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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

  
   ودان محمودیميرويس

 ٢٠١٣ جون ٢١

   

  نديدۀ خاديست ھا رفيق توخی با زدن لگد بر اجساد گعرض سپاس خدمت

  

 !صاحب توخی دهدي زندان انقالبی  و نستوه مبارز گرانمايه، گرانقدر، رفيق

 اصالت، با شخصيت و غرور با و باک بی انقالبی وطن، مادر فرزانۀ فرزند شما هپيشگا به سپاس و درود نثار با

 سرم دوم  و  دارم می آرزو تان برای سعادت و سالمتی با عمر طول نخست قدم در مھربان و شفيق نھايت و وطنپرست

 می فرود ،عميق احترام و نھادن ارج رسمه ب کشور خارج در و  داخل در تان  مبارزاتی افتخار پر زندگی خاطره ب را

 .آورم

 !دانشمند و فرھيخته استاد

 از روايتی(عنوان تحت افغانستان و  کانادا در را ام مبارزاتی زندگی از ای شمه و کرديد محبت و مھربانی که اين

 افتخار  برايم بل گذاشتيد محنت من بر تنھاه ن آورديد، در تحرير رشتۀ به )محمودی ودان ميرويس رفيق مبازاتی زندگی

 تا آموختن برای تان ارزندۀ ھای تشويق و تان شايان ھای محبت ديگر پھلوی در را شما رفيقانۀ محبت اين و فريديدآ

 با و نظافت با دب،ؤم تربيت، با نھايت و بزرگوار  و مربیرفيق که دارم می افتخار و نکرده فراموش نفس واپسين

 خانم بر درود ھزاران و درود و تان اجتماعی و انقالبی شرافت بر درود ھزاران و درود دارم، را شما ھمچو اصالتی

 .کردم می گلباران را تان ھای قدم بودم می تان نزديک اگر. جان رحيمه تان انقالبی و دانشمند مبارز،

 چنين و گفتند ناروا و زدند بھتان و ھا تھمت شما بر مفعول صادق و» غف«زرغون داکتر رفيق خلقی داکتر که اين

 ناموسترين بی اين توزانۀ کين حمالت مورد علت ھمينه ب واست شده نوشه شما توسط ھايم نوشته که کردند وانمود

 و مفعوالن اين ھای توھين و تحقير گزند از تان انقالبی خانم ھم و گرفتيد قرار نامرد و مايه فرو و مايه بی جاسوسان

 را باالتر از پاداشی می دانم که يک انقالبی می تواند ، ھرچند دشنام از جانب دشمنان مردمنماند امان در سياسی فواحش

 .از شما پوزش می خواھم بدان دست يابد، باز ھم

 اين اھ بار. انسانھا به رسد چه خندد می االغ شان گری خر از که دارند تشريف خر اينقدر ماچه و دريده دھن سگان اين

 که نکردند جرأت ترس از مادر بی و پدر بی زنازادگان اين اما و نمودم افکار تبادل و رو در رو نشست به دعوت را ھا

 !کرد توان مین انسانی توقع ،مفعول و خلقی از  که راستی .نمايند بحث و کرده جر نگاه فرد انقالبی يک چشمانه ب

 وليتؤمس ھم و بوده کار مصروف  مھمانداری پھلوی در و اند آورده ريفتش خارج از که ھستم مھمانانی  ميزبان چون

 ظفر صادق اراجيف جوابه ب کرده اعظمی استفادۀه ای روزن و فرصت ھر از و کنم نمی فراموش را ام مبارزاتی
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» سپِ «مخفف و اختصار به ستيز-پ نقاب زير در مادينه روباھی ھمچو حاال که» م.ل.م گاوان مرده سازمان«و مفعول

 .پرداخت خواھم مفصالً  ،اند شده پنھانکه ھمان باد بويناک را گويند، 

 می اعالم افتخار و سربلندی با است گفته» خور سوسيال«ران م که جاغوری چھاردۀ شب مھتاب مفعول، صادق برای

  :دارم

ا مغز استخوان شان در ھرچند استفاده از کلمۀ سوسيال خور به مثابۀ تحقير فقط محصول مغز کسانی می دانم که ت

ضربتی بر منافع غارتگرانۀ طبقاتی خود می حل شده و موجوديت ھر نوع بيمۀ اجتماعی را » قدسيتسرمايه« فرھنگ

دانند، به شدت محکوم می نمايم و گويندگان آن را چيزی بيشتر از سگان پاسبان درگاه سرمايه نمی دانم، با آنھم در 

  :مورد خود بايد بنگارم

 ھيچ بودنم زحمتکش در موافق و مخالف .کنم می معاش امرار زحمت و کار طريق از و کنم می کار استسالھ من 

 طرف اين به ١٩٩۶ سال از اما و کردم می کار ديگران برای ١٩٩۶ سال تا .نھند می پايان بی ارج و ندارند شکی

Self-employee  دو برای و داشتم ھزاره شريف ليتم از شاگرد تا سه ١٩٩۶ سال در. باشم می کار صاحب  يعنی 

 زندگی نوع بھترين از حاال مفعول صادق چشم کوری به که ام کرده کمک و خدمت زياد خيلی ام ھزارگی رفيق

 جاويد شعلۀ طرفدار ديگرش و عادی فرد يکی که ام ھراتی شاگرد دو. باشند می تماس در مھھمرا و ندابرخوردار

 شده همرف خيلی ھای زندگی و کار دارای» غف «غفور داکتر چشم کوری به که نمودم مدد و داده آموزش را آنھا بودند،

 شده بارگاه و آرگاه صاحب من کمک از امروز شود نمی قضاء اش پنجگانه ھای نماز که ام پنجشيری شاگرد يک . اند

 ساختم تجارت و خانه حبصا  را ام کابلی شاگرد يک. پرسد می را احوالم ھميشه ارجگزاری و احترام رسمه ب و است

 يک کردن اسپانسر در و ساختم خانه صاحب بلکه کردم معنوی و مادی ھای کمک تنھاه ن را ام لوگری شاگرد يک.

 در فعالً  که شدم اسپانسر کاناداه ب را سرسفيد خانم يک  .بودم من اش کننده امضاء نفر پنج جملۀ از ،لوگری فاميل

  و جاسوسی دزدی، مفعولی، پھلوی در که دار بيان و بگو وجاسوس  مفتخور مفعول تو حاال......و کند ی زندگی تورنتو

 خير؟ يا و داری انسانی ارمغان  و  عملکرد کدام راستیه ب آيا....

 خندند می نخست ای زده را سوسيالخور تھمت من بر انجوئيست خيراتخور و جاسوس مفعول تو که بدانند مردم اگر

 .دارند می ارسال تف ھای پخسه کرده ونفرين  لعنت ،پدرت گذار نطفه و داللت گذار نطفه مطھر نا ارواح بر ودوم 

 عو بر بنا. بودم کرده باز را اولينم مغازۀ نوشتيم خاديستش جارچی و »...........صدای راديو «ضد هب که زمانی آن در

 کی پس بود؛ شده تکثير دانه صد چند و بود رديدهنگ تکثير ھزار دو تعداد به اعالميه اگر لولو و کچه سگ ماچه تو عو

 بچه رند و کثيف زادۀ زنا حرامی اوالد او گرفت عھده بر را مصرفش و نمود تکثير و  کاپی فوتو را ھا اعالميه

 !؟ جاغوری

 مغازۀ .کردم تکثير کاپی ھا صد به »افغانستان مائويست کمونيست حزب« توسط »خلق جنگ« آغاز اعالميۀ مورد در

 ابراھيم و عبدهللا مالکيت به بود اسالمی وحدت حزب و امامت و واليت طرفداران مربوط که» ھجرت«حالل گوشت

 مخالفت اثر با که ھستند ام زنده شاھدان بود،» کرزی«پوشالی حکومت و دولت پارلمان وکيل اول دورۀ در که  ......

 .دادم قرار مردم رسدست در و گذاشتم شان مغازۀ در را اعالميه ھا صد شان ھای

 .....و ھا اعالميه و داشت می ارسال تان برای پول که بوده ک من از غير که بنويس اصالت بی و فرھنگ بی چوتار تو

 داد؟ می قرار مردم دنخوان معرض در و نمود می کاپی فوتو پولش بارا 

 و است زائيده را مردی چنين مادر اگر .پذيردب را وليتؤمس اين تا دارد جرأت پرده پشت نامرد يا و مرد کدام که ببينم 

 ثابت دروغگو ران م و کند ئيدأت را جاغوری چشمپارۀ مفعول پشت، صادق حرف اش اصلی اسم با دارد شھامت

 !!!بسازد
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 !ميدان دا وا داگز

 دارند قرار  مرگ سکوت در مفعول صادق و» غف«ھای جف و عف مورد در ھا حرام نمک و ھا وجدانباخته بعضی

 را شان پودينۀ و زيره بل  شکنم می را خمارشان تنھاه ن بخواھم اگر .نشکند شان خمار تا اند سوار شان وجدان بر و

 درجۀ به اينقدر بايد و است بس مفعول صادق ھای دمبه عقب در شدن پنھان و دروغگوئی .کرد خواھم افشاء مردم برای

 الفوکان ،»پس و غف«شموله ب شان چنگيزيست و ايست ھزاره ھای قالده ھم تا چند و پشت صادق که باشند رسيده فھم

 .کنند می تبليغ را »خلق دموکراتيک حزب«اھداف» مائويسم«نام زير و نبوده بيش دغلبازانی و

 !انجوئيست جاسوس دزد، و نامی مفعول ظفر صادق» انجنير«

 پر راھم مسير .کنم می دوش و رفته پياده فورنياکلي زيبای طبيعت دامن و قلب در متر کيلو شش از تر اضافه روزانه من

 و  پياده شخص حرکت  و گردد می کندی باعث سنگچل و شن باالی رفتن راه .باشد می خم و پيچ و سنگچل و شن از

 آن باعث پوالدينم ای اراده و بپيمايم روز ھر را مسير اين تا ام کرده اراده من چون .سازد می مشکل  و بطی را دونده

 امثال و تو که اينست مثال اين از ھدفم .بپيمايم آسانی به خيلی ھايش چغله و سنگچل با را جاده پيچ و خم که است هگشت

 ھدفم و مسير که گشت نخواھيد بدان قادر گاھی ھيچ و شويد می ھايم پا زير روز ھر و باشيد می سنگچل از کوچکتر تو

 و معظمه خانم چه گر .گرديد حرکتم کندی باعث يا و دھيد رتغيي شخصيت ترور و دسيسه و توطئه نوع ھر با را

 ھم و سايتی ات ايرانی مفعول ھای ھمبستر و ھا لنده پھلوی در و گرفتی خدمت در شير شکار به را ات محترمه دختران

 و نياوردی دسته ب چيزی اما و .... و غو زدی و تاختی ام انقالبی رفقائی بر آن طريق از و کردی باز اسمم به ايميلی

 قلب تنھاه ن که بگذارم ھموطنان ديد معرض در را ھای عکس و ه ھانام ضرورت و الزم صورت در. آورد نخواھی

 .کند پاه ب انقالبی بلکه بلرزاند را سياھت

 ايجاد تعفن تر سگ ماچه ھمو پرچمیۀ نوشت طرز و گرامر و سازائی ادبيات با و آمد ھم» پس«حاال و بود مفعول يکی

 !پردازم می جفش و عف جوابه ب بعدی فرصت در که کرد

 می نويد جھان سراسر در را» مائويسم بھار«امپرياليسم جديد دوکتورين با خادی و خلقی سياسی فواحش و مفعوالن

 .پرکی نه بود و چرکی نه ؛ کرديم باور ھم آاليش بی و راست و رک افراد  ما و کردند خلق جنگ اعالن بار يک .دھند

 پنير باد يعنی »مائويسم بھار«نويد اينک.بود شده رھا مفعول صادق و جاسوس نيحس توسط که بود بادی دل درد زا تنھا

 و ملی ستم» تفالۀ «م.ل.م گاوان مرده سازمان «و مفعول صادق »انجنير«و سنا-ثنا غفور »داکتر«ای شده گنديده

 !!!»پس» يعنی ستيز-پ نقاب زير در«سازا

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھه..... دار قھقه ایھ خنده يک ھم با ھمه

 !نوت

 صخره و ھا دره مرد شير اين »پغمانی خالقداد«معززم رفيق باک بی انقالبی و گرانقدر مبارز ھای محبت و پشتيبانی از

 .کنم می را شان يتقموف و سالمتی آرزوی کرده، سپاسگزاری دلکش و زيبا پغمان ھای

 شان مزيد ھای يتقموف کرده قدردانی ابراز جان جاويد احساسم و درک با و انقدرگر رفيق پشتيبانی و محبت الطاف، از

 .خواھانم را

 نقطۀ ھر در ديدار چلنج» پشت و غف«برای و  نوشتند کابل از که گرانقدرم رفيق پايان بی لطف و پشتيبانی از

 می ام قلبی آرزوی انقالبی رفقای گردي و ايشان وسرافرازی سالمتی .سپاسگزارم و ممنون جھانی دادند، را افغانستان

 .باشد

 

 


