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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  کبير توخی

 ٢٠١۵ جوالی ١١
  

  "عزيز نعيمی"و مبارز  سخنی چند با رفيق متبحر
  

  !رفيق انديشمند و گرانقدر  عزيز نعيمی 

  .يد  نخست سالم ھای رفيقانه و پرحرارتم را بپذير

را » قابل توجه داکتر صاحب ھاشميان «  نوشتۀ پر محتوا و دفاعيۀ پرشور وجانانۀ تان  از ستالين بزرگ تحت عنوان 

اتش افگن به کانون ھای «با اشتياق مطالعه نمودم؛ زيرا از مدتھا بدينسو مطلبی به قلم  پر درخشش  و آتش افگن 

  .  شما را نديده و نخوانده بوديم  ».... و"نفاق اندازی  "  ،"ينی خود مرکز ب" ، " نژاد ستيزی" ، "دروغ پراگنی"

خصوص سخن ه   که  ساير دوستان قلم به دست پورتال  ، بئينه ایبگذار از محترم  استاد ھاشميان  صاحب ناشر مجلۀ آ

نقاط ) می شود گفت(شت  که به نقاط مھم  و شما را وادا» معروفی صاحب«پرداز و واژه شناس پرکار و اديب برومند  

نه آنطوری که بی پايه و (حيرت برانگيز نوشتۀ  جناب ايشان  درنگ کنيد و واقعيت ھا را آنطوری که به وقوع پيوسته 

به روی سينۀ بی کينه و با ) ند ذھن و يا خالی ذھن داده شدهبی مايه ، شکل وتزئين شده و به خورد خوانندگان  گـ

  .حوصلۀ کاغذ  ترسيم نمائيد 

 ضد امپرياليزم تجاوزگر و اجيران  جھادی و طالبی ه ھم  ، مانند ھر کمونيست راستين و  پا برجا در سنگر مبارزه بمن

 ھای پيشوايان پرولتاريای جھان اش  ، با افتخار ،  پوست کنده  و رگ و راست  می نويسم   که  نوشته ھا و رھنمود

  .محتوای وجدان سياسی و اخالقی من را ساخته است ) مارکس ، انگلس ، لنين ، ستالين ، مائوتسه دون (

صدای ھر چند بدين  وسيله با انجام وظيفه انسانی خويش حد اقل ، .....«: زمانی که مفھوم  اين بخش  ازنوشتۀ تان 

 که بلند نموده باشم ، تا کسی گمان نکند"  مک کارتيزم "  در مخالفت با عبربده کشی ھای مشتی پيرو مکتب تنھائی را

 »می نمودند ، وجود ندارد" انديشۀ مائو تسه دون -  لنينيزم - مارکسيزم " ھيچ فرد زنده ای بين آنھائی که افتخار به قبول 

  چون رعد تان را در جوی مغشوش و ۀدر ذھنم نشست ، به راستی احساس ناراحتی کردم ، که چرا  شما صدای غرند

 در جوی که ھرمنتظری به نوبت نشسته، تا خمير فطير -تنھا و بی ھمصدا تلقی کرده ايد  مسموم ساخته شدۀ کنونی ، 

 خود را بپزد و آن را برای خشنودی استادان زندگی ستالينی و بی مزۀ ضد کمونيستی و ضد خشکيده ۀرنگ آميزی شد

رسنه اش بدھد ، تا پاس آموزه ھای گو به خورد مردم تشنه »  ضد کمونيزم همبارزه ب« گذشته و کنونی اش در راه گويا 

    .استادان زندگی اش را به جا آرد

  !رفيق نستوه و شجاع و متبحرنعيمی 

تنھا ی خصوص ھيچ  کمونيسته  اين  امر بايد باورمند باشيد که ھيچ مبارز آزاديخواه و ضد اشکال وابستگی  ، به ب

ر صحرا ھای سوزان و بی آب و علف ، در سرمای کشنده کمونيست ھا در بد ترين شرايط  ، در جبھات داغ ، د. نيست 
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 ۀو يخبندان ھا ، در شھر ھای محاصره شده توسط دشمنان مردم  ، در اتاق ھای  تحقيق ، در زير شکنجه ھای وحشيان

 ،  باور به مردم«ًدشمنان مردم و دشمنان کمونيزم ؛ ابدا احساس تنھائی نکرده اند ؛ زيرا که باورھای ناشکستنی شان 

 جھان ؛ باور به جامعۀ بی طبقه ، باور به یباور به آزادی از اسارت بيگانه و دست نشانده ، باور به پيشوايان پرولتاريا

ی  تزلزل ناپذيرو تخريب ناشدنی  آنھا بوده است و ھمچنان ، اتکا» و باور به کمونيزم از ميان رفتن تمام اديان وخرافات

  .خواھد بود 

ِنه از جانب کم سودان نشخوار کنندۀ گپ اجير شدگان و «دارم که ھر گونه توھين  و اھانت  م میدر اين  فشرده اعال
مزدبگيران امپرياليست ھا ؛ بل از جانب روشنفکران  تحصيل يافته ، معلمان ،  استادان پوھنتون ھا  و آنانی که 

 و صحه گذاشتن  و قانونی خواندن - می کنند و برای تحکيم پايه ھای مالکيت خصوصی و تراکم سرمايه » سياست«

 به کمونيزم ، به پيشوايان پرولتاريای جھان و به طور اخص به » خدمت می نمايند-تجاوز به کشور شان ، با قدم و قلم 

را توھين به مردم خود، توھين ) دئی که قرارش  داده باشاز جانب ھر کی ، در ھر مرتبه و مقام و بلندا(ستالين بزرگ  

 خود ، ھمچنان توھين به رفيق ھای اعدام شدۀ  خود در سراسر ۀھای خود و توھين به رفيق ھای زنده و رزمندبه باور

جھان دانسته ، و در برابر توھين کننده  با خشم و کين انقالبی  قرار می گيرم ؛ ولو تيغ زھر آگين توھين کنندۀ آموزش 

    . گفتم نيرزد به جوی در غير آن  گپ و. ديده ، باالی سرم  آونگ شده باشد 

 

 


