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ءشاھد روشنگر و رفقا  

 ٢٠١٣دسمبر ١٩

  

 یرازسپاسگ
 جز شيخ و مال که غارتگرنده ب

 يگرندد ای يکـضـم اعی آدـنـب

 

 !گرامی و انقالبی پر شور محترم موسویدانشمند ، استاد بزرگوار

 .با عرض درود ھای بی پايان

توانيم در مورد آن چيزی بنويسيم  فقط قابل ذکر   خوشايند و آموزنده بود که ما نمی،شتن پاسخ شما به ما  آنقدر جامعنو

 ما ۀه شما  نه تنھا نوشتک خاطر اينه ب.   شما  اشک از چشمان ما  جاری ساختۀدانيم که  خواندن چندين بار نوشت می

 .ايد  بلکه به آن توجه ھم فرموده ،فتيدرا ناديده نگر

ما ه ب.  ما را از نا اميدی ھای ما بيرون آورد،ارزش و علمی  ما  ای نه چندان با ھای علمی شما در پاسخ نوشته جواب

شان  شود برای فته بيرون می باروت گردود وفھماند که کسانی ھنوز ھم ھستند  که ناله ھای خفه شده ای که از گلو ھای 

 .ارزش توجه و گوش دادن را دارد

 .کنيم ما ديگر نا اميد نيستيم  با ھمدردی دوستانی مثل شما  خود را دربين اين ھمه آدمخور وحشی تنھا احساس نمی

  !موسوی بزرگوار

 ه شکل عموم تنھا از چيزی که نمیاينجا ب .وحشی ھا گرديده است درنده ھا و، جنايت کاران، اينجا سرزمين گرگان

 آدم  قادر به انجام ھر کاری . اينجا تجسم يافته استو ظلم و نا روا  زورۀھم.  ای ببينی  عدالت استاثر و نشانهتوانی  

اشتن ريش  و کارت وده و خدمت گذار و نوکر منش با دبتبط  عمل به نوعی در تماس  با اشخاص مراست به شرطی که

ھای اسالمی  و  عدالتی   بی،ھای اسالمی  به زندان انداختن، فحشای اسالمی،اينجا قاچاق اسالمی. اشدمخصوص جيبی  ب

 رفيقانه و صميمانه  ،ھر صورت از صحبت دور نشويم و خالصانهه ب. بيداد می کندرواج گذشته از   ھمه چيز اسالمی

 قی میو مترژی انقالبی  لويدئوار قالب بندی يک ی تان دگری ھاءافشا و  نوشته ھا،رھنمائی ھا و بايد نوشت که شما

از . فت در پيشبرد مبارزات ما  باشدای ما سر مشق خوب و چراغ راه معرتواند اميد بخش نسل جوان و آگاه بوده و بر

 .کراتيک نوين  داريمدموآموزيم و به شما احترام و پا بندی به تيوری انسانی انقالبی   شما می

 که برای ما ميسر بوده است  یدانيم  کوتاھی ننموده و در حدود شرايط  وقتی در مبارزه عليه آنچه میباور نمائيد ما ھيچ

 .ايم به پيش رفته
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شايد بھتر باشد بگوئيم تا حدی شناخته شده ھستيم !!   ھم ھستيم يعنی بد نام انقالبی »بد نام«ای  که ما  تا اندازه با وجودی

چند کثافت ) خلقی ھا و پرچمی ھا( عزتان و بی وجدانان تاريخ  اعضای فعال   بی،و اکثريت اعضای شورای نظار

يت شان که اکثر »حکمتيار« انجنير ۀ خود نما ھای طرفدار نيمکل،افغان ملتی و ستمی  و ھمچنان طرفداران طالب ھا

ين اچون در.  بد دارند ۀ رابط نسبت به ما ديد و، شان پيدا استۀآزادانه فعاليت دارند و در محيط درسی و دواير  سرو کل

فته که در نتيجه سبب گراواخر يعنی از دو سه سال به اينطرف بر خورد ھای لفظی در شرايط مختلف  بين ما صورت 

 .روشنگری بيننده ھا و شنونده ھا شده و به تعداد دوستان ما افزوده گرديده است

  اما نه به شکلی که  ديگران بر آيدئولوژی ما  و پيشگامان داريم  البته احتياط الزمی را مراعات می؛به ھر صورت

و . مردم ما چنين توقعی نبايد از ما  داشته باشند!! گز نه رو ھ!! نه!!  کشور تعرض بدارند و ما خاموش باشيم اتیمبارز

کنيم اين بر ماست تا  یما فکر م. بخشند دارند که برای ما افتخار می ئيد میأعمل ما را ت!!بينيم ندارند ی که میئتا جا

فش  خون چکان آن انقالبی ھای وطنپرست را که در راه نجات مردم و کشور از جانھای شيرين خود گذشته و به در

که امکاناتش موجود باشد  اين راه را سرخ تر و انقالبی تر  ای   بلند نگھداشته و به ھر  پيمانه ،جاودانگی پيوسته اند

 ھای انسانی شان باشيم ر بنمايانيم و خود قربانيان رسيدن مردم به ھدفشنتبرای توده ھای شريف رو

ی که ئ کمپيوتر دارد  من و بقيه دوستان در روز ھاءفقط يکی از رفقا:  کمپيوتر بايد عرض کنمۀدر بار! استاد بزرگوار 

ی که داريم به زود ترين فرصت اين ئھا البته با  بر نامه. کنيم   رفته  و از کمپيو تر استفاده میبه ديدنشاو در خانه باشد 

 .نقيصه ھم بر طرف خواھد شد  که البته خدمت شما ھم اطالع خواھيم داد

 برای اين. جالت داديد خجدی ما را  با اين لطف و مرحمت خود جدی .ی بنويسيم ئکه ما ھم بعضی چيز ھا در مورد اين

چيزی بنويسم که قابليت نشر و خواندن تا قالبی قرار نداريم فھم و علميت ان، کدام در آن مرحله از دانش که  ما ھيچ

 ما وقت ۀارند که با خواندن نوشتآن د ما مقام باالتر از ۀطنان شريف و رنج کشيدچون ھمو!! ھموطنان را داشته باشد 

که فعالً در د آوری بعضی موضوعات به ھمين طريقی  تباط داشتن و يا ھم چند سطری يا ارۀاما در بار!! تلف نمايند 

ستان ھر کدام جدا جدا در صورتی که چيزی برای گفتن ر دومت خواھيم بود  و با داشتن چند کمپيوتدر خدتماس ھستيم  

  در خدمت خواھند بود،و نوشتن داشته باشند

 ھا گذارند  و با داشتن صد  ما وقت گذاشته و میليت که برای رفع احتياجات تيوريکوؤانقالبی و با مسستان از دو

 فريد پرواز و ديگر ،پيکان بنوال، رھا . انقالبی  محترم  سمانند ،ما ھستند) آدم شدن(ی  در فکر انمصروفيت زندگ

از عمق احساسات قلبی و مخصوصاً از خودت  استاد بزرگوار موسوی قابل قدر که بھترين ايام و عاليقدران صميمانه 

 ! سپاس و سپاس،ل بزرگ ترين ابر قدرت جھان گذشتاندیفتن و جنگيدن در مقابگرجوانی ات را با اسلحه  

نه تنھا ما بلکه بر توده ھای چيز فھم و رنجبر کشور الزم است تا از  رزمندگان وجانباختکان راه آزادی بشريت که به 

 يون ورا گرامی داشته باشند و شما انقالب  تابناک شانۀجاودانگی پيوسته اند  با عزت و احترام ياد نموده و خاطر

وطنپرست  با احترام در مقابل  صداقت و راستی تان و رھنمود   انقالبی ھستيد و،کشيد وطنپرستانی  که ھنوز نفس می

 .کرد شما سر مشق زندگی  ما واوشان باشد ھای انقالبی شما بايد سر تعظيم فرود آورده و عمل

دگان پورتال آزادی خواھان  به جز مال و آخوند در اخير اميدوارم احترامات قلبی  فرد فرد ما را به تمام گردانن

 .شوخی رفيقانه) شوخی بود اميد است آزرده نشويد(سانيد  بر) اگردرحلقه تان باشد (

 . يمبيشتر برای تان آرزو دارھای  موفقيت.  راست  و روشن گفتن شما ممنون، صميميت،از ھمه َمحبت ھا

 

 

 


