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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

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ اکتوبر ٢١

 

  عزيز»ميرويس«سخنی با 
 

ما آقای  ۀدانشمند  و مبارز انقالبی زندان ديد ،ھای استاد موسوی بزرگوار نوشتهبه مند  بنده  يکی از خوانندگان عالقه

 استاد و دانشمند بزرگوار و مبارز انديشمند کشور آقای خالقداد ، خودت ميرويس جان و دوان محمودی ،کبير توخی 

نويسند  خوانم چون گاھگاھی می ھای شانرا کمتر می سفانه نوشتهأپغمانی و چند دانشمند و مبارز انقالبی کشور که مت

 .داشته بر معلومات خود بيفزايمبھره برھا  ايه آنباشم تا از  محتويات گنجينه ھای گرانم می

تر از خودت کا بودن و دوست بودن و يا ھم مسن چون حق کا،شی  باين نوشته  تنھا و تنھا خودت مخاطب من میااما در

ن ارزو اميد وارم اين نوشته را بر گستاخی و يا زبان درازی من در مقابل مبا) !! کنم يا حد اقل چنين فکر می(را دارم 

که اين دھن  کشاد ھا ؟؟ عليه خودت  ينا صرف نظر از ،راستين و فرزندان صديق کشور مخصوصاً خودت تلقی نکنی

باشد خالف اين که  ھر کسی ،اگر کسی ،تواند داشته باشد قی ندارد و در شناخت خودت تأثيری نمیفر ،يسند ون چی می

  اين را برای ،دازم و يا بخوانم و به جواب بپر ايشان بشنوم نظری داشته باشد من شخصاً حاضرم با حو صله مندی از

گرانمايه تال   پورويرستاران  ۀھايم که ممکن اشتباھی را مرتکب شده باشم  مورد مؤاخذ اين نوشتم  که در يکی از نوشته

ين نبشته راست و ادر  بدين ملحوظ  ،واقع شدم )  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد ( تال  آزادگان ام يعنی ھمين پور

 .ين مورد رخ ندھدادارم تا غلط فھمی در پوست کنده با خودت صحبت می

ين محافل ما ھم اکه از انقالبی بودن و مبارزات  خودت اطالع و معلو مات کافی دارم  و يک مدتی ھم  در  با وجودی

يک خواھم منحيث  می) ين نمد کالھی داشتيماز( استعمار ۀيفته شدفر ،کله می جنبانيديم و به اصطالح آن شياد  تاريخ 

 مفعولی به شخصتباط    به ارھايت طن و درد ديده ات با خودت صحبتی داشته باشم  و آنھم در مورد نوشتهانسان ھمو

 ؟؟!!اسم مستعار پوالد و دوستان نزديک به او مثل صادق کثيف و حسين خان 

رد خ) ھای انقالبی شخصيت(،د  با نفی ديگران و تھمت بستن به آنھا ان ھا بی ھويتانی ھستند  که ھميشه سعی داشته آن

  ين ميان انسان ترين و شريف ترينا آنھا برای خود اعتبار  اجتماعی و سياسی کسب نمايند و درساختن شخصيت

من !! ندازند بيزندان اين مرزو بوم شرافت و انسانيت را به دام استعمار  گران و باداران خود غرض امتياز گر فتن  فر

کنی و  فھمم چطوری صحبت می  می؛دارم ، با شناختی که از خودت حتی از زمانی که شاگرد مکتب بودی  و مبارز

 ، انسان شريف کشور، مبارزاتطول تاريخ در ؟دانم حرف اصليت چيست اگر ديگران نفھمند من می!! گوئی  چی می

ئی و استقامت در مسير راه انقالبی که انتخاب نموده ر راست گو فقط به خاط،زندان اين کشور فربھترين و شريف ترين

ی را ئ بانيان شعلهقر ،اند    حسين و صادق شده،بانی  خدمت گذاری آدم نما ھای پست و بی وجدانی مثل داکتر ثنا   قراند
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 .اند شدهگرفتارم نما ھا  ھمچو آديت آنھا در دام تزوير و فريب کاری  ھایاکثر ،بخاطر بياور

 فقط ،ستی و انقالبی ھم ندارند ره ای از احساس وطنپرذ ای چی که حتئشعله  ) حسين و صادق،داکتر ثنا (ھا اور کن آنب

شديدی بر پيکر  انقالب و ۀ برا انقالبی معرفی و ضر خواسته اند خود ... و،ء تھمت و افترا،ھم ھم و برھای در با نوشته

 و اميد است اين موضوع  من از خودت توقع دارم،تجاع  نموده باشندتعمار و ار خدمتی به نفع اسانقالبيون بزنند تا باشد

ننمائی ؟؟ چون اين کم توجھی  گری ھای شخص خودت و موقعيت دوستان و رفقايت ءتر  در افشا فته و زيادرا جدی گر

انقالبيون سند و از  جه بر تا به نتيروند ارند تا آنجا پيش می شرف و عزت انسانی ند، و بی ناموسان اجتماعانبی خرد

 .بانی بگيرندقر

دست ه که اسلحه ب  انقالبی خود و اينۀن ترس و با افتخار از گذشتواستاد گرانمايه موسوی در يکی ازنوشته ھايش  بد

از  ما کبير توخی با آدرس مشخص  ۀ ھمچنان مبارز گرانماي،فته و عليه دشمنان ميھن  به مبارزه پرداخته است نوشتهگر

 خود ۀ  ما آقای پغمانی از مبارزات مسلحانین ترس نوشته  و ھم مبارز انقالبوکه کی و چی بودند بد گذشته ھا و اين

 .اند يادآوری و از آدرس مشخص صحبت داشته

ھا  يند که کیگو دانند چرا نمی  می...ی و مبارز وئ ر خاين به ملت و شرافت انسانی خود را شعلهفاين چند نحال که 

 اند  ؟؟؟؟ تند؟؟ و چه نوع مبارزاتی را در کدام چوکات انقالبی انجام دادهھس

 خوبی ھم موکراسی ھالند بر خوردار و عوايد از د،که در بھترين شرايط زندگی قرار دارند مند ؟؟ در حالیشرچرا می 

 يند ؟؟گو م ما سخن نمیشن شدن ذھنيت مرد خود برای روۀقبتواند وجود داشته باشد که از سا  دليلی میهچ ،دارند 

توانند از  ای پر از شرم و ننگين دارند که نمی که آنقدر گذشته  يگی اين،تواند  وجود داشته باشد به نظر من دو علت می

… فته و آنھا را سازشکار و  باد  تمسخر گری را بهئ آن ذکری به عمل آرند  و بدين ملحوظ  تمام رھبران جانباخته شعله

ھمين سه نفر (ھا  مردمی آنو ضد انقالبی ضد  ۀخبر از جريانات سياسی و گذشت عدادی مردم بیخوانند تا ت می

که آگاھانه در خدمت  شان نباشند و يا اينۀ را منحيث پيشقراوالن انقالبی و آزادی قبول و اصالً در فکر گذشت) وجدان بی

خواھند انقالبی جلوه گری  ی ھا میا ھمين دری ورفت زندگی داشته و بکر منش و چاکر ص نوءاابتداستعمار بوده و از  

 بد نام و از درون  منفجر ، جاويد به وجود آمده استۀيان پرافتخار شعل واقعی مردمی را که از بقايای جرنموده و جنبش

 .تواند باشد سازند ؟؟ به عقيده  بنده جز  اين چيزی ديگری نمی

 شرط احتياط را هبانی در طول اين چھار دھبايد با دادن اين ھمه قراما !! ترسد  ی نمیئ من اين را قبول دارم که شعله

 .مراعات نمود

 :در جای خوانده بودم بد نخواھد بود از آن ياد  نمايمکه به ار تباط اين موضوع چند سطری را 

خواند  که شعر میمی را ديد آد ،گذشت يان خود از راھی میلشکربا )   بودهنمال قوی انوشيرواتبه اح(يند پادشاھی گو

 گويد يعنی شعری می اين مرد می: گفتند: يد گو  میچهسيد اين مرد ھمرکابان خود پر از ،شه ای نشسته بودو در گو

 ،در محبس اندازيد را  شاه امر کرد که اين شخص ،!!  اما نه عاشق  و نه بيمارم –از سر شب تا سحر بيدارم : خواند که

 !!بلی! پس حتما بايد دزد باشد!! د اما نه عاشق و نه بيمار چون شخصی که تا سحر بيدار باش

ه اند دی و انقالبی تولد شئکه ايشان از مادر شعله  دارند  آنھم طوری فی میی معرئ اکنون اين سه جانور که خود را شعله

 مسنی مثل من و صد ھا اند که آدم بوده) در پشت پرده(ی و انقالبی ئکه واقعاً شعله  از دو حالت خالی نيستند  يا اين

يت انقالبی شان خبر ندارند  و موجودون مانده اند از چپاول و کشتار استعمار تا حال مصی که از جور روزگار و ئ شعله

ھا يعنی آن بيچارگان با ضعف اخالقی که داشتند بعداً از اعمال نا شايست و غير انسانی خود توبه نموده و  که آن يا اين

می بودن و يا چ بدی را انتخاب نموده اند و بھتر  بود که پرکه بد بختانه راهاند انقالبی باشند   ميل داشتهخواسته اند يعنی 

 اگر ھمين دو صور ت )ين جمله اشخاص زياد ھستندا ازآن نھادھانمودند که در بين   خلقی بودن را انتخاب می
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نيتی  جاسوسان و خدمتگذاران به استعمار  و نيرو نترھر سه نفرشان با موجوديت پنج سايت اجناب  ؟؟ پس حتماً !!نيست

 |؟؟!!باشند  ھای امپر ياليستی می

ھا با  م که متوجه باش که آنبدارزبانی  عرض  علت طويل ساختن اين نوشته  اين بود که با زبان بی! ميرويس عزيز 

و اميدوارم احتياط   شرط اول استاحتياط!! دست آرند  ه جويش ھستند ب و احساساتی ساختن خودت  آنچه را در جست

 .با ترس را فرق گذاشت

اميد !! الی  چند سطر ه خواھم از ياد آوری چنين چيزی در الب میمن معذرت !! ميرويس گرانمايه و مبارز بر جسته 

انقالبی مثل خودت  فقط خواستم عرض کنم  که ھنوز وقتش نرسيده که نيروھای ،است به بزرگواری خودت ببخشی 

 من دليل به گستاخی و زبان ۀنھم اميدوارم اين نوشتآ با ،ھای چند نفر  مجھول الھويه شود  انی ھوس و خواستهبقر

دست ابلھان و ه بانی را ب قر اين ھمهتکرارام  آرزوی   چون شاھد زياد قربانی انقالبيون بوده،درازی بنده تلقی نگردد 

 .جاھالن وطن فر وش ونوکران استعمار ندارم

 

 

 


