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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 دسمبر ٠۴

  

  بر شما درود و ھزاران درود

 !».ل آزاد« ای مبارز قھرمان و انقالبی بزرگ 
 

کنم و آرزومندم که   از اعماق دل بيقرار اظھار سپاس میلطف و محبت بی پايان و ھمدردی تان -از کوچکنوازی

داريد ھمگام با  تان ھميشه شاداب و خجسته باشد و ھر قدمی را که بر میغرور آميزبھاران زندگی آبرومندانه و 

 .باشدپيروزی و بھروزی 

 معمول  باشب زنده طبق ھم آميخته بود؛ه وفان با غرش باران بطای مھيب صد وفانی و بارانی،طبو د بسا شبی  

شوم يا به گذشته  داری اکثريت شبھا در کنار پنجره نشسته در عمق مھتاب نگاھم را ميدوزم و  با خياالتم غرق می

 .انديشم نگرم و يا به آينده می می

گرچه از شھر و شھر نشين بودم و اما روستا را می پرستيدم و ديوانه وار عاشق و شيفتۀ زندگی روستائی بودم و  

از کودکی در قلب طبيعت و در ميان تاکستانھا  . باشم ھنوز ھم که ھنوز است عاشق قلعه ھا و خانه ھای کاھگلی می

ھمان  خيال و عشق حاال ھم در جائی زندگی ه ب سخت عجيبی دارم، ه ایو باغھا بزرگ شده ام  و به طبيعت عالق

شبھا ستارگان را به آسانی می   و کوه ھا قرار دارم،جنگلھا -تاکستانھا -کنم که در محاصرۀ دريا ھای خروشان می

 ھۀروز ھا آسمان نيلگون  را با آفتاب طالئی اش نظاره کرده  و چھچ کنم، شمرم و مھتاب را تا عمقش سفر می

 .پرندگان  و مرغگان خوش الحان را می شنوم

گذرانم   ی را با روشنائی مھتاب میايققنگرم و د را به چشمک زدن ستارگان می آری شبھا در خلوت تنھائی لحظاتی

 .شوم تا از حال و احوال ديگران آگاھی حاصل نمايم و ھم زمانی در ميان نور کمرنگ چراغ به کمپيوتر مشغول می

   تمام  از قبل  توپخانۀ آسمان کرد كه  در آسمان بيکران حکايت می  كركنندۀ رعد و روشنائی شبی بود که غرش 

 و از   است داده  منظرۀ دلبر و حتی زمانی دلگير عاريه   اين را به  اش  طبيعی كنندگی مافوق طنين و خيره -طنطنه 

ريخت؛ توگوئی    و در پھنۀ عريان طبيعت فرو می  آمدهفرودآسا   سيل  بارانی  خشمگين بند آسمان  سيل  ھای دريچه

 أم با رعد و برق زمين و زمان را میوفان شديدی توطباران تندی می باريد و   .پيکر آسمان سوراخ شده بود

طبق معمول   گشت،  و وحشتناکتر میتروفان سھمگين طشد باران شديد تر و  شب ھر قدر تاريکتر می لرزانيد؛
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 توفانی شدم و غير مترقبه ھمچو دفعتاً  افتاد ؛»موسی«را باز کردم و نظرم به مقالۀ » پورتال« صفحۀ  غرور آفرين

خود را با يک فلم سياه و سفيد کمدی ايرانی مشغول ساختم و به تلويزيون  تسلي دل بيقرار،خاطر ه ب .باران گريستم

 !ريزد شوم که  فلم تمام شده است و اما اشکھای من ھنوز ھم می چشم دوختم  و زمانی متوجه می

  که گفته است که مرد نمی گريد؟

 !من که ھمچو باران گريستم

از  و محبت شما را خواندم  ھر کلمه اش را با ريختن اشکھايم تعقيب کردم،که نوشتۀ پر از احساس  ديشب زمانی

يک جھان » موسی« مبارزاته خاطر قدر دانی و ارج گذاشتن  به انقالبی و نخبه ب، مبارز، شما استاد دانشمند

 است و زنده  موسی نمرده! نه!دلم چنگ انداخت و با خود گفتم نهه ی تان بزيرا نوشتۀ زيباممنون و سپاسگزارم  

خود ه دارند وآنگھی ب است زيرا دوستان و رفقايش زنده اند و از وی خاطرات خوشی دارند و يادش را گرامی می

 ! پر افتخاری بود که جانش  برايش نثار کردهباليدم که مامای انقالبی ام  طليعه دار نھضت  انقالبی و را

توان يافت   جاويد و سازمان جوانان مترقی افرادی را میجريان شعله ، آری در تاريخ مبارزات مشروطه خواھان

خاطر ميھن و مردم حرمان ديده ای شان مرگ  را با ه صادقانه  و مردانه وار مبارزه کرده اند و ب  دل ،هکه از ت

يخ موسی يکی از آن قھرمانان بی بديلی بود که  بدون شک تار.  پيشانی باز پذيرا گشته  و ايستاده جان باخته اند

 . سرزمين تاريخی مان نظيرش را کم ديده استۀخون و حماس

اسمم  مزين شده بود برايم  در کانادا فرستاد و  در   از زندان پلچرخی ھمراه با گردن بندی که باوی مکتوبی را قبالً  

گردد برای تداوم مبارزه بيشتر از پيش پا فشاری خواھد کرد و که از زندان رھا  ھر زمانی نامه متذکر گشته بود،

ه که ب که از زندان رھا گشت از پشاور  نامه ای برايم فرستاد و متذکر شده بود ھر زمانی زمانی .ھمان طور ھم شد

 در صوب کابل در حرکت بود کهه وی از پشاور ب .کابل برگردمه دھد که از کانادا ب کابل برگشت برايم خبر می

 المناک ھرگز  تا به امروز ۀلوگر توسط خاديستھای حزب اسالمی وخاد رژيم پوشالی دستگير شده و بعد از آن  حادث

زيست و بنا بر  کانادا می - در کلگری» وجدانی« که با وی ھمراه بودند يکی اش فردی به اسمی چند نفری .ديده نشد

تلفونی صحبت کردم وی با سراسيمگی  تام کوشش کرد با  خواھد به تورنتو نقل مکان کند، گفتۀ خودش که می

بعد از آن ھر چه کوشيدم  تا  دو باره با   تسلی دھد؛بخشيدهرا تسکين  ن حرفھای ضد ونقيض و معلومات دروغين م

 !وی تماس حاصل کنم خودش را  تا به امروز گم کرده است و در سوراخی از چنگ شير خزيده و پنھان است

بود وی معلومات خوب و » ميھازاد« نادريه مرحوم عزيز ۀ ليسۀن زندانی اش که برادر مدبر سابقيکتن از دوستا

 !  موسی باعث گرفتاری اش شده اندهشد که رفقای مرتد و نيمه را وضاحت معلوم میه موثقی برايم ارائه داد که ب

جلساتش در پوليتخنيک و  يا فعاليتھايش شما فرموده ايد که چرا از حماسه  ھا و مبارزات انقالبی اش و ھمچنان از 

نوشته ھای قبلی ام  کدام وجدان خفتۀ را بيدار کرد که حاال بيدار کند؟ ھرکس   در وزارت معادن و صنايع  ننوشته ام؛

 !شود که آزاده و مردانه صحبت کند و حقايق تاريخ را بنويسد نمی» ل. آزاد«

تنھا گوش ھای شان کر است ه  و ھر چه بنويسی نه می بينند زيرا نبرای کر ھا و کور ھا ھر چه بگوئی نمی شنوند

 !و وجدانھای شان کور؛  بر کرامت انسانی شان  نيز سوارند و در قعر تاريکيھائی شان گوسفندی روانند

 را پنھان نمود؟» پاراپاميزاد«شود عظمت و غرور  مگر می انگار که موسی نبود،  

اگر  کند، سخن خواھند گشود و خواھند گفت که از مامايش تعريف و تمجيد میه ب بمن زياد نمی نويسم که نقادان ل

 اصر کشور را برايش  نثار میعردانگی و بزرگترين مبارز تاريخ م مردی و م موسی مامايم نمی بود تمامی القاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مچو موسی مرگ را کردم زيرا در طول زندگی ام کمتر مبارزانی را ديده ام که ھمچو موسی زيست کرده باشند و ھ

 !ايستاده  و با پيشانی باز پذيرا شده باشد

اگر امروز موسی فراموش شده است و اما  فرزندان راستين خلق سرزمين انقالبی ما  مبارزات و جانفشانيھايش را 

خاطر بر قراری عدالت ه مبارزه ب مبارزه عليه ستم ملی وبھره کشی، قالل و حاکميت ملی کشور،تخاطر اسه ب

جامعه و  مبارزه  برای رستگاری خلق بالديده و جفاديده اش دربرابری خاطر برقراری ه تماعی و مبارزه باج

-ھرگز فراموش نکرده و نخواھند نمود و برايش ارج و حرمت خواھند گذاشت و اسم با ھيبتش را در رديف آرش

 رزم کشور ما خواھند نوشت و اين يک کاوه و استاد سيس سيستانی با قلم درشت در دفتر خارائين تاريخ حماسه و

 .حقيقت است

 زنم و برايتان وعده می فشارم و بر قلم پر توان تان بوسه ھای آتشين می را از دور ھا می  تانحقيقت نويسدستان 

مرتجعان و استعمار  -  ضد ارتجاع و سرمايههدھم که تا نفس در بدن دارم و تا قلب در صندوق  سينه می تپد  ب

پشت نمودگان به مبارزه و به ميھن استوار و قاطعانه و  -ره گمگشتگان و  سازشکاران -ل و بی ارادهزدگان دال

 .مصمم مبارزه کنم

 !سال زنده و سالمت باشيد  و قلم تان رساتر و پر توانتر باداھا صد به 

  با عرض حرمت

 ميرويس ودان محمودی

 

خاطر افشاءگريھا و ه ب» موسوی«يسندۀ چيره دست  گرانقدر از مبارز انقالبی و پر تالش و شخصيت دانشمند و نو

ه را بن م» موسی«مبارزات مامايم ه مبارزات اصولی شان اظھار امتنان نموده باالخص ارج گذاشتن ايشان ب

 . ساخته اندو عميقتر رھنمونمبارزه زياد تر 

برای  ه ھای خويش به روشنگرى پرداخته اند،نيرومندتر و پرتوانتر باد صدا و قلم ايشان که با رساترين ندا و  نوشت

 .کنم پيروزی و بھروزی تمنا می ايشان سالمتی،

 ميرويس ودان محمودی

 

 

 

 


