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 ؟ ما ھنوز بيداريم!!مامد
 شخصی به نام ۀشن شد که در بارگرانمايه ميرويس جان محمودی رو عزيز ۀبعد از مدتھا انتظار چشمم به نوشت

مشھور ) مامد (که دربين دوستان به) موسی جان(نترس ً مبارز واقعا انقالبی و ،رانمايهباره عزيز گکه او در .. ..زريز

 ايميل ۀتوانم در بار  که از آقای زريز ندارم نمیی شناختچونھای به ميرويس جان داشته است من  نوشته ھا و ايميل بود

ًگويند لطفا به ھر طريق خواھند ب يق بودن با موسی جان چيزی میاما اگر ايشان با ادعای رف. ھايش چيزی بنويسم 

من ھنوز ھم مشکوکم که موسی عزيز چنين دوستی و يا ھم ارادتمندی . ذاريدگھا ب  او را و مرا در جريان صحبتممکن

 داشته باشد؟؟

توانم در چند  ايمان و شھامت انقالبی اش را نمی. مه ابانی استبداد و ارتجاع کار نمودًشخصا سالھا با موسی قرمن 

ھر . ی داشته باشدبا موسی و افکار انقالبی اش آشنائکنم کسی بھتر از من  فکر نمی . جمله و يا ھم اوراقی بنويسم،سطر

 .که چيزی بنويسد با من ھم صحبت شود ين اکند ميل دارم قبل از کسی که راجع به موسی جان صحبت می

 .ين زمينه داشته باشم ا ھم حيثيت مامايش را دارد فقط خواستم تذکری دراين قلم مت به ميرويس جان که با عرض حر

يان اين جرًی ھا مخصوصا به اشخاص نامی و انقالبی  ئ  به شعلهعخواھد راج ھر چه و در ھر زمانی می! ھر کسی 

ن بنويسند تا آزادانه و بدو) افغانستان آزاد -آزاد انستان افغ(ان گين سايت آزاداًی داشته باشند لطفا درئفته و ادعاگرتماس 

 . يمچون و چرا با ھم تبادل نظر نمائ

 !از ميرويس عزيز و ديگر ھم انديشان سپاس

 

 


