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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ می ١٧

  مستعار نويسیپس پرده ھایاز  »پيرم قل«نالش سوگلی ھای
  

ی شان انقالبيون را با دو ميله ھاۀ  ھم،ع ھستند که بدون معرفی کردن خود در اجتماه ایاين ھا موجودات عجيب الخلق

شت ترين زاين بی شرف ترين و  . کامالً با اصل منطق ديالکتيک در تضاد می باشدی کهبه رگبار اتھام می بندند حرکت

ھائی امپرياليستی کار می کنند و در خدمت منافع  ) انجو(با » بلخ و تخار«واليات نسل ناخلفان که ھمين حاال در 

بی شرمانه و رذيالنه عليه کادر ھا و رھبران جريان شعله ئی  و جنبش انقالبی زنجير   آنان قرار گرفته اند؛استعماری

 .پاره کرده و ھم چو ماچه سگانی می جفند

نقد و انتقاد زمانی مفھوم پيدا می کند که جانب مقابل از يک ديگر شناخت واقعی داشته و از کارنامه ھا و عملکرد ھائی 

خود » سازمان کارگران م ل م«در عقب ماسک » پيرم قل«بچه بی ريشان . حال ھمديگر آگاھی داشته باشندگذشته و 

ی سياسی و شخصی از گذشته ھا خفاشان پليد پنھان داشته اند و کسی نشان را که بيشتر از دو نفر نمی باشند ھم چو

 یبه نشر می رسانيدند و زمان» موج«ا تحت عنوان جريده ای ر» ھالند«شان چندان آگاھی نداشته و تنھا روزگارانی در 

 يکی از طراحان و ،جالد» پيرم قل« در وصف ،به کار جاسوسی گماريده شدند» مزار شريف«ھا در ) انجو(که توسط 

ی  پاکی ھانيز به پاس چاپلوسی  ھا و بوت» پيرم قل«جارزدند و گلو پاره نمودند و ،»دشت ليلی« مھندسان نسل کشی

 به اصطالح .آنان را تحت حمايت و حفاظت  قرار داده و در کمال آرامش و آسايش زيست دارند ،سان فرومايهاين جاسو

 جريان شعله ئی و ، مبارزاتی در داخل کشور نداشته و از شناخت مردمۀھيچ گونه سابق» سازمان کارگران م ل م«

تنھا از ورای مجازی انترنت » رگران م ل مسازمان کا«. جنبش انقالبی ضد استعمار شوروی برخوردار نمی باشند

کلی سلب گشته ه مشغول الف زدن و لجن پراگنی بوده و ھم چو روسپيان  چشمپاره عمل می نمايند و جرأت  شان ب

را ) دری(اين شرفباختگان بی مروت تا به حال الفبای زبان  . مردم خود را معرفی دارند که کی ھستندهاست تا در پيشگا

 !!راغلط ثابت کنند» نيوتن«ند و اما کوشش می کنند که قانون سوم نيآموخته ا

 واقعاً چه گناھی ،انتقاد به عمل آورده بود »محمودی«و يا يک تن » محمودی ھا«از» داکتر فيض احمد«اين که زنده ياد 

اد کرده است و اين  از خود نيز انتق،انتقاد نموده بود» محمودی ھا«اگر از» داکتر فيض احمد«را مرتکب گشته است؟ 

 .بر اساسات ماترياليسم ديالتيک استوار می باشدو يک اصل انقالبی 

من از زنده و  . سياسی می باشدکهبه ھيچ وجه موضوعات خونی و قومی نبوده بل» محمودی ھا«قاسم مشترک من با 

طر افکار انقالبی و انسانی خاه ب» داکتر عبدالرحيم محمودی«و زنده و جاويد » داکتر عبدالرحمان محمودی«جاويد 

داکتر «ھمان طور قاسم مشترک بين من و زنده ياد  .شان پشتيبانی و پيروی می کنم نه بر اساس مسائل قومی و خونی
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ی اين بزرگ مرد برای و جانفشانی ھاخاطر مبارزات انقالبی و خستگی ناپذير ه سياسی می باشد و من ب» فيض احمد

نفرت و کين طبقاتی خود را نثار می ج قائلم و سر تعظيم فرود می آورم و به دشمنانش رھائی وطن و مردم شديداً ار

و يا خاموش ماندن » سه جھانتئوری «خاطر قبول ه ب» داکتر فيض احمد« سياسی روزگاری من ھم از اشتباه .دارم

مگر  ،م انتقاد جدی می کردم  نظر به ظرفيت و دانش قليل سياسی ا،»سه جھان« ارتجاعی ۀايشان در رد و تقبيح مفکور

 قناعت ۀماي ،را مردود شمرد» سه جھان« ارتجاعی ۀاز خود انتقاد کرد و مفکور» داکتر فيض احمد« که زنده ياد یزمان

جريان (اصلی  »گورکنان« ،نبود)  جاويدۀشعل(»گورکن «،»فيض احمد«ابر مرد  .انقالبيون را فراھم ساختاز بسياری 

 »مبارزات«تھداب گذاری نمودند و با  کجرا » سازمان جوانان مترقی«کسانی بودند که  )يدشعله جاو-دمکراسی نوين

گشتند بلکه نسلی از فرزندان اسطوره ئی و )شعله جاويد-جريان دمکراسی نوين(تنھا باعث فروپاشی ه علنی شان ن

 بود که بعد از کودتای منحوس ھفتم نمايش گذاشتند و ھمانه انقالبی شعله ئی را به ميدان کشيدند و برای دشمن خونی ب

سازمان جوانان «رھبران برخ اعظم  به آسانی گلچين گشتند و پرپر شدند و ،ثور و تجاوز مستقيم سوسيال امپرياليسم

  . بوسی سوسيال امپرياليسم شتافتنديھمه و ھمه جوقه جوقه به پا» مترقی

 داکتر صادق را ،»پيرم قل«جاسوس و بچه بی ريشان حسين  ،صادق علی ظفر ،اين که جاسوسانی از قماش غفور ثنا

 ھائی گوناگون سياسی می لقبچسپيده اند و برای ايشان » اکرم ياری«کلی فراموش کرده اند و به  مرده ای زنده ياد ه ب

  ۀھدفی را که اين جاسوسان با استفاده از مرد .نيست» ياری« منظور شان تحسين کردن از مبارزات زنده ياد ،بخشند

تعقيب می کنند ھمانا نفی کردن مبارزات شخصيت ھائی انقالبی شعله ئی متعلق به مليت ھائی  ،»ياریاکرم «زنده ياد 

مختلف بوده و ھزاره سازی کامل اين جريان فراگير ملی می باشد و ھم چنان کسب ھويت و اعتبار  ساختگی برای خود 

  .شان درصحنه سياسی است

- جريان دمکراسی نوين افغانستان( از سياست ھائی سنتريستی و رھبريت سنتريستی در »داکتر فيض احمد«اين که  

انتقادی اصولی بود زيرا سنتريست ھا با تحميل سياست ھائی  ،انتقاد نموده است» سجم«و باالخره در ) شعله جاويد

 .و ديگر انقالبيون شدند» محمودی ھا«سنتريستی باعث فرو پاشی ميراث 

بناًء چنين می  ، قناعتم را فراھم کرده اندۀگويا کشف بزرگی کرده اند و فکر می کنند که ماي»پيرم قل«بچه بی ريشان 

 :نالند

 تا قھرمان پروری امثال ميرويس ودان محمودی) محمودی ھا(به " گروه انقالبی "]حملۀ[از حمله«

جاويد را آماج ]شعلۀ[ جريان شعله  سازمان جوانان مترقی و]حواريونش[ھنگامی که داکتر فيض احمد و حواريون اش

حمالت رويزيونيستی خويش قرار دادند، جھت سلب اتوريته نمودن سازمان و جريان، حمالت سيستماتيکی را عليه 

 ».را زير رگبار گرفتند) محمودی ھا(در اين راستا، آنان مجموع . رھبری سازمان جوانان مترقی روی دست گرفتند

يعنی داکتر محمودی بزرگ و داکتر رحيم محمودی را در » محمودی ھا«بی و مبارزاتی نخست من نقش تاريخی و انقال

آنان پيشگامان و مشعلداران راستينی بودند که به ما  . است می ستايمم سياسی کشور ستوده ام و تا نفس در بدنۀصحن

مردم و انقالبيون می شناسند و ۀ ی اين دو شخصيت متفکر را ھمالب را آموختند و بدون شک اسم ھادرس مبارزه و انق

 ۀ مردم ستمديده و حرمان کشيدکهمن قھرمان سازی نکرده و نمی کنم بل، در ثانی مورد احترام و ستايش قرار می دھند

 . آنان را قھرمان تاريخ ياد کرده و می شناسندسرزميناين 

 ثبوت کرده اند که چقدر دغلباز و  کوتاه شان ضد و نقيض صحبت نموده و خودۀدر نوشت» پيرم قل«بچه بی ريشان 

  :اين جاسوسان سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم مدعی می شوند .دروغگو می باشند

جھت سلب اتوريته نمودن سازمان و جريان، حمالت سيستماتيکی را عليه رھبری سازمان جوانان مترقی روی دست «

 ».رگبار گرفتندرا زير ) محمودی ھا(در اين راستا، آنان مجموع . گرفتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

محمودی « نه ،را آماج حمالت و انتقادات شديد قرار داده» سازمان جوانان مترقی«رھبری »داکتر فيض احمد«زند ياد 

را داشت ھيچ )  جاويدۀشعل (ۀوليت جريدؤکه مس »رحيم محمودی«من جمله زنده ياد داکتر » محمودی ھا«زيرا  .را» ھا

اما شخص سوم که محمودی  .رسميت نشناخت و از عضويت بدان اباء ورزيدرا به  »سازمان جوانان مترقی«گاھی 

آغاز » سازمان جوانان مترقی« من حيث رھبر محفل اول ،نداشت» محمودی ھا«تخلص می کرد و اما پيوند خونی با 

ر دو  عرض اندام می کند که ھ»ياری«زنده يادتحت رھبری  »سازمان جوانان مترقی«به کار می کند و محفل دوم  

 .از ھم فرو می پاشدخاصی محفل بدون  ھيچ کدام دستاورد 

 !»داکتر فيض احمد« جاويد ھمين دو محفل می باشند نه ۀی شعلھا»گور کن«:  منطق حکم می کند کهپس

 : سخنان شان می افزايندۀدر ادام» پيرم قل«بچه بی ريشان 

محمودی  (]حلقۀ [در نفی حلقه...) با طرد اپورتونيسم (فراز باال، نمونه ای از دھھا فرازی است که در سراسر کتاب« 

حال، امثال ميرويس ودان محمودی می آيند و به پاس ھمچو خنجر . و ضد کمونيست خواندن شان اقامه گرديده است) ھا

 ».ھای آبداری که نوش جان نموده اند، از داکتر فيض احمد، کمونيست کبير و قھرمان ميسازند

 محفلی به ،) جاويدۀشعل-جريان دمکراسی نوين افغانستان( و فروپاشی عمدی» ان جوانان مترقیسازم«بعد از ميالد 

وپسران  » رحيم محمودی« داکتر ،وجود نداشت زيرا برادر فرزانه و انقالبی محمودی بزرگ) محمودی ھا (ۀحيث حلق

از ) محمودی ھا (ۀب نمودن حلقبناًء خطا ،را نداشتند» سازمان جوانان مترقی« ھيچ کدام عضويت ،محمودی بزرگ

 .می باشد و بس) محمودی ھا(يک اتھام بی ناموسانه در بد نام ساختن » پيرم قل«جانب بچه بی ريشان 

را کمونيست کبير خطاب » فيض احمد« زنده ياد  داکتر،در ھيچ نوشته ایھرچند و با تأسف » ميرويس ودان محمودی«

ست بودن و انقالبی بودن اين شخصيت ملی و انقالبی و دورانساز اصالً جای شک و شبھه در کمونيمگر نکرده است 

 .وجود ندارد

در عمل مبارزه کرد  و با تفنگش به مصاف دشمنان خلقی و پرچمی و باداران سوسيال امپرياليستی » فيض احمد«داکتر

ر فرجام خونش توسط ارتجاع حماسه ھا آفريد و د ،خاطر رھائی مردم و ميھن رزميده شان شتافت و تا واپسين نفس ب

ابر مرد اسطوره ئی و  کمونيست، انقالبیدرود وھزاران درود بر ياد و خاطرات  .سياه ريختانده شد و به ابديت پيوست

 !و ياران انقالبی اش» فيض احمد«داکتر  ،مبارز عصيانگر و تسليم ناپذير

 

 


