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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

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٥ دسمبر ١١
  

  !درمانده مفلوک يک روئی پر و لغازی
  

ه ب ،"فيسبوک"در را پاره خشتک و وامانده نمای چپ و رفته آبرو لغازک يک از ای نوشته طلبی فرصت شاطرک

 از اسمی روزگار نراد اين اما و کند می شکوه و دارد خون پر دل "سياسی فحاشان" دست از که سپرد نشر دست

، بکشم نقد به را سياسی بقال و چوتار اين چرنديات که ندارم آرزو ًعجالتا جا اين در فلھذا ؛ برد نمی "سياسی فحاشان"

  . کشيد خواھم بيرون آب از را پوستکش و ُجل ،نھاد ترفرا چرکينش گليم از پا در آينده اگر

 .است سائيده جبين امپرياليسم و ارتجاع درخدمت و گرفته فاصله مردمش از که است ھا سال "رنجبر "لغازک

  ".است پرقو از سبکتر ديگری مرگ و تای کوی از تر سنگين يکی مرگ" :گفت "دون مائوتسه"

 موقع در را "ساما" بل نمود پشت "ا- ل - م " به تنھاه ن وی زيرا است پرقو از سبکتر " رنجبر"لغازک مرگ !آری

  .زد خنجر پشت از نامردانه ،خطير و حساس نھايت

 جای به" رنجبر"لغازک ،است شده نظامی اشغال امپرياليستی کشور ۴۴ از بيشتر توسط افغانستان که شرايطی در

 و تعريف ،وطنفروش "کرزی" چپن و کاله ،ارتجاعی بيرق رنگ از ،شان بومی نوکران و اشغالگران عليه مبارزه

  ! انداخت راهه ب را تمجيد و توصيف

 مسحور را مريدانش ،ھا واژه جنگاندن و رقصاندن با دارد می تحميل پيشکسوت و مرشد را خودش که "رنجبر"لغازک

 و کش ھمه اين وصف با ھمه از مھمتر و هنداشت ارزش ھم کاھی پر و ارزن ٔدانه ۀمثاب به انقالبيون نزد اما و ساخته

  .باشند می خبر بی ،"بابونه" گل اين فزيکی موجوديت از افغانستان مردم ؛ ھا گری مداری و ھا فش

 دشمن و خونی دشمن آن عليه سالح حيث من فحش بايد ،دھد می فحش ،ايدئولوژيک دشمن و خونی دشمن که زمانی

 .است داده قرار مخاطب سگتوله  را اش سياسی حريفان ،"لينن" پرولتاريا بزرگ رھبر  .شود استفاده ،ايدئولوژيک

 منطقی و زيبا چه ،"بيدل ابولمعانی" و .......... و است داشته توصيف سگ از تر بد را بد انسان مقام ،"بلخی موالنای"

  :که است فرموده

  "کنم مرھم چسان سگ ابلع بی را سگ زخم   اثر دارد یک حشــف زـج رگان دــب زاجــم در"

جای بی مناسبت نخواھد بود دست به دامان اين استادان اخالق دراز نموده، جھت حل مشکلی که خودم با آن در ھمين 

  :و آن اين که. مواجه ھستم، کمک بجويم
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 در گذشته ھای دور، يعنی زمانی که اشغالگران روسی تازه بر کشور ما لشکر کشيده، از خون خلقھای زحتمکش

، يک تن از به اصطالح رھبران يک سازمان ندافغانستان و فرزندان راستين آنھا جوی ھای خون به راه انداخته بود

  . رفتسياسی داخل کشور، با ھزار نيرنگ که در زمانش مطرح خواھد شد، به اروپا 

 را که ادعا ھای بزرگی ھم يک تن از جوانان افغان مقيم اروپا، بر مبنای عشقی که به وطن داشت، آن فرد تازه وارد

فرد تازه رفته به اروپا، با آن که می توانست از ده ھا و صد ھا دختر و . ، احترام گذاشته، به خانه اش مسکن دادداشت

زن جوان اروپائی کسی را برای معاشقه و دوستی برگزيند، با سوءاستفاده از اعتماد آن جوان، نامزدش را از راه بدر 

و ھوسرانی ھای جنسی خود ساخت  و چون از طرف ھواداران آن نھاد مورد بازخواست قرار نموده ملعبۀ دست 

  .گرفت، از اختالفات ايدئولوژيک دم زده، در عمل ضربت سختی بر پيگر آن نھاد وارد نمود

  :سؤال مشخص از استادان اخالق اين است

ده، با نامزدش روابط جنسی قايم نموده، بی ھرگاه به آن فرد که از اعتماد مبارزاتی يک انسان سوءاستفاده نمو

ناموس، نامرد و خاين به امر مبارزه نگوئيم، پس چه بگوئيم تا ھم به مثابۀ فحش و دشنام به شمار نيايد و ھم ماھيت 

  را توضيح نموده بتواند؟؟فرد عمل آن 

 !....... آن غير در "!است بس حرف يک است، کس اگر خانه در" .کنم می اکتفاء خالصه ھمين بهً فعال

 

 


