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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

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٣

  

  ! ھموطن گلم افغان عامیۀ جواب به نوشتۀبھانه ب
  

  )!عامی(ھموطن گرانقدر و انقالبی ام محترم افغان 

  .آرزو دارممحوله زندگی   اموراتۀرا در ھم بھروزی و پيروزی تان -موفقيت،  شمابا درود ھای آتشين خدمت

ھمدلی حضور  .لحظه درک کنيد  ھای فرد ديگر را در ھر ھمدلی و درک نمودن مثل اينست که احساسات وارزش

  .کامل برای احساسات و نيازھای يکديگراست

  . از ديد فرد ديگراستھمدلی موافقت نيست، بلکه تمايل برای درک کامل وقايع

  !محترم عامی

شما درد ھای قلب حزينم  .دريافتم تنھا يک انسان فھيم و دانا يافتم بل يک انسان با احساس و وطنپرسته شما را ن

شود که  در جوامع انسانی به ندرت افراد ھمچو شما يافت می .نھاديد مقام انسانی ام ارجه را درک کرديد و ب

  .کنم می صراحت مشاھدهه من اين کمبودی را در ميان ھموطنانم نيز ب. درک باشد ۀحس و قو دارای چنين

 با درد یداشته و اما در خلوت تنھائ يدگان جامعه ھستم و ھمچو چارلی چاپلين ھميشه خنده بر لب دمن از تبار درد

  !دردجانگداز با من است  سوختم و ھنوز ھم اين ساختم و می ھايم می

 يک ۀمثابه که شما ب اين .تواند و بس می سازم و تنھا فھم تند مرا درک کرده رانه افشاء میمن حقيقت را پرخاشگ

تنھا باعث مسرتم ه  ن،حرف قلبی ام چه است دانيد که درک کرديد و می  مبارزاتی مراۀفرد با اصالت و با پيشين

  .واقع شد

جوی  و کشند که به جست می انھای نفسين جھان پر از غوغا فريب و نيرنگ ھنوز ھم انسابلکه دانستم که در

  . درک و احساس انسانی دارندۀحقيقت اند و قو

شناسند و مبارزاتم را  خوبی میه ب من صنف دوازھم ليسه نادريه را تمام کرده ام که متعلمين ليسه نادريه مرا

  .يأس مبدل ساخته  را بتمام کنم اما دولت مزدور روسی اين آرزويم آرزو داشتم که انجنيری را .کنند ستايش می

عکاسی  - یرھای سمعی و بص گرديد برای دو سال رشته دائر می) يونيسف(ی که از طرف ئباالخره در کورسھا

 که مربوط هسسؤم و ديپلوم اخذ نمودم و درھمان مکرد چاپ و پپت سازی و سناريو سازی را تمام -و فلمبرداری
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لوم ھا تقرب دپ  مثل افغانی٢٠٠ افغانی به ١٠٠ مسلکی ام از ،کردم بعد از ختم کورسھا می ملل متحد بود کار

که چرااز تحصيالتم  دليل اين .کانادا تشريف دارند -در تورنتو  باشند دو نفر از ھمکارانم که دو خانمی می. نمود

  !دارند سواد خطاب می بعضی اشخاص در غياب مرا بی نوشتم زيرا

اما احساسات قلبی ام را يا  کنم و کشم که خود را نويسنده خطاب  میيت امر نويسنده نيستم و خجالتعمن در واق

  .بيآموزم کنم که غلط و يا درست می نويسم و کوشش می

 اگر انتقاديون شرافت بناءً . باشد می  ديگرینوشته ھا از ميرويس نيست و از کسگويند که  انتقاديون در غيابم می

  ھا را در يک جر وبحث آزاد بر مبنای احترام متقابل و با فرھنگندارند آن و جرأت دارند و اگر ريگی در کفش

  .و بحث بپردازند سواد به جر دھم که از طريق تلويزيون دو به دو با من بی انسان نوين چلنج می

  !دا گز و دا ميدان

ين سن و سال  زيرا آنھا در اشدحيرتم  نما مطالعه کردم که باعث»انقالبی«ی را از مدعيان ئدو روز قبل نوشته ھا

 کنند از دماغ فيل افتاده اند و بلد نيستند و با اين نقيصه و کمبودی فکر می درستیه  ھنوزامالء را ب،حضرت نوح

 کمال تأسف پنج بااما  .پندارند می بيرق را مارکس و انگلس ديده و در جھان سياست بی نه خويشيحتی در آئ

  ی غلطی ھای امالئ،صف طومار ھای پراز توھين و جعل شانگويم که ن می  به صراحت،صفحه طومار نوشته اند

  .اری کردمزباز خدا را شکر گ .باشد می

  !ھموطنان عزيز و انسانھای با شرافت

سواد چه فرموده اندو  مبارزات من بی  يک خواھر ھموطنم رااز دياران کھن غورات بنگريد که در بارهۀشما نوشت

حتی توازن سياسی را در به گفتۀ آن خواھر با دانش اندکش  نسواد وط راستی چقدر خوب است که يک بی

  :شورای نظار وارد کرده است ھم زده و ضربات شديد بره افغانستان ب

 یدوست بی نھايت محترم که خوشبختم از اين. برادر عزيز و ھموطن خوب و مبارزم ميرويس جان سالم «

سف أبا ت. عالی استوار است و از خواندن آن لذت می برم نوشته ھای شما با سويه و بر منطق. ھمچون شما دارم 

   خواندن مقاالت طوالنی و با ارزش را ندارندۀباشيد اکثر ھموطنان ما حوصل اگر متوجه شده

ما و شما شاھد ھستيم . و ساده است يم ھمانا نوشته ھای کوتاهئوانيم ھدف خود را بيان نما ت که ما مییيگانه راھ

 می اما من به يقين کامل.خواھند بر گذشته ھای ننگين شان پرده اندازند  می یئان با ديده دراکه نوکران جنايتکار

ی را که من روی ئدانم نوشته ھا می من .شود  گويم که با چنين نوشته ھا مورال آنھا روز به روز ضعيفتر می

ھدف من . دارد یثيرأ ته چانم که بر روان طرفدارن آنھاد می گذارم عالی نيست اما خودم  فيسبوک میۀصفح

  .کنند روشن شود  که در تاريکی مطلق زندگی می تا باشد ذھن کسانی،  استکوتاه نوشته ھای ساده و

 اگر به .گذارم  صفحه می  ريچارد سن در مورد بزک را حتمی به طور خالصه با يک عکس فردا رویۀنوشت

 ما تا زمانی ادامه دارد تا دست ۀمبارز .شوند  چشم پاره میبيشتر  جنايتکاران و نوکران آنھا موقع داده شود از اين

بايد ھرچه زودتر صفوف خود  زمان زمان نشستن نيست .مردم افغانستان از سر مردم مظلوم ما کوتاه گردد قاتلين

  .خواستن توانستن است .را منسجم و منظم سازيم 

به اميد موفقيت ھای ھر چه بيشتر   از دست ناکسان، کشورئیبه اميد رھا..شويم  يم موفق میئاگر متحدانه کار نما

  »موفق و کامگار باشيد و ھمکاری شما دوست بی نھايت خوب و عزيزم

  .به ھمين سان ده ھا نامۀ ديگر از داخل افغانستان، که فرد عالقه مند تمام آنھا را در فيسبوکم مطالعه نمايد

  !خوانندگان عزيزو " عامی"دوست محترم آقای 
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  .يد بحث را به بيراھه بردم و از ھر چمن سمنی را انتخاب نمودمبخش می

 ديگرم در مورد تظاھرات ۀ تا نوشتفعالً   در مورد رژيم کودتا و نوکران بومی اش گفته ام وه اینظراتم را تا انداز

  .کنم متعلمان و محصالن بسنده می

 و جنايات فراموش ناپذير ھاتخيان ه مصدرجانب قلبھای غالمبچگان فاشيست و قومپرست که حاال ھدف تيرم را ب

آورم منظورم سگان وحشی  عمل میه که از غالمبچگان صحبت ب زمانی نا گفته نماند.  نشانه گرفت ام،گشته اند

  ! پنجشيرۀباشد نه خلق درد ديده و ستمديد شورای نظارمی

زيبايمان افغانستان تاريخی  از آغاز کودتای ھفتم ثور و تجاوز عريان نظامی خرسھای قطبی روسی در کشور

ھای مسعود جنايت پيشه در خدمت رژيم کودتا قرار » اموک« متأسفانه بخشی از خلق پنجشير و يا بھتر بگويم

  .بوسه زدندنيز  بلکه بر شمشير خونچکان روسھا نمودندرکاب تجاوزگران سر خم  تنھا بره ن  ،گرفتند

مستنطقين خاد و  - پلچرخی پوليگونھای - شعبات ديگر خاد - جخاد پن - سازمان ھای زنان - سازمان ھای جوانان

ھمه و ھمه با خواننده ھا ...... مکاتب و فاکولته ھا و جواسيس -ضابط ھای ماشينی -جالدان خاد و زندان پلچرخی

  نمونهيکی ازقھار عاصی   شورای نظار پيوستند وه بمردم بودند که بعداً تلويزيون از ھمين قماش  و رقاصه ھای

  .باشد  روشن ادعايم میھای

از اموک ھای مسعود شان انداختند   را در دام افسونگريھای"احمد ظاھر" ی که ھنر مند حنجره طالئئیرو دو پری

  !دارند يت تمام زندگی مینمتفنگ در آسايش و ا  در سرزمين کاوبای ھا وبودند که فعالً 

کابل بود که "شھر آراء"قھار از   مسعود به اسمسترود که يک اموک خادي  يادم نمی،از قھار عاصی ياد کردم

کرد و مثل  تن میه روز لباس پوليس و روز ديگر لباس نظامی ب وی يک .مکتب را رھا کرد و به خاد پيوست

 وآرزوی اين وی شخص الغر اندام بود و ھميشه مسلح .کرد رفتم مرا دنبال می  که مییکجائ سگ قابوکش ھر

مکتب از حتی بعد از خالصی  .تحويل زندانم کند ستينام مائوه ی جرمی دستگير کند و برا بدل داشت که مرا باال

  .خاکستر يأس مبدل ساختمه که اين آرمانش را بنمايند روابطم را پيدا  کرد تا مرا با دوستانش تعقيب می

ختمان مکتب قرار طرف جنوب سا  نادريه کهۀروزی در حويلی ليس..... بعد از تظاھرات خونين و زندانی شدن و

 ۀعد .تظاھرات عليه اشغال نظامی کشور بزننده شوند و دست ب بچه ھا خواستم که از صنف ھا خارجداشت از 

کارته  خواستم لبيک گفتند و با من پيوستند و با شعار ھای ضد روسی و ضد وطنفروشان جوانان بهاز زيادی 

ً  طرف ارگ حرکت کنيم هلرزه انداختيم وبعد تصميم گرفتيم که به پروان را ب  ۀ خود را در محاصرکه دفعتا

 آنھا توسط لودسپيکر از ما می .کردند نامردانه فير می ھر طرفه  يافتيم که ب"قھار"خاديستھا تحت قومانده 

پلنگی شکاری  که ھليکوپتر ھای داديم تا اين  که به صنف ھا برگرديم و اما ما به شعار دادنھا ادامه میندخواست

  .کرد کرد و فير می ن مانور اجراء میير فضای پائرسيد و د

شمول فوزی ه مسعود بود ب ھر صورت سازمان جوانان ليسه نادريه ھمه اش خاديست ھای مربوط به فاميله ب

  !رستگار و ديگر رستگاران و نا رستگاران

 خاديستھای ۀد از جملپروان بودن  کارتهۀ که باشند"ناھيد"کاکا ھای مسعود مخصوصاٌ حاجی يار محمد و دخترش 

 ھمين خرس شکم گنديده ،رويم نزديک دور نمی .نجيب جالد بودند  مسعود باۀناکی بوده و گويند که رابطخطر

  ! درايور و جاسوس خاد پنج بود"فھيم"مارشال  معاون اول کرزی

 ی شخص میمحيلی و نامرد، کند معنی اش جبونی بايد حقيقت را با جرأت گفت و اگر کسی کتمان حقيقت می

  .باشد
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سياه کرده بود در حزب پرچم  پشت لبتازه  عوام ۀکه تار تار بروت کشيده بود و بنا به گفت ھمين مسعود بز زمانی

کان ولی با چرسيھا و بنگيھا نشست و ھا در نزديکی د  دوم کارته پروان عصرۀوی در حص. شامل شده بود

  !برخاست داشت

که کشور در  آن زمانی ھر صورت دره ب، ه پردازی را شروع کردميش مکتب خارج شدم و حاۀباز ھم از ساح

محصالن حزبی و حتا غير حزبی اموک ھای  سوخت اکثريت متعلمان و ميان خون و آتش غطه ور بود و می

 وطنپرستی را در ۀگونه روحي رفتند و ھيچ خوشگذرانی و گويا تحصيل می مسعود به روسيه و اقمارش جھت

ھمچو صخره ھا تحت نام  که نوجوانان زيبا با قامت ھای ھمچو سرو و غيرتی در حالی .ديمدي آنھا نمی وجود

و بعد از اندکی زمان مرده ھای شان در شده روسيه فرستاده ه ب شدند و ست اگر بودند و يا نبودند دستگير میيمائو

 از آنھايکی  ه فکر کنم اسمدب کؤدو تن از بچه ھای م. شد فاميل ھای شان تحويلداده میه ب تابوت ھای آھنی

 ،چنان سرنوشتی دچار گرديدنده کردند ب می  اول کارته پروان زندگیۀ عنايت بود و در حصاز ديگرید و وداو

  !و يادشان گرامی بادروح شان شاد 

جرم وطندوستی و ه مسعود ب ھای» اموک«گاھی شاھد نبودم که يک متعلم و محصل از   و ھيچاصالً من که 

  !زندانی شده باشند اعدام و يا اقالً ، د روسھا گرفتارضه مبارزه ب

به مانند ساير مردم کشور را  شان جای شک نيست که مردم انقالبی پنجشير در دفاع از افغانستان نقش تاريخی

کنم و روح  مبارزات شان افتخار میه من ب آنھا جايگاه خاصی در قلبھای ميھنپرستان دارند و  وبازی کرده اند

  .خواھم  شاد میرا شان

کنند و  مرگ میه جا مرا تھديد ب بود که افراد بسياری از شورای نظار از ھر ين بحث دور و دراز اينامنظوراز

 ديگرش نقش ميش را بازی کرده و زاری کنان ۀآغازند و عد مادر و فاميلم می - خواھره را با توھين ب کالم شان

. رسواء نسازم ھمپالگان و ھمقالده ھای شورای نظاری را افشاء ورا و ديگر   شان"مولی" خواھند که قھرمان می

شان و عکسھای بز خونخوار مسعود در فيس  فرھنگ ھای جاھل که با عکس و اسم اين مداريھای روزگار و بی

 برند و ھمشيره ھا را  تناسلی شان نام میلتنويسندگان زن فيس بوک از آ در مقابل بعضی شوند؛ می اھربوک ظ

ايستاده ايم و ھيچگونه باد مالئم و  پامير و سليمان مغرور - بدانند که ما ھمچو بابا،کنند يات کوچه توھين میادب با

  .کند  وارد نمیه ایکوچکترين خدش خاکباد غالمان بر عزم آھنين ما

دانی کنند اين از نا می ملت قھرمان پشتون توھينه  من بۀبھانه که غالمان در فيس بوک و ديگر جاھا ب اين

باشد  معنی مقاوم میه  سچه دری که بۀ و ودان يک کلمیآريائ گيرد زيرا ميرويس يک اسم ان منشاء میشتاريخی 

پس توھين نمودن به کتله  .باشند می کابلستانم و بنا بر شواھد تاريخی فاميل ما از نسل نخستين کابلستان و من از

 شير فالن و -لعل بدخشان - کابلستانی- افغانستانی - اسانیاسمای خر  از نفوس کشور و پنھان شدن تحتیھای وسيع

تاريخ را با جعل و جھالت  توانيد حقايق دھد و نمی بخشد و شما نمی برايتان ھويت و اصالت تاريخی نمی بسمدان

  .نفی و تحريف داريد

  !ھموطن ھمدردم محترم افغان عامی

  .فشارم را با صميمت می تانارم و از ميان امواج انترنتی دستان زاز توجه تان سپاسگ

  !پيروز و کامگار باشيد ،موفق

 ميرويس ودان محمودی

 


