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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

 ٢٠١۶ اگست ٢٢

  "سازمان رھائی افغانستان"به 
 !..... "حميد بلخی"و نوچه ھای فيسبوکی شان از قماش 

  
مگر بزرگان نگفته اند که تيوری بدون پراتيک به دو توت سياه « : ه آورده ايدنقلی قولی کبه ارتباط ًاوال لطف نموده، 

بگوئيد، آن بزرگان چه کسانی اند و در کجا اين حرف را زده و جمالت ماقبل و ما بعد اين جملۀ فرضی » ھم نمی ارزد

می خواھند از دانش و اعتبار بزرگان ًتا من ھم بدانم که آيا واقعا اين حکم از بزرگان آمده و يا کس و يا کسانی . چه است

 .ھزينه کرده، کاسۀ گدائی خود را پر و نوکری  و خدمت خاينانۀ شان را به اشغالگران در پناه آن کتمان نمايند

ِال بيان داريد تا من کم سواد بيشتر بيص مف"کپراتي"دوم ، تقاضای صميمانه است تا  برداشت تان را از   آيا شما . موزم اً

 انسان را در نظر داريد و يا چطور؟ ھرگاه "پراتيک اجتماعی"،  کلمهعامبه معنای  شپراتيک گذشته مفھومھم  از 

 و "مبارزۀ طبقاتی" را در "کار تبليغاتی" با اجزای آن باشد، باز ھم لطف نموده نقش "پراتيک اجتماعی"منظور، ھمان 

 . مشخص سازيد"آزمون ھای علمی"ھب در چوکات امذماھيت اديان و  را در افشای "روشنگری"نقش 

نکتۀ سوم، از سازمان رھائی که طرف سؤالم است، صميمانه تقاضا دارم که وقتی می خواھد بحث کند، با ھويت خودش 

و استفادۀ ابزاری از " چادر بی بی"فکر می کنم زمان آن رسيده است تا بعد از دھه ھا اختفاء در زير . وارد بحث شود
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با امپرياليزم، اگر ريگی در کفش ندارند، خود وارد ميدان بگردند، در غير آن " ھمبستگی"ان افغانستان ، و اظھارنام زن

اين را به خاطری نوشتم تا اگر فردا من و يا کسان . چوچه سگھای پاچه گير خود را بفھمانند تا بر ھر کسی غف نزنند

  . بی بيرون کشيد، متھم به افشاء گری نگرددپرده نشين را از زير چادر بی" خواجه ھای"ديگری، 

می دانيد؟ اگر چنين " پراتيک"می شناسيد؟ ھمين را را در اخير لطف نموده، به عکسھای ذيل خوب دقيق شويد، آيا آنھا 

  !باشد پراتيک ارزانی تان باد
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