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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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 Political  سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٨
  

  "زرير شاه مرد"دالبازی ھای 
  

 بودم، اينک وعده نموده" ياددھانی الزم به دوستان صفحات فيسبوک"ھمان طوری که در نوشتۀ قبلی ام معنون به 
از طريق که  ٢٠١۶ جون ١۶  الی٢٠١۶ اپريل  ٠۶ازرا ) زرير شاه مرد(دروغين" داکتر عاکف قندھاری"نوشته ھای 

برايم فرستاده است، خدمت تان تقديم می دارم، تا خود متوجه شويد که اشخاصی از قماش وی چگونه ) مسينجر(پيامک 
  .يگران آغاز می نمايند معلق زدنھای ميمونوار، به دشنام دبايک شبه 

  .م. و. م
****** 

Zarreer Shamard 

به گفته آبر مرد بزرگ موسی شھيد ، . با درود بيکران، شما ھمشه در قلب تمام ھمسنگران راستين جای خاصی داريد

 !شھيدان راه آذادی، اگر کدام  کمک بخاطر کوچ کشی ضرورت باشد

================================ 

نوشته خيل مختصر که در مورد ابر مرد بزرگ ،موسی که دربرابر ! يز ، درود ھای بيپايان نثار بادميرويس عز

باور کنيد، که در زندگی بسيا ر جانباخته ھای را آذادی ، ديده و مالقات نمودم ، . فرعون تسليم ناپذيربود، را خواندم

واقعا که آخرين قله . موسی سريشت خصی داشتبشمول مجيد قھرمان، که مسله وحدت جنبش چپ کار ميکردم، مگر، 

لطفا، . پشرو، چشم مجسم ميشود. باور کنيد که چه در شفاخانه در کارم ، يا ديگر جا ميباشم. مقامت و اشرفيت راشت

 .اگر عکسھای اش بايم بفرستی، خيل، ممنون تان خواھد شدم

=============================== 

نوشته خيل مختصر که در مورد ابر مرد بزرگ ،موسی که دربرابر ! ايان نثار بادميرويس عزيز ، درود ھای بيپ

باور کنيد، که در زندگی ام بسيا ر جانباخته ھای را ه آذادی ،  راديده و مالقات . فرعون تسليم ناپذيربود، را خواندم

وسی سريشت خاصی خا صی نمودم ، بشمول مجيد قھرمان، که در مورد مسله وحدت جنبش چپ کار ميکردم، مگر، م

پشرو، . باور کنيد که چه در شفاخانه در کارم ، يا ديگر جا ميباشم. واقعا که آخرين قله مقامت و اشرفيت بود. داشت

 .برايم بفرستيد   خيل، ممنون تان خواھد شدم. لطفا، اگر عکسھا ی اش  داريد. چشم مجسم ميشود
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=============================== 

پدر  و . ميدانم از دست دادن نھايت سخت است. زندگی خودۺ مبارزه است. ن عزيز، درود بيکران نثارتانميرويس جا

نکته مھم اين . به ھر صورت درد شما را حيس ميکنم. مادرمن در جنگ روياروی، بدست روسھا به شھادت رسيدند

اين بنيھايت دست اورد . سان اسير می تپد ميلون ان٣۵مادر نھايت بزرگوار، مثل شما انسان که قلب اش بخاطر . است

من يک کنفرانس . بدون کدام تعلل برايم بگويد. ھر وقت اگر کدام خدمت باشد. من تاپای مرگ با شما استاد ھستم. است

. لطف و مر حمت خواھد بود. به جرايد اخگر و شماره اول مشعل رھايی برايم پيدا کنيد. در موردجنبش چپ دارم 

 .شامرداردتمند شما 

================================ 

از روز که به شما معرفت حاصل ايمانم به . نميدانم که به کدام ليسان از شما تشکری کنم. ميرويس جان درود بر شما

جاويدانباد خاطره ھای الھام اور آذادی آبرمرد . فکر ميکنم که ھمرا موسی کبير در يک سنگر ميرزمم. آذادی قويترشده

 !بزرگ

 .ميرويس عزيز ، من يک ماه وقت دارم

=============================== 

. من زمانيکه رژيم نجيب گاو سقوطکرد. درود بی پان به شما انقالبی واقعی راه آذادی کشور استعمارذه ما، من نمدام 

مرويس .  موسی بزرگ داردنوشته ھای تان مشابھت کا مل به آبرمرد آذادی. از زندان پلچرخی و افغانستان فرار کردم

. يک کسی وعده کرده. ذياد نياز دارم  من زيادتر به جرايد آخگر. جان شھامت شما، که دربين چپی ھای حال نذير ندارد

 !ارادتمند شما. که مشعل رھايی را بايم دريافت ميدارد

=============================== 

 .درود بر شما، نھايت تشکر از شما، شما فرزند صديق و اميد مردم ما

وقت که . نھايت تشکر از اين  نوشته ھای پر مفھوم و واقعبينانه شما. ميرويس عزيز ، ھزاران درود اتشين نثار شما 

 شامرد. ارادتمند شما. موسی ابر مرد بزرگ در پيش چشم ام مجسم ميشود. نوشته شما را ميخوانم

================================ 

. نوشته ھای  تانرا ھميشه ميخوانم . ميرويس نھايت عزيز، شما يگانه آميد مردم  به اسارت کشيده ومستعمره ذده ماھستيد

تمام آنھا  را ميشناختم . لست  رفقای شھدا سازمان آخگر   را که ارسال کرده بوديد. ھمواره بيصبرانه منتظر اش ميبا شم

و يکعده جواسيس و مار ھای يخ ذده آستين حتی . اور کنيد که ھر کدام ايشان مثل موسی ابر مرد   شھيد برزگ بودب. 

.  ان در مقام رھبری بودند۴حتی . که در اينده نزديک اين جواسيس را افشا خواھم کردم. ادعای انقالبی بودن را ميکند

به . جالدوفان تر بچه ھای پوک روسی خلقی و پرچمی سفاکبه دست . اعضای رھبری اش به شھادت رسيدند ١۶اما 

اگر . من داليل ھم دارم که به اثبات اش برسانم. نظر شخصی من موسی شھيد مقام واال تر دارد نسبت به مجيد کلکانی 

 .شامرد.اراد مند مخلص شما . به گفته شرين موسی بزرگ مرد. امر کن. کدام امر خدمت باشد

=============================== 

اگر اين تر بچه . ميرويس آبر مرد، بنازم شھامت و صال بت تسليم ناپذيری، شما فرزند صديق  مردم در بندکشيده ما

ووی را می . اگر در لندن زندگی ميکند.و ميکند .  پوک که ھمرای مادر خود در خانه کعبه که به قرض زنا کرده

من . ميرويس فرجاد. شما ھمزنجير موسی شھيد بزرگ را خواھد، ديد يد. برای من فقط ادرس اش را  بدھيد. شناسيد

. اردتمند و مخلص شما. و فزيکل انسرکتر ھستم.  شاگرد در مارشال ارت دارم۵٠برايتان نگفته ام تا ھنوز من در حدود 
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 شامرد

================================ 

من به . حتمی ما را در جريان مگذارم. با موسوی تماس ميگرممن ھمين حاال . ميرويس جان درود بيکران نثار شما

ازين که شما در از آبرمرد . من مثل شما کرکتر دارم . يکعده انگشت شماری گفته ام که سيدال شھيد بچه کاکاام بود

 و مخلص اردتمند. من ھميشه در شما در سر اسر دنيا با رفقا صحبت ميکنم. بزرگ، اشرف شھدای راه آذادی کم ميگويد

 شامرد. شما 

================================ 

موسوی صاحب يک شخص . ميرويس عزيز ، نھايت تشکر از لطف و مرحمت که موسومی صاحب را معرفی نموديد

 اردتمند شما شامرد. دانشمند و متعھد به آذادی است

=============================== 

موسوی . ا ميد است در آينده بخاطر آذادی وطن در بند خود چيزی بيتوانم. کرديماز ھم ياد . باھم صحبت مفصل نموديم

 .صاحب، خوبتر از ھمه که ضد اپورتونيسم ھم است

================================ 

که من شخصا انجينر ميرويس و . نظريات بسيار خوبی در مورد رفقاھا، شاپور، ميرويس شھيد و آبرمرد موسی دارد

 .من مثل شما يک اندازه تنفر از تسليم طلبان ، خلقی، پرچمی و اخوانی دارم. را می  شناختمشاپور 

=============================== 

اميد است که ھمرای فاميل محترم و . ميرويس جان عزيز درورد آتشين نثار شما و روز پدر برای شما تبريک ميگويم 

در اين روزھای نزديک ھمرای . مرای موسوی صاحب ياد تان زيادکرديمامروز ھ. بخصوص آوستاجان صحتمند باشيد

اما آبر . فرھت صاحب ھما درزندان پلچرخی محبوس بوده. باھم مالقات خواھد کردم. انديوال فرھت که در لندن است 

 حتمی شما را در جريان ميگذار. مرد تاريخ موسی شھيد را نميشناسد

  
  :يادداشت

بحث دارند، " زرير شاه مرد"با نويسندۀ مطالب فوق آقای " ميرويس ودان محمودی"يز ما آقای از آنجائی که ھمکار عز
  .خودداری ورزيديم" زرير شاه مرد"ما آگاھانه و به عمد از ويراستاری نوشته ھای آقای 

 AA-AAادارۀ پورتال


