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  نذير دلسوز: فرستنده

  ٢٠١۵ جون ٠٧
  

  »کبير توخی«سپاس از رزمندۀ نستوه 
  

Mahmood Shadab بردانش کامل ۀاحاط و تبحر با که آزادگان تبار از است ومبارزی انقالبی شاعر توخی قرفي 

 جنبش جانباختگان وديگر محمودی عبدالرحمان داکتر ياده  زند مقاومت ۀاسطور خواران ميراث ۀدربار،  زمان پيشرو

 طور به را اند گذاشته جا به جنبش در خواران ميراث که یئھا زيان شناختۀ نا ابعاد و انداخته روشنی کشور کمونيستی

   اند کرده بيان وديالکتيکی علمی

 از خارج يا و يادان زنده آن فاميل از چه وبزدل ترسو افرادً معموال که رابيفزايم اين خواران ميراث بارۀ در تا دارد جا .

 تبانی در سرکار بر ھای ودولت مذھبی ارتجاع با آنھا خالف که کنند می معرفی جانباختگان آن دار ميراث را خود ،آن

   گيرند می قرار وسازش

 سطح تا ھم را قھرمان ۀجانباخت وآن تراشند می اسالمی ھويت خود برای تمام بيشرمی با خواران ميراث اين از برخی .

 نشان مسلمانۀ پروس مجيد رفيق ياد زنده مورد در . کنند می معرفی عيار ًکامال مسلمان ھم را وی و داده تنزل خود

 شان انقالبی ھای انديشه و ضرر بی ھای آدم تجاوز محصول ھای دولت برای را ھا آن تا دارد دوام امروز تا وی دادن

 اين و زده پيوند خود ھای انجو با را وی نام ياری ياد زندهخواران  ميراث . کنند معرفی ناسيوناليزم از نوعی را

 دو از وضع ھم احمد فيض ياد زنده و محمودی ياد زنده مورد در . اند کرده منصوب خود خاص قوم به را کمونيست

  .بھترنيست فوق مورد

 ھمانا که جانباختگان اين رھنمای ھای انديشه بر و کنند دفاع ھا آن مبارزات از که است ھا آن دار ميراث کسانی

 اين دار ميراث برند کار به را آن عمل در و باشند داشته باور ًعميقا بود دون مائوتسهۀ وانديش لينيسم مارکسيسم

 . روند می شمار به کمونيست جانباختگان

-------------------------------- 

Mirvais Mahmoudi توخی کبير« رفيق ،نستوه و متعھد انقالبی و واال شخصيت بر درود ھزاران و درود«. 

 سرخ و رسا قلم از.است ترسانده و افگنده ھراس به سخت را ھا اپورتونيست و مرتجعين ، ايشان ديالکتيکی تحليل ھيبت

 . سوزاند می و کشد می آتش به را مرتجعان ھستی خرمن سوزنده آتش اين و بارد می سوزان آتش ،ايشان

 انجنير ،محمودی رحيم داکتر ،محمودی عبدالرحمان داکتر ، نآفري غرور ھای اسم از استفاده که بدانند بايد مرتجعين

 از راستين انقالبيون که شوند ملتفت ھم را اين و بخشد نمی انقالبی ھويت شان برای محمودی؛ ببرک و محمودی لطيف

 . متنفرند حتا و بيزار آنھا

 !دلسوز رفيق بر سرخ ھای درود


