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 Political سياسی

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ اپريل ٠۵

 

 ھای ناسالم مغز ھای ضعيف و انديشه
 يا درست حرف بزن يا عاقالنه سکوت کن

 ژرژ ھر برت

 

زير ) ھويت اصلی شان تا ھنوز معلوم نيست(رانی و يا پاکستانی ھا مدتی است که يک تعداد ی از افغانھا يا شايد ھم اي

ھای انقالبی  بيدن  شخصيتدر پی کوظات مشخص و قابل فھم   البی نما با طمطراق خاص روی ملحونقاب  چپ  و انق

وی جھالت و و ملی  ما گرديده و با نوشتن اباطيل زرد سرخ زنگ در چند سايت چند سره خواسته اند آگاھانه و يا ھم ر

ھای قبلی  گام و قدمی در خدمتگذاری استعمار بر دارند تا باشد که به دوام زندکی ننکين شان در قالب  کينه و کدورت

 ،فت که مبارز توانا خود گره ھای شان زمانی شکل پيگير را ب انقالبی و آنھم چپ انقالبی ادامه دھند  و اين فعاليت

 شروع نمودند   مستقيماً »موسوی« شرافتمند استاد ، با دسپلين،انقالبی ،وطنپرست ، اخالص مند، بی ريا،نترس ،روشن

و اين نوشتار شان باعث شد که  يک تعداد از  !!  »ساما«خصوص ه ھای چپی ب به تاريخ نويسی  نسبی مبارزات گروه

 اين ۀناراحت شوند که مبادا با ادامھای انقالبی  رخنه نموده بودند  انقالبی نما ھا  که در قالب چپ  به سازمانھا و گروه

ھا  در  آنۀ  کجراھان بيرون زند  و چھره ھای  غير انقالبی  و رنک شدۀدينه ھمته ھا به اصطالح عاميانه سيرو پونوش

ھای داخلی بزرگ شده  و از  محضر عام ظاھر شود و نسلی که از سه دھه و ساليان به اينطرف در شرارت جنگ

 مسلماً ،متوجه ماھيت وابسته و مزدور منشانۀ آنھا گردند ،اند خبر نگھداشته شده ون جنبش چپ  بیھای تلخ در در واقعيت

زات علنی و مخفی خود مصدر خدمتی در  ژی  مترقی در ھر شرايط با مبارلوئويدای که با ايمان قوی و اعتقاد به ئآنھا

خته اند  از علنی  ترين شرايط   به پيش تان در سختدست از ناموس وطه جامعه شده و در  صورت لزوم آن تفنگ ب

نيم راه باز گشته و ای که از  شدن تاريخ مبارزات سياسی شان باکی نداشته و ندارند بلکه به آن افتخار ھم دارند  اما عده

تو ھای ا اند تا يک  بار ديگر انقالبی گری لفظی خود را در  لباس لت گزيده و منتظر شرايط آرام بودهيا ھم گنج عز

حانه سعی بر ھای مذبو وحشت دارند  و با تالش  گری ھای تاريخی ترس وءين افشااکشيده به رخ مردم بکشند  آنھا از 

 .شه دار نمايندمبارزان حق و عدالت انسانی را خدين کردند تا ھويت اصلی ا

ند شخصيت کشی نموده و آنچه نامه ای  خواستبين اشخاص معلوم الحال و متعفن با پخش شزای اين پندار يک تعداد ارو 

 خود شان در ۀ کشور باقيمانده  زير سؤال ببرند تا ھويت فاشيستی و خاينانۀافتخارات ملی در مبارزات مسلحاناز را که 

 .پرده پنھان نگھداشته شود

 ديمکمی به عقب بر ګر
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 ھزار ھموطن  شجاع دلير و با که انديشه دموکراتيک نوين  در کشور به شکل علنی آن تبارز نمود  به ھزاران زمانی

  اظھار ،معهاجقدرت حاکمه در ناشی از تسلط   مندی به ھمين انديشه  در بد ترين شرايطد و باورفھم ما با اعتقا

ی عليه ئ  تودهۀر روح تحول طلبی مثبت و مبارزگ انقالبی  که بياننموده و با شور و شوقی زايدالوصفموجوديت سياسی 

ان گی ھا  يعنی به نام ارئ نام شعلهه د به مبارزات علنی شان شروع و ادامه دادند مجموع اين افراد باستعمار و ارتجاع بو

 ، نترس،با شعور ، شجاع،ھا يت آنفت که اکثرگتوان  به باور کامل می ،نشراتی شان در بين مردم کشور مشھور شدند 

 و در مدتی بسيار کم چنان در بين توده ھا محبوب وطنپرست بودند   مردم دوست و، فدا کار ، با ناموس ،با وجدان 

 شدند  که تاريخ در حدود موجوديت کشور ما چنين چيزی را ثبت ندارد

 که  يکی و يا چند صفتی  مثبت باال در کرکتر و یھا  سبب شده بود تا ھر محافظه کار انسانی آنۀ اين صفات بر جست

روه بندی انفرادی بود که گيان به شکل  اين جرء در ابتدا.اخته شودی  شنه ئنام شعله شود او ھم ب شخصيتش ديده می

 اعتصابات موافق بوده و ،ھرکدام برای خود حلقه ای داشتند اما در مجموع ھمه با ھم در اکثر مسايل مثل مظاھرات 

ن از طرف يان سياسی قبل از تشکل سازمانی و يا حزبی و بعد آ چون جريان سير تکاملی اين جر،نمودند  عمل می

خواھم   نمی،شنی انداخته شده سال کذشته نوشته شده و بر آن روخيلی از نويسندکان در طول تاريخی سی و چند

 اشت و تحليل خود را بر آن اضافه نمايمبرد

ی بودن را ئت و شھامت شعله أشنی اندازم اين است که بعضی کسانی که جر آن رورخواھم به اما چيزی را که مي

ی ھا حساب کنند ئ  تا مردم او را ھم در جمله شعلهند ھميشه آرزو داشتندسو و جبون و محافظه کار بودنی تر يع،ندنداشت

ا ھا ج  و در  بعضی ندکه چنين افتخاری را به خود در ذھنيت يک يا چند نفر به وجود آورده ا ينا ازندو خوشحال بود

و به  !! ندھوادار شعله جاويد استگويا آنھا ھم  که ندعا ميکرد ادندن ميبودئ و مطمندديد که منافع  خود را در خطر نمی

 .شناختم و می شناسم ين نوع آدمک ھا را میا من تعدادی از ، ندداد  خود را تسکين میۀتيب وجدان خفت تراين

 یان پايين جرانمودند ھم در  تعدادی ھم که يک اندازه ايسم و سيم را بلد بودند و ھميشه به شکل ثقيل آن تلفظ می

را منسوب به اين  خاطر مشھور شدن خود شانه  از دولت و آن ديکری ب،فتن مقام و چوکیگرخاطر ه  يکی ب،کشودند 

ھا موقف ھای   آنۀيان مبارزات سياسی پيشگامان و توده ھای بسيج شددانستند که  آھسته آھسته در جر يان میجر

 توبه نمودند و گفتند و ،اطر زندان رفتن از نيمه راه بر کشتند خه  شان بر مال شد و تعدادی ھم بۀتجاعی و خاينانار

  :نوشتند

 ضد  تيوری هکرد ھای خاينانه تن داده و ب به عمل ھا ھم که  کاله نمدی داشتند اصالً   بعضی،اشتباه راه پيموده اند به 

 اين بود که دين و اسالم را آور از آن ی ترتيب و به نشر سپردند و خجالتئھا بنيانکذاران انقالب پرولتری نوشته

کت ھمين خيانت و پشت نمودن به مردم صاحب جاه و مقامی ھم  از برجايکزين تيوری انقالبی نموده و تبليغ نمودند و

 اما ،ھا ھنوز ھم زنده و مشغول عياشی در نزديکی باداران شان  شب و روز می گذرانند رديدند که تعدادی از آنگ

ناکتر و محيل تر از حتی خطر گشته اند  راه بازۀ نيمھائی اند کهناکتر از آنفت خطرگپ نما توان  چ ی را که میئآنھا

رد شديد در مقابل ساير مرتجعين و خاينين لکھا بر خورد قاطعانه و جدی مثل عم باشند که با آن پرچمی و خلقی ھا می

خواھند  آور می ندياتی خجالتسر کشيده و با بافتن چريرانه ای ن و  خانمھا که متأسفانه از ھر وا اين آقاي،بايد انجام داد 

 ؟؟!!سند مخصوصاً از افشا ګری تاريخی  جنبش چپ د از ھمه چيز ميتربه بزننبه جنبش چپ ضر

 که به نوشتن بخشی از تاريخ »موسوی«ری دانشمند  و مبارز مردمی ما آقای گشنين اواخر تعدادی در مقابل روادر

ھا نشان داده و زير  العمل  آن عکسۀ  به انواع مختلف حتی به شکل رذيالن،داخته اندر پ»ساما«جنبش چپ مخصوصاً 

فت که نزديک به گتوان   در دل تنګ شان بوده بيرون زده وحتی میه شوند ھر چءکه انقالبيون نبايد افشا عنوان اين

 اينقدر دست و »ساما«کشور مخصوصاً ھا از باز نمايش تاريخ مبارزات چپ  که چرا آن ؟؟ اين!!اند  عالم ديوانکی شده
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وستان شان در دو يا ددخل بودن و نقش داشتن خو تواند ذی ھا می ی داشته باشد؟؟ يکی از آن علتئھا علتپاچه اند  بايد 

 ھا ءگریخواھند اين افشا ھا نمی آن نوع ديکری از خيانت متصور باشد  و يا ھم، جاسوسی به دولت ،امر سياه کاری

بات و در  مواقع الزم ضرقی  ادامه داده را در لباس چپ متر ھا ھمچنان خيانت ھای شان نمايد  تا باشد که آنادامه پيدا 

 »م ل م«ھای مشخص که از  ينھا  در سايتا از ی اين ملت وارد سازند  تعدادۀکشنده ای را بر پيکر مبارزات قھرمانان

 طبقاتی ۀھا مبارز خواھند نشان دھند که آن   می...ايزم و سيسم ودارند مينويسند و با نوشتن کلماتی با پسوند  صحبت می

ھا و  کار و جاسوس اند؟؟ اين کنند خيانت ی که از چنين روش استفاده نمیئنمايند و آنھا فھمند و عمل می را می

که  تازه ھای   اينی بودند و يا ئھا در حدود چھل سال قبل شعله  که اين   با اين،ھای شان از دو حالت خالی نيست نوشته

ھا در پھلوی  که تعدادی از آن  است  اما جالبتر اين»ساما« حمالت شان متوجه ۀ اما در مجموع ھم،اند   ی شدهئ شعله

 گذارند اما عده  ھم احترام می»مينا« و »داکتر فيض« ، »قيوم رھبر«  به  »مجيد«احترام به استوره مقاومت و شھامت 

 البته بعد از انتقادات و ،دھند   احترام گذاشته و بقيه را مورد اھانت قرار می»مجيد«ديد  به  ترينھا تنھا با شک و ا ازای

  .ھم  زير سؤال ببرندھای درھم و بر بارزاتی آنھا را با نوشتهخواھند شخصيت ملی و م می

 .نمودند کرد خود دفاع می مخصوصازنده يادانی که در قيد حيات نيستند  تا از عمل 

 :دانم بنويسم ين باره آنچه میاخواھم خيلی مختصر در    با نگاھی به عقب میاجماالً 

تاريخ  (١٣۴٧  در حدود ساليباً  تقر».ا . ل.م«ستان  ما  با داشتن  ايمان به وطنپر  مبارز و،جوانان و ھموطنان  شريف 

و ھمچنان مبارزه عليه  ضد دولت فاسد و غير مردمی هبه مبارزات علنی خود ب) خاطر ندارمه را ب دقيق آن

ھای  ھا يعنی خلقی ھا و پرچمی ھا در چوکات بندی انديشه شرم و حيای آن رويزيونيست شوری و نمايندگان بی

 .نام جر يان شعله جاويد ياد می شدنده ھا ب دموکراتيک نوين پرداختند  که آن

دادند که باعث   با استواری و متانت سر میياد ھای ضد ارتجاع و استبداد را خشمگينانه چنان جاويد  فرۀيان شعلجر 

ھای دموکراتيک نوين باعث ايجاد جنبشی   محروم جامعه و گرد آوری شان زير انديشهۀبيداری ھزاران جوان و طبق

سر بوده و در ابعاد گسترده در سرتاگرديد که در تاريخ کشور سابقه نداشت  و اين جنبش فرا گير فرا مليتی و فرا قومی 

 .يشه دوانيده بودکشور  ر

 انقالبی ھای پر  ھاشفنگران جامعه را تبارز داد  که اکثر آن و روين و بی باک ترين جوانانجريان شعله جاويد پاکتر

موجوديت خود را  با رنگ سرخ انقالبی در تاريخ پر افتخار کشور ) سيدال سخندان( با دادن اولين قربانی .ی بودندشور

 اکرم ،ھر  از، پويا ،خيز  عبداالله رستا،مبارزات سياسی اين جنبش زنده يادان حيدر لھيب  ۀدنبال ادامه  بثبت نموده

 ، مقاومت مجيد ۀاستور،مد  داوود سر، أت جر،عزيز طغيان ،  انجنير قدوس، تيمور ، دکتور فيض، بشير بھمن ،ياری

طغيان و صد ھا قربانی مبارزات پيگير  حسين ، محسن،لطيف محمودی) ماما( غالم محمد ، زنده ياد موسی ،قيوم رھبر 

 .شان گرامی باد ياد،يان به جاودانگی پيو ستند اين جر

  ،»ساما«ھای خود را زير نام   ھر کدام تشکالت و فعاليت١٣۵٧ی بعد از سالھایئ البته ھمين گروپ ھای شعله

 زب آن واقعيت نداشته و نداردح ادامه دادند ولی سازمان شعله جاويد و يا ... و»پيکاری« ، »اخگری« ،»یئرھا«

  »ھادی محمودی« و دکتور »اکرم ياری« ھمکاری محفل از  »قیوانان مترسازمان ج«ھی از بطن ھمبستگی ھای گرو

 و »انجنير عثمان«ھا موفق شدند توافق محافل   آن١٣۴۶بدون افشای ماھيت سازمانی شان به وجود آمد  که در  سال 

عضو نه تنھا  که »رحيم محمودی«دکتور زنده ياد وليت ؤبه مس)  جاويدۀشعل (ۀيدو جر را ھم حاصل دارند »شاھپور«

ه يده چند گروه ديگر بنتشار يافت که بعد از نشر اين جر ابلکه از موجوديت آن نيز اطالع نداشت،نبود  ».م.  ج.س«

 –انجنير عثمان «: يان که به زندان محکوم شدند اولين قربانيان اين جر،ستند  شمول محفل عبداالله رستاخيز  به آن پيو

 .سيد بشير بھمن بود،  دکتور سيد کاظم دادگر، دکتور عين علی بنياد،خيز عبداالله رستا، دکتور ھادی محمودی
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» . م. ج.س«ساختند  و رھبران  ی ھا در ميان آمد و ھر محفل محفل ديگر را متھم میئ بعداً انتقاداتی بر روش کار  شعله

ھا   زندان برای اولين بار خود رابه رھبران محافل ديگر  معرفی به پاسخ انتقادات محافل پرداختند و از تمام آندر

حل سازد بلکه قضيه را  نتوانست طرز برخورد به عالوۀ آن کهاين مگر  ،خواستند که با ايشان مدغم شده و عضو شوند

 ،کتی حر،گز و در ھيچ جای افغانستان  ديگر ھر١٣۵١ دھم عقرب باعث ايجاد اختالفات شديد تر نيز گرديد و از تاريخ

 و امروز اگر کسی و يا ، ديده نشده است »شعله جاويد« زير نامنام سازمان واحدی ه  و يا ھم مظاھره ای  ب،اعتصابی 

 نيت از ءسو استفاده و ءرا جز سو گذارند آن  خود را به نمايش می»شعله جاويد«کسانی زير نام سازمان و يا حزب 

 .توان دانست چنان نام بزرگ چيزی ديگری نمی

توان   را که به يقين می»شعله جاويد« »ئيست افغانستان مائو،حزب کمونيست «بينيم که تعدادی زير نام  اما متأسفانه می 

يان   در ره اند  از افتخارات تاريخی آن جفی و خواستيک سرقت تاريخی ناميد منحيث ارگان نشراتی خود معررا  آن

 زير شعار ھای انقالبی  استفاده برند  و   خود را  منيحث يگانه نيروی ... شورش وتنی چند از قماش خودش چونتبانی 

 چپ انقالبی و راستين کشور در جامعه مطرح   دارند

ی ئير عنوان شعله   نفر را  زانکراتيک نوين به ھزارکه انديشه  ھای دمو  يعنی زمانیءاگر اين عالی جنابان از ابتدا 

 مسما گرديد »شعله جاويد«نام ه يانی که بدانند که اين جر  خوبی میه ين جمله بودند  با  ايشان ھم در ،ھا جمع نمود

ی از ھمين ی به پيروئکه به مرور زمان نھاد ھا و سازمانھا   اين. سارمانی نداشتۀھا بود  و ھست متشکل از گروه

ھای  د ھا با پيروی از انديشهوجود آمد  که البته وابسته به طرز ديد رھبران  نھاه يان بمفکوره از بطن ھمين جر

وجود آمد که يکی ھم ه ھا سازمان سياسی  ب  به ده»شعله جاويد«کراتيک نوين بود  که تا امروز از ھمان جريانی  دمو

  قھرمان  بود»مجيد«د زنده يا  به رھبری استوره مقاومت »سازمان آزادی بخش ملی افغانستان« يا »ساما«

 منحيث يک »ساما«يند در آن موقعی که زدند  بگو را به سينه می ی بوده و يا سنگ آنئ  شعلهءکه که از ابتدای کنون آنان

گ مقاومت را آغاز نمود  اين وديت سياسی و تشکيالتی  خود را اعالن   وجنجی ضد استعمار موئنيرو و قدرت توده 

در کدام سازمان و يا گروھی فعاليت داشتند ؟؟ و مشغول انجام چه ) ھوادار( چپی و يا ۀکورستان با داشتن ھمان مفدو

 بوده و منتظر  »ساما«زندان انقالبی وطن در چوکات  ھم در گو شه ای لميده و شاھد قربانی شدن فراعمالی بودند ؟ يا

که سھم  اين( نھای   فعال چپی ھمانوقته بودندھا و يا سازما ضاع به نفع خود بودند ؟؟ اگر شامل يکی از گروهر اويتغي

ھای  ھا آدم ين اگر ا،شويم ھمگام نشدند از آن منصرف می »ساما«فته و با مسلحانه نگرزۀ عملی را برای پيشبرد مبار

 می ».ا . ل.م« از ديدگاه »ساما«کرد انقالبی  بانی  ھا خالء و نقصی که در عملبا وجود آن ھمه قر) مھم انقالبی بودند

 وھمکاری شان با یکه  مسلحانه می جنگيدند  فقط برای دليلی بر عدم سھم گيری را با رھبران و يا آنان ديدند چرا آن

توانند خيلی    مطرح نکردند ؟؟ يعنی انتقاد شرافتمندانه ننمودند ؟؟ و اگر شرافت انقالبی داشته باشند کنون می»ساما«

ما نتوانستيم و يا نخواستم با …  بنا بر فالن موضوع ويا خيانت و يا سازش و يند  کهبگو را مطرح سازند و انسانی آن

 پارچه انتقاد آنھم اختصاصاً   در سنکر گرم عليه نيرو ھای متجاوز سھيم باشيم ؟؟ اکنون اين عاليجنابان  که يک»ساما«

 . و خريداری نخواھد داشتاند گفتار شان شنونده و متاع شان بازاری شده) ساما ( در مورد رھبران جنبش چپی 

 عليه ابر قدرت »ساما« ۀم که در آن زمان ھيچ کاره بوده و حيثيت تماشاگر را  در قسمت جنگ مسلحانگروه دو 

بايد بدانند !! اند   دار شدهی و انقالبی   و يا ھوا ئب  شعله استفاده از شرايط خوب و مدرن غرشوروی  داشتند و فعالً با

 و در  »ساما«ھای سياسی  يح نيست ؟ عمر فعاليت ابر قدرت جھانی  پارگ و محل تفرالنه عليهکه سنگر گرم جنگ عاد

 .نظير باشد کنم در  تاريخ انقالبی چپ دنيا بی گير شدن آن با نيرو ھای طاغوتی  فکر می

  :ھا خواندم که نوشته بود در  يکی از ين سايت

ی به داکتر فيض و ئتھمت ھا…پائی نبود و دل فالن کشور اروو فيسوری آن معا پرو فيسود نبود  وپر»قيوم رھبر« 
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اشته  و فقط در  آن شمه ای از اخالق انقالبی ندۀکنم نويسند نديات غير منطقی که فکر میمينای قھرمان يک سلسله چر

ن را ھای سياسی و جانباختگان ملی است که در زمانش امتحان خود را داده و جان عزيزشا فکر کشتن و ترور شخصيت

نھا را در دوران زندگی  پر افتخار شان تحقير  و آخواھند  باشد و فقط می   می،اند برای نجات اين وطن از دست داده

ھای محروم  ما بوده است  کوچک جلوه گر شود  و اين  که مرگشان که در راه نجات انسان خورد سازند تا تصور اين

باشد تا ھر چه افتخارات ملی برای ما است از  بين برده شود   می».آی . اس.آی« و ». ای. آی.سی« ۀمفکوره تلقين شد

ھم در آخرين نوشته اش، نقاب از » موسوی« و اند م شدهين راستا پيشقدا و چاکر پيشه در  بد بختانه تعدادی نوکرمنشکه 

 .رخسار آنھا برداشته، ماھيت واقعی آنھا آشکار ساخته است

  :اند ھا نوشته پرچمی مزاج  در ھمان سايتيک تعداد ديگر از آدم نما ھای 

 شان ». م. ل.م« ۀنويسند تا نشاندھند يا چيزی نمیبارزات طبقاتی و نقش پرولتار از م»ساما« که اين ادامه دھندگان 

 پغمانی و موسوی ھمه يک نفر  خالقداد– محک باستانی –برومند (يا احمقی کشف بزرگی نموده که باشد ؟؟  و ھم گو

ی در آن ئھا اين فقير ھای سياسی توجه ننموده اند که  ھمچو نوشته!! ھا مزخرف و باالخره ھم فحش و نا سزا هو د) اند

يح را با تشر داشت ھای ذھنی شان  برندتوان را ھضم نمايند و نمی سايت  موجود است  که جناب شان نتوانسته آن

 .واقعيت ھای عينی تطابق دھند

بختنانه و يا خوشبختانه  برای فھم کامل آن يک  دانش  يک علم است  و بد» انديشۀ مائو لنينيزمکسيسممار«به نظر من 

کسيسم يتھا با ھرزه گوئی و فحش ھا نه تنھا از مارنديات در آن سا الزم است  که نويسندگان چریمقدماتی يعنی يک فھم

 .ھم سپيد کردندرا دور رفتند بلکه روی ھر چه پرچمی و خلقی و اخوانی است 

ورنه !! مغز ھای سالم نداشته و افکار شان ھم پر يشان است   تلقين شده استعمارۀاين طراحان نو با پيروی از افکار کھن

را   نمايند و آنشريفانه و عاری از حب و بغض  توجه »موسوی«ھای مبارز دلير  دارند اگر به نوشته آنچه را انتقاد می

که آن نوشته از  ل شده  ھمه جواب داده شده است  مگر اينحشان شان است ي بخوانند سؤاالتی که در اذھان پربه دقت

 يه و درک ھمچو بی مغزان باالتر باشد ؟؟سو

دارند از انصاف   می»ساما«  ۀی را بعد  از سه دھه متوجه رھبران جانباختز ھرزه نويسان  که انتقادات شديد ایتعداد 

قی تر و پيش آھنگ تر جلوه دھند ؟ انی و سياسی آ نھا خود را مترانسشخصيت  خواھند در سر کو بی دور رفته و می

 نکرده به ءبختان به آن ھم اکتفا اما بدبختانه اين بد،شود   و تھمت چيزی دستگير شان ھم نمیءدانند از افترا نمی

 دارند ؟ ی را روا میئنبش ھم تو ھين ھاجگان فعال آن قيماندگان رھبری و يا سھم داشتبا

 از قلم مبارز دلير آقای »ساما« ۀانحشنی انداز بر مبارزات طبقاتی و مسل گرانه و روءھای افشا ين نوشتهعلت ؟؟ ھم

شه نشين انتقاد گر را در  شعله ھايش لحظه ھا آتشی را افروخته که تن ھر سازشکار گو  اين نوشته،باشد   می»موسوی«

ن ا نبود  آرامش نسبی  ذھنيت اين آقاي»ساما«ی اريخ نويس گری و تءکه اين افشا رنه تا زمانی و،زاندسو به لحظه می

مان ھای  سياسی چپی به آنچه کنون  آرامش  و بی توجھی ساز ھمينۀحظ به مال،فته بود چند آتشه و چند رويه را گر

 تقاضا ران انقالبین چپ و رو شنفکااز تمام  مبارزدر آن داشتم و ) يک نظر(ای زير عنوان   اند  بنده نوشتهپرداخته

 شمشير ،ستانه و رفيقانه روی تمام اختالفات قبلی و فعلی خويش  بدون خود ستائی نمودم  که بيايند و در  يک فضای دو

 دانشمند و مبارز گران قدر ميرويس ودان ۀمود  اما به فر رفع دارند،اشته و ھر چه از ابھامات استزنی  صحبت د

ين باره اين جناح ھای به اصطالح عقل کل چيزی در ايچ کسی از ھ )زمين جنبيد و گل محمد نجنبيد(  محمودی

ئی به  که روی پنير ھالندی صحبت آمد گو اما وقتی،که چيزی نخوانده اند  بينانه و يا بد بينانه ننوشتند يعنی اين خوش

ن جفنگيات و دھضی ندارند به جنب و جوش افتاده و با مرو ؟ و يک تعداد اشخاص که جز غرض خانه گعبه آتش افتاد ؟

 ۀھای انقالبی و فرزندان صديق اين وطن از رھبران جانباخت ھين نمودن شخصيتپارگی ھای مخصوص خود شان به تو
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 تا حال ءی که از ابتدائ آنھاۀ آغاز و به صفوف ختمش نمودند و به اين طريق خواستند با بد نام نمودن ھم»ساما«

ھای کاغذی شان اعتبار و حيثيتی  بردند برای خود و شخصيت ه پيش می ب»ساما«مبارزات انقالبی شان را در چوکات 

 !! اين بود پاسخ عقل ھای کل!؟سراغ کنند

شود     نشر میھا آنۀی که در مجموع سه چھار تای آن ھمشکل و ھموزن اند  و يک نوشته در  ھمئھا در ھمين سايت

؟ !! دارن  يکی از ھوااز قلم »ميرويس ودان محودی«ر آنچه را با تعجب و نا باوری  خواندم آن تاخت و تازی بود ب

شناسم که جناب شان نو جوان   را از زمانی می»ميرويس«ين جھت بود که من اتعجبم بر اين دروغ شاخدار نويسنده از

ز که  انقالبی و با شھامت بود و است  و امرو، مردانه،ی او جد ،بودم) ھمکار( ياد موسی بودند  من با مامای شان زنده

از کلمات و جمالت شان  احساس را وطن دوستی   ايمان انقالبی و، صد اقت،خوانم  ھمان پاکی را می ھای شان نوشته

در !!  قابل درک است  ایبينند تا اندازه که دشمنان چرا او را بد می  اين،کنم و بر ھمچو انسان مبارز افتخار دارم  می

اين : شرف داشته باشم  و آن اينکه  اين مبارز واقعاً دلير و با» محمودیيس  ودانميرو«خواھم خواھشی از  اخير می

يان دارد  با طرح ھمچو موضوعات که در پيش است و جرر آدمک ھای ھرزه  می خواھند مسير اصلی مبارزه 

جنگ (ر داده و ھمه را مصروف اين ي تغي»ساما« چپ انقالبی مخصوصاً ۀمخصوصاً توھين به رھبران جانباخت

، در نتيجه ھر آن گاھی  چه نموده در باره قضاوت نمايندهکه ک ينا بکذار مردم ما با آگاھی کامل از ،سازند ) گریزر

 .که می خواھد عليه اين نوکران استعمار قلم بزند، بادارش را از ياد نبرد

معين نمايم اين فقط يک  چون خودت تکليف یمعذرت ميخواھم من در  مقام  و منزلت سياسی نيستم که برای گرانمايگان

 :نبايد اين گفتۀ معروف ولتر را فراموش نمود. دانم ؟؟ نمیهاينکه امکان دارد يا ن!! د و بس خواھش بو

 جرو بخث نمودن با آدم  نادان مثل قدم زدن با آدم بی پا است

 ولتر

 

  از ينجا از دل تاريک اين زندان درد انگيز

 شکستم اين سکوت تلخ

 تا بار دگر خوانم

 که مرگ من پر قونيست " 

 کوه است و گران
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