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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ھنوز ھم ادامه دارد
 

دچار  یيضيمربه بايد عرض بدارم که  .با عرض پوزش از ھموطنان شريف که يک مدتی از خدمت شان دور بودم

را پيدا نمايم که  ی نسبی آنئناگرفت تا تواام و زمانی را در  بر   ھم  از جنجال ھای آن فارغ نشده که ھنوزمشده بود

لين نوشته از مبارز و او. شن گردد ھای ھموطنان گرانمايه رو ن نوشتهدو باره به مطالعه پرداخته  و چشمم با خواند

 ۀ  سلسل١٨ شان يعنی قسمت ۀخرين بخش نشر شد بود که البته آنھم آ»ميرويس ودان محمودی«انقالبی گرانمايه 

چون ھنوز ھم . را سراپا مطالعه کردم   ھميشگی آنۀران جنبش ھای انقالبی کشور بود که با عالقبدفاعيه از رھ

ھای عزيزان و ھموطنان گرانمايه ام نشر شده در پورتال  نوشتهساير بخش ندارم نتوانستم به  وضع صحی  رضايت

 محروم بودم ھا ين مدت از خواندن و آموختن از آناکه در)  افغانستان آزاد–آزاد افغانستان  (گرانمايه آزادگان

 دازمبپر

به ين دو آتشه ھای اام فشار آوردم تا قيافه ھای چندی از  بر حافظه»ميرويس ودان محمودی« ۀبا خواندن نوشت

در . ياد بياورم متأسفانه موفق نشدم ه نند بدا  می»اکرم ياری«ی را که خودر ا از حواريون شھيد ئشعله  اصطالح 

تا  به يادم نيامد»غفور داکترصادق ظفر و  « داشتم ھمچنين جنبنده ھای به اسمای»ياری شھيد« مالقاتی که با چند

 شايد اين جنابان بعداً روی ملحوظات خاصی  آنھا را در محضر وی و يا صحبتی به ارتباط شان انجام گرفته باشد؛

؟؟ !!ی شدن  ئ  حق جلوه دادن  تصميم خود شروع نمودند به شعلهه  بچسپانند و برای ب»ياری«د خود را به الزم ديدن

 ی؟؟ انقالبی که ھرگز وجود نداشت؟؟ ساخته  و مش!! رھبر انقالب »اکرم ياری«و با ناشی گری و دستپاچگی  از 

 نه رھبر »شھيد ياری«دانم  ی که من میئکه تا جا  رھنمای مبارزاتی خود قرار دادند؟؟ در حالیه ون کنندياورا تعي

جا گذاشتند تا سر مشق جوانان و ه  تيوريک و علمی بۀانقالب به مفھوم لفظی و عملی آن بودند نه اثر و يا رسال

باشد که حيثيت رھنما و راه يابی توده ھای زحمتکش را  .)ا .ل. م( علم انقالب يعنی مردم ما  با در نظز داشت  

 باشد؟؟داشته 

مدتی است ( ھای آن انقالبی نماھای نو ظھور که قبالً خوانده ام الی نوشتهه ين مختصر  و از الباگيری از با نتيجه

نشان دھنده آنست که اين عاليجنابان با رو در رو شدن با سازمانھای انقالبی ) ام را مطالعه نکرده چرنديات شان
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ً از دريچ سازمان انقالبی افغانادامه دھندگان،- ساما  ۀستان و ساوو و طرح ھای غير اصولی و علمی مخصوصا

 دست و پا نمايند »حيثيت انقالبی«خواھند برای خود     وارد شدن فقط و فقط می، اتھام زنی و افتراء پراگنیفحاشی

ت که وقت ھا اين اس ؟؟ و ھمچنان نفع ديگر آن!!المللی مطرح سازند   در سطح ملی و بينتا باشد بدان وسيله خودرا

 را تلف »ميرويس ودان محمودی« وطنپرست و مبارز  باشرف و شناخته شده »موسوی«گرانبھای  انقالبی بزرگ 

ً مبارز کشور را به خواندن و جواب دادن به ھمچ التی  بی مفھوم و غرض آلود ائطو الو تعدادی از رھروان واقعا

  سخيف فۀوظي  ايشان ايجاد وۀم باشد  در راه مبارزمصروف  سازند تا حد اقل اگر بتوانند مانع کوچکی اگر ھ

 خدمت به استعمار  را انجام دھند

 .ھا خدمتی به ھموطنان گرانمايه ام انجام دھم زودی ممکنه  قادر شوم از راه نوشتهه اميد وارم ب

 


