلۀ١٣۵٧ثور 

داکتر غفور  .مقاومت ملی  جابجا نمود نھای چپ انقالبی ، مھره ھايش را در  مابين  سازما».ب. ج. ک«و ) خاد(

بنابر ناتوانی آن باند در زمين مرد  ».ب.ج.ک«و مشورت » حزب دمکراتيک خلق«در دھۀ چھل توسط » پوالد«ثنا 

جھت برآمد علنی آنھم در تقابل با يا پيشگامان جنبش دموکراتيک نوين، به داخل آن خيز ھرات و جبن ذاتی نامبرده 

» پوالد« رھبران و کادر ھای شعله ئی از داکتر غفور ثنا  از آن جائی که.ريان از طرق گوناگون رخنه کردج

 ۀمسأل .اصالٌ نمی شناسند»  پوالد«حتا نطاقان شعله ئی کسی را بنام داکتر غفور ثنا  ھيچگونه شناخت قبلی نداشته،

بوده » شعله ئی« وظيفه مجبور است که ثابت بسازد که فعالٌ منحيث»  پوالد«اصلی در اينجاست که داکتر غفور ثنا 

زيرا مرده ھا  است و اگر شاھدان زنده برای ثبوت  ادعايش ندارد مجبور است که مرده ھا را به شھادت بگيرد ؛

در مورد  .شھادت می دادند» پوالد«ديگر در بين ما نيستند که از عضو بودن و يا عضو نبودن داکتر غفور ثنا 
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شوت شده » سازمان اخگر«قبل از کودتا و تجاوز در » ثنا«چون غفور  .ين فرضيه صدق می کندع» رصادق ظف«

 !نمود) خاد(تسليم نيز را »پيکار «کهرا نابود ساخت بل»اخگر«تنھا ه بود و ھمان بود بعد از کودتا و تجاوز ن

» غف« ساخته است،»ويسمبھار مائ« آوردن  بهظفرا مووی و ھزاره ايست ھای چنگيزيست » سيا«حاال که 

 جاويد و رھبرانش و جنبش ملی و انقالبی و رھبرانش توطئه چينی کند و ۀمجبور می شود تا برای بدنام سازی شعل

چپ انقالبی مطرح سازد تا در بين چپ انقالبی جا بازنمايد و با عوامفريبی عده ای » رھبر«خودش را منحيث يک 

خوشبختانه ما متوجه اين پالن شوم  .سازد» بھار مائويسم«پرياليستی يعنی از چپ انقالبی را فدائی پالن شوم ام

حاال متوجه نتايج کارمان می .جن ايست ھا شديم  و در راه افشاء و رسوائی شان ھمت گماشتيم رموسک و تيموما

 .شويم و می بينيم که کثيفترين جاسوسان را ضربت زده ايم و نوشادر تزريق کرده ايم

زيرا ايشان در بين  در بين توده ھای ميليونی بزرگ نشده بود و خوی و خواص مردمی نداشت،" ياریشھيد اکرم " 

ھا بدانجھت طبعاٌخوی و خواص و خصلت طبقات باالئی  .و بزرگ شده بوديافته سطح باال و طبقات حاکم پرورش 

 با آن ادعا ھای بلند باال بی »اکرم ياری«از موجوديت شخصی به اسم  »جاغوری«مردم  .برايش به ارث رسيده بود

 و با که از استثمارگران و جانيان زمان خود بوده» رئيس عبدهللا«خبر بودند و صرف او را به حيث يکی از پسران 

نيز عالقۀ چندانی به طبقات پائينی و يا طبقۀ متوسط نداشت  »اکرم ياری «.سلطنت ناف مشترک داشت، می شناختند

و » عبد الرحمان محمودی« ھای شھرت را طی می نمود و اسمش ھمچو پروفيسر داکتر و اگر می داشت بايد پله

 .شھرۀ عام و خاص می بود و در قلب ميليونھا ستمکش و رنجبر جا می داشت که اصالٌ نداشت» مجيد کلکانی«

 و ناخته شده بودش نوين تيکرھبران و کادر ھای شعله ئی و جريان دمکرااز در محدودۀ چند نفر » اکرم ياری«

در تمام طول عمر خود با وی نزديک نبوده بلکه به اساس » غف«در ھر حال آنچه مسلم است نه تنھا داکتر .بس

صادق «گفتۀ شاھدان عينی که در موقع آن از آنھا نام خواھم برد، در جاغوری دوستان و آشنايان را از تماس با 

جاسوس کثيف و انجوئيست خودفروش، ماھيت زشت اخالقی و اين دانستن » قوم شرم«ممانعت نموده با » ظفر

 .سياسی او را تذکر داده است

کادرھا و منسوبين جريان شعله ئی و جنبش انقالبی تحت  از جانب رھبران،» صادق ظفر«و »  ثنا «غفداکتر  

بھتان و   فحش و دشنام، متأسفانه بادر عوض  ه انداالت قرار گرفتند و اما از آنھا تا به امروز پاسخی درنيافتؤس

پس ديگر ھيچ پناھگاھی  . مواجه گشتندخودفروختگاند عليل و افراتھمت و دسيسه سازی و دوسيه سازی اين دو 

 است »اکرم ياریشھيد«بيچاره آنھا » پناھگاه«به آن تکيه کند و تنھا » صادق ظفر«و »  ثنا « نيست که داکتر غف

جو کنند تا با خيال راحت اھداف  جست" حيثيت انقالبی«برای خويشتن  وی می خواھند در پناهخودفروشکه اين دو 

و » بھار مائويسم«تبليغ نموده و تحت نام در ايجاد تفرقه و نفاق بين آحاد جنبش انقالبی را » حزب دمکراتيک خلق«

، نفاق و شقاق خزعبالتی از ھمين قماش، در حالی که مزدوران روس با تمام قوا به طرف انسجام حرکت می نمايند

را بين پيروان جنبش دموکراتيک نوين نھادينه نمايند، شيوه ای که ھرگاه به درستی و با دقت به آن برخورد صورت 

 . سال اخير، برای توطئه ھای استخباراتی آنھا موفقيت بار می آورد٢۵نمی گرفت به مانند تمام 

 !استاد گرانمايه و بزرگوار

که شما از مريضی رنج می بريد  ينا که شما از صحت کامل برخوردار شويد و از قلب تمنا می کنمصميممن از 

و )  جاويدۀشعل(دھم که تا نفس در قفس سينه می تپد از  برای تان اطمينان خاطر می .نھايت خاطرم پريشان می باشد

که بسياری  اردکه يک جنبش فراگير ملی بود افتخاراتی د) شعله(دفاع خواھم کرد زيرا نخست جريان ) ساما(

ھيچ چه بسا  بيرقيب بود و اين کشور در نوع خود در تاريخ »جنبش سامائی«ثانی  درجنبشھای تاريخ بشر ندارد،
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 ضد قويترين  ابر قدرت هب)ساما (زيرا   انقالبی و ملی برخوردار نبود،ويژگی ھای در تاريخ از چنين ديگریکشور

ی من بھر دو جنبش بستگی دارد زيرا افرادی از فاميلم و ھم ميھنانم زندگ .نظامی جھان رزميد و افتخار کمائی کرد

 .تحت نام شعله ئی  و سامائی جانباخته اند

ياد تان باشد که صنف اول مکتب بودم در تظاھرات  محصالن در حوالی پوھنتون کابل باالی شانه ھای شعله ه اگر ب

 »صادق ظفر«اما حاال  .گرفتم و ھم شعار می دادمجانب قوای ضربت نشانه می ه دست ھم به ب) غولک(ئی  ھا 

 افتخارات ما خودشی از نوع ئو چند پاده و قالده االغ ھا» سوم عقرب«و » مائويستھای افغانستان «ھایتحت اسم

که » شھيد اکرم ياری«اين که . می خواھند برآن مھر ناسوناليزم کور و راسيزم را بزنندرا از آن خودش دانسته و 

 کاری انجام داد، نخست مسأله ای است مربوط به خودش و نه اين توله سگانی که ھيچ نوع ارتباطی باوی بود و چه

 و چون نداشتند ودر ثانی به مانند تمام انسانھای ديگری که عمل می کنند، انسانی بود دارای نکات مثبت و منفی

دش قضاوت نمود، به ناگزير می بايد قضاوت چيزی از وی به يادگار نمانده تا بر حسب نوشته ھايش بتوان در مور

در مورد وی به بررسی اعماش محدود بماند، که آنھم با تأسف نه تنھا درخشان نيست، بلکه ثقلت اشتباھات تا جائی 

 .سنگين است که در اساس مرز بين اشتباه و خيانت نيز در آن زوده می گردد

پوده و کچه ھمچنان از طريق فيس بک با مردمم » يستھایمائو«در پھلوی سيلی زدن و مشت زدن بر رو و دھان 

 مبارکتان جمع خاطر  ضد استعمار و ارتجاع می باشم،هدر تماس ھستم و ھم از طرق ديگر مصروف مبارزه ب

 .باشد

ين موج گل صحت و سالمتی برای تان آرزو کرده و بر پيشانی و دستان اھر صورت در اين بھار دآلويز و دره ب

 .ھر امر و فرمايشی باشد امر کرده مرا ممنون سازيد . بوسه ھای آتشين می زنمتانۀ مردان

 تانۀ خواھر زاد

 ميرويس

 

  


