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  سوز  نذير  دل

 ٢٠١٢ دسمبر ١٣

  !نقد افشاء گر، در اصل   بيانگر واقعی شخصيت نقاد می باشد  

  "خورده شراب  ؟، چرا کيست، کجائيست" به ما چه که نقاد 

  

 ۀکميت «از»   افغانستانیحزب ھمبستگ«( خود تحت عنوان  ٢٠١٢ دسمبر ١١سليم طاھری طی نوشتۀ  تاريخی 

 ھمان ھمه جانبه ای که در بحت ھای  آثار  –دقيق به معنی ھمه جانبه  (نقدی دارد بسيار دقيق  ) خواھد؟ یچه م» سويدن

اين مبارز بی باک ، که نه از کش و فش می ھراسد    (با مسؤوليت، ) نندشتاريای جھان ديالکتيک می خوارھبران پرول

و نه از آرگاه و بارگاه و نه از ھوا خواه  در خارج  و نه از اعضا ء در داخل ؛ نه از شف شف پياز می ترسد و نه از 

 به معنی ھوشدار دھنده –ازنده س (سازنده؛ )دراز ؛ نه از بگير و ببند وبزن می ھراسد و نه از دام ودسيسه وتزوير ... 

را  رھبران با  ی  که احساسات انقالبی شاناساتی که  از  حضور در چنين حزببه نوباوگان و جوانان خون گرم و احس

رھبران و رھبر  اصلی که در فن  .  می گيرند- پشت پرده- کلمات و جمالت بسيار بر انگيزاننده و متھيج و داغ  به بازی 

فته سازی  جوانان دالور که عاشق مبارزه برای بيرون راندن  تجاوزگران حرفه ئی از کشور شان جلب و جذب و شي

مند راه ه که از متن و محتوای آثار رھبران گارگران جھان  چيزی بدانند در عين حالی که سخت عالق بوده و بدون آن

 روزيونيستی که پوستۀ شرم و حيا –، در اصل و اساس ريوزيونيست " انقالبی" گويا آنانند وبا آرمان واال به اين حزب

 در پھلوی امپرياليزم متجاوزو غارتگر بود و نبود مردم و کشور ما  اعالم داشته ، را به دور افگنده حضورش را رسماً 

ال ذوب، که سنگ بر روی يخی در ح"  ھمبستگی بازان"ھر چه   (و مخرب)  قلم معجزه گر دارندپيوسته اند؛ 

ئينش می پندارند، حک می کنند  طاھری عزيز  با دشنۀ  پردرخشش و پوالدين قلم  برانش ، با يک ضربۀ سريع و اخار

  ) به باد ھوا می سپاردکاری، آنھمه  را می تراشد و

نندگان عزيز  داوری را به خوا- نه کاذبانه - وی که صادقانه  . "قضاوت به دست شماست " وشته است طاھری عزيز ن

ناجوانی است  ، اگر آدم با وجدان  سالم و حساس ، اگر آدم درد حد اقل خدا و به آسما ن ھا سوگند، ه گذاشته است ؛ ب

کشيده و متنفر از تجاوزگران و گرگان اخوانی و سگان پرچمی خلقی و خادی آن نسبت به امر نھايت حياتی مردم و 

  "ازانھمبستگی ب"نايتکار امريکا و ھم پيمانانش در بارۀ  موضع اپورتونيستی  جمآزدی کشور از سلط امپرياليز (کشور

  . زده باشد چيزی ننويسد و حرفی ن

  !خوانندگان عزيز پورتال 
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سنگين و پر از نگين نقد  در زمينۀ خواست اين مبارز عزيز که درفش )  ولو  با نام مستعار(ع خود را  بيائيد  موض

 ، زجر کشيده و هبلند نموده، بيان نمائيم  و دين خود را نسبت به مردم داغديد" ھمبستگی بازان"را از ) انقالبی(اصولی 

  . در اسارت گرفته  اداء نمائيم 

  )٢٠١٢ دسمبر ١٣( 

 


