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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

  
  نذير دلسوز

   )٢٠١۶  سپتمبر ٢٠( 
  

  )Hamid Balkhi (سخنی کوتاه با ھموطن گرانمايه

  :تحقير آميز کشيده و نوشته ايد » نقد«را گويا به »  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد «  پورتال شما که

 !به گفته و فرموده جناب خود تان كه خدمات صفحه إنترنتي اين پورتال بلي از ديد من ھم قابل ستايش مي باشد«

  !!ي ارزدمگر بزرگان نگفته اند كه تيوري بدون براكتيك به دو توت سياه ھم نم

    »!را از انتقادي كه كردم معذور بداريد اميد اين شاگرد كم سواد تان

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

  

  .تشکر .  را بازتاب داده ايد "واقعيت"شما از ديد خود !  ھموطن محترم بلخی صاحب

سازمانيافته   به طورخلق و پرچم الی رژيم پوشهکه علي آنانی را. »در جايش عمل است  حرف«: نوشته   لنين بارھا

 ھم  و بعد از رھائی از زندان.ھست و بود خود را از دست دادند .  زندانی شدند .شکنجه شدند  .گرفتار شدند.  ندرزميد

روی اجبار و به خاطر امنيت خود و فاميل ھای شان به خارج از سرزمين .  تحت پيگرد و تعقيب  قرار گرفتند  ًشديدا

در خود می   بل با قلم ؛روشنگری را نه با قدم فقط توان پناھنده شدند و ھم اکنون ) به سرزمين ھای بيگانه( عزيز شان

 رژيم دست نشانده و باداران منتقدان روشنگران و  شما ھموطن عزيزبه زعم نپردازند ؟  روشنگری به چرا ،بينند

  !»نمی ارزد ھم توت سياه دو به «  صدای شان نکنند کهبلند  را آرام باشند و صدای خودشان  بايد نامپرياليست شا

 و  عملیۀ عمری را در افغانستان مبارز» آزاد افغانستان -افغانستان آزاد  «  پورتال و قلم به دستانگردانندگاناکثر 

 ، چنانی که دشمنان مردم از اجيران  شاه و داوود  و خلق و پرچم و خاد گرفته ، تا اخوان جھادی  نموده اندسازمانيافته

و طالبی و سگ ھای آموزش ديدۀ اشغالگران کنونی ، ھمه و ھمه آنان را می شناسند و به خونشان تشنه اند ؛ مثال ھای 

؛ رفيق »  سال پايوازی  زندان پلچرخیت ھشتخاطرا«ۀ  آشکار آن رفيق رحيمه توخی شاعر مقاومت  و نويسند

تاريخی و نظامی  موسوی ؛ رفيق انديشمند احمد پوپل ؛ رفيق بسيار پرتالش  ميرويس  انديشمند و صاحب نظر سياسی،

؛ رفيق توخی و سائر رفقاء و دوستان مدبر و مبارز " دوست شما"؛ رفيق صاحب نظر در امور نظامی ودان محمودی 

  . می باشند سوسيال امپرياليزم کسب تجربه نموده»  ارتش سرخ«سنگر داغ مبارزۀ مسلحانه عليه  و زندان ديده و از 

 در خارج از  اين مبارزان دارای ھويت مبارزاتی  تثبيت شده در سطح جنبش انقالبی و در سطح مردم افغانستانحال که

 از موضوعات  راب و فھم خودرا و تجا اگر داشته ھ ، دارندی آميخته با  کوه اندوهکشور از روی اجبار حضور
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 نسل جوان را با مردم خود و در گام نخست با.....  نظامی و ، تاريخی ، دينی  ، فرھنگی ، فلسفی ، اقتصادی،سياسی

  ! ؟»نمی ارزد  ھم  دو توت سياه  به... «  بد است  اين به زعم شما؛  در ميان می گذارند کشور شان

افغانستان «خط ديد تحقير آميز شما نسبت به پورتال " خدای ناخواسته و ھفت کوه سياه مابين " اگر اين قلم و يا رفقاء 

طور حتم  در جواب تان  ه و قلم به دستان بسيار شجاع و مبارزش را  به سخريه می گرفتيم،  ب»  آزاد افغانستان -آزاد 

  : اين جمله را می نوشتيم 

  . »  در داخل بودگان است که به دو توت شصتی زير پای شده ھم نمی ارزد و» مبارزان « اين نظر شما به اصطالح « 

 

 

 
 


