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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
مي        از آن به که کشور به دشمن دھميھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۵ مارچ ١٣

  

  پوزش از خر
 !قابل توجه

ن ننموده و يتوھ ،) خر(ن به مقام ي خواھش نموده و از من خواسته است تا بعد از ا،ی کتبیامي پیط ، یصاحب خر

افغانستان در اسارت خران است  (،سم کهيگر ننويان اضافه نموده است تا د رنج وعذاب شان واقع نشوم و ھمچنهٔ يما

 ی خرش و ھمچنان عکسی عکس ھا،نامه ۀمي ضمیو). ديت خران خاتمه بخشيام مسلحانه به حاکميد با قي با،

ار يسه نموده و معي را فرستاده و تمنا کرده است تا ھر دو عکس را مقا،»افيعبدالرب رسول س «،»استاد«از

 .قضاوت قرار بدھم

 را جذاب تر و ،)خر(،از شما چه پنھان. سه کردميھر دو عکس را تحت تلسکوب چشمانم قرار دادم و با دقت مقا

 نفرت و ،دشي منفور و پلیماي ازس، کهیرا ھمچو خرس پشمالو و کفتاِر وحش» افيس«و» افيس«از ،باتريز

 ،)خر(عملکرد ھا و خدمات،ی زندگ،بان قضاوت نھادهي بر گر کرده سری کوتاھبعداٌ مکث. افتمي بارد؛ یشرارت م

 ، مال مردم خور، یلي طف، مفتخور،کارهي ب،» افيس «یھمانند ،افتم که خر يسه کردم و دري مقا،»افيس«را با 

 خوش ، زحمتکش، کارگر،مؤدب ، ی نبوده بل اھلیخونخوار و وحش ، حرام خور، آدمکش، مروتی ب،غاصب

 کشور و خدمت به ی در آبادان،)افغان(ق بوده و دوشادوش انسان ي آزار و شفی ب،وش خور خ،افهي خوش ق،برخورد

   . نموده استیباز،  را با صداقت تام ی رول بس مھم وبارز،خلق 

 ،)ینا تن(و برادر اندرش) خر(، شان ی داخلیه روسھا و پادو ھايعل) یبخش مليجنگ آزاد(ادم آمد که در زمان يه ب

 داد و اما در یانتقال م، صعب العبوریابان ھا و کوه ھايچ بيق خم و پيت مبارزان را از طر سالح و مھما،)قاطر(

.......  وی مر،اسالم آباد ، در پشاور،دار) شيرکانديا (یدر قصر ھا،  اشی جھادیو برادران تن» افيس« ،آنزمان

  ، شانیلي طفیل ھاي خود و فامشتيدر جھت اعاشه و مع ، یزي کردند و بدون کدام کار و بار و عرق ری میزندگان

 !ستندي زی گنج قارون نشسته و فرعون وار میباال

نوع  ، ی جھادی و وحشی مشترک با برادران تنی و ھمکاری در تبان،»افيس«،یالدي م١٩٩۶- ١٩٩٢ یدر سال ھا

ران يم منھدم و و تایگري کرده بودند ؛ با وحشاعمار و بنا) خر( را که انسان و ی ھائی ھمان آباد،عه اش ي و شیسن

 . قتلعام کردند،یحي فجوهٔ ي گناه را به شی انسان معصوم و ب٧۵،٠٠٠زوار سوختند و ي چنگ،کردند
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 را کشته یا انسانيوان و ي ح، یده نشده است که خريتا به حال د ،تيوانيت و حيب انسانيخ پر از فراز و نشيدر تار

 بدون کدام ،دو و ولگردي دیھا) سگ(حتا مقام  ،)خر(جمند بناًء مقام ار. خته باشديا خون ھمجنسش را ريباشد و 

عه ي و شینوع سن ، ی جھادی و وحشیو برادران تن» افيس«؛ »مقام«به مراتب واال تر و باالتر از  ،شک و شبھه 

 . باشدیاش م

 از بابت  اھانت نکرده و،)خر (یگر به مقام واالي دھم تا دیاد به خرچ مي وعده داده و کوشش ز،)خر( صاحب یبرا

 . خواھمی می معذرت جد، از خرش ،گذشته

 . نامه تمام،والسالم

 


