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 نذير دلسوز

  ٢٠١٧ اگست ٠٣
  

  کسب اعتبار برای خودبا پراتيک ديگران 
  

 در ؛ ) محمودی انود ميرويس ( شجاع وبسيار واقعبين ، پرکار رفيق توسط شده داده بازتاب ضربتی متن با رابطه در

 : دادم تذکرً مختصرا را نکاتی ذيل

 قرار حاکمه طبقات خدمت در که آنانی و غرض خود عوامل که افتاده اتفاق بارھا طبقاتی مبارزات تاريخ درازنای در

 خاطر به ؛ گردد تأمين طبقات اين نعمت خوان پسگرد از شباروزيشان خوراکۀ و زندگی مايحتاج اند خواسته و داشته

 سياست کرده نفوذ خلق راستين رزمندگان صفوف در ؛ انقالبی و مردمی کذائی شخصيت کسب و خود ھويت کتمان

 ترويج و تبليغ احزاب و ھا سازمان ، ھا گروه ، محافل درون در را شان خارجی و داخلی انبادار شدۀ گوشزد ھای

 درگسترۀ شان پراتيک برمبنای ( طبقاتی بارزاتم ھای بندی درجه در که پيشگامانی آن از - جمله از - اند نموده

 قومی، تعلقات مبنای بر ؛ دنندار فزيکی حضور ديگر و اند داشته مبارزاتی اھميتی کم و بار کم جايگاه ) طبقاتی مبارزۀ

 تقال و تالش آن عکسه وب ساخته شخصيت کيش رھبران ، مشترک فرھنگی ھای سنت و ھا ارزش و ئی منطقه زبانی،

 از و نداشته طبقاتی ھای وابستگی گونه ھيچ که ( راستين و فرجاد پيشگامان مبارزاتی پراتيک بار از تا ندا کرده

 ھم دشنام و ناسزا آنان به يازيده دست آنان شخصيت ترور به حتا ؛ بکاھند ) اند بوده مستمند اقشار و طبقات فرزندان

 . اند داده

 پيشا ھم تظاھرات در و نموده آونگ ھا باال آن در را شان نظر مورد شخص عکس اند خواسته ای روزنه ھر از اينان

 جمله از ، ھا رسانه در و ! داده قرارش جھان پرولتاريای رھبران رديف در حتا اند؛ درآورده جوالن به صفوف پيش

 !اند؟ گذاشته نمايش به ) "فيسبوک " ( ھمين

 نظامھای دگرگونی خواھان که خود قوم نجيب جوانان خوشباوری و انديشی ساده از که ھستند اندکی و قليله ای عد اينھا

 ) افغانستان در امريکا غارتگر و جنايتکار امپرياليزم مستعمراتی ادارۀ مانند ( نشانده دست ھای دولت و مردمی ضد

 تداوم و تحکاماس خدمت در اند، انقالب برپائی خواھان که را نجيب جوانان اين انقالبی انرژی برده سود ، باشند می

 .اند داده قرار - " ئی انجو "ھای عملکرد جمله از - استعماری ھای سياست

  : نمود اشاره بايد
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 و طبقاتی پشتوانۀ و پراتيک که شده ثبت شريف قوم اين مبارزاتی تاريخ در انديشمند و نامور و سترگ مبارزان

 وابسته تا نشانده دست ھای سلطنت از [ ھا رژيم ھای دانزن در و ، اند داشته شفاف و روشن و بار پر بسيار مبارزاتی

 زير در ]کشور به شوری امپرياليزم سوسيال تجاوز و ثور 7 ننگين کودتای رژيم تا گرفته امپرياليزم و استعمار به

  . آفريدند ھا حماسه خلق خارجی و داخلی دشمنان وحشيانۀ ھای شکنجه

 . ) " باقی صحبت و زنده ياران "(يگرد مجال به باشد . دارد دراز سر بحث اين

 ٢٠١٧ اگست اول دلسوز

 


