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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

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠۵

  

 !زاده مال يک اراجيف به کوتاه جواب

 ديگر ھمچو نبود توانش در بحث و جر علمی ۀسوي اما و خطاب کرد ليننۀ بچ ران م» محمودی« عبدالطيف

 !داد ترجيح قرار بر را فرار و کرد بسنده ميان تھی رشعا ھمان با نادان اخوانيھای

 ؟ چيست کمونيسم و سوسياليزم اصلی تعريف که بدانيم بايد نخست

 دوران در. دارد نام کمونيسم که است اقتصادی و اجتماعیساختار يک از نخست مرحلۀ واقع در سوسياليسم

 دوران مانآن ززا که نھاد  گام کمونيستی ۀجامع هب توان می طبقات کامل محو با و دارد وجود طبقات سوسياليسم

 .شود می شروع انسان رستگاری

 اءً بن.اند نکرده تجربه را کمونيسم و کمونيستی ۀجامع حال تا اوليه اشتراکيه ۀجامع و کمون از جز بشری ۀجامع 

 . است يختار باز چشمان در پاشيدن خاک تنھا کمونيسم سازی بدنام جھت در اسالمگرايان ھای تبليغ

 .کنند می زندگی فاميل يک مثل انسانھا که باشد می اشتراکی مرام و اشتراکی اصول معنیه ب کمونيسم 

 ھم چين در و گشت ساقط خروسچف کودتای توسط روسيه در اما و شد پيروز چين و سابق شوروی در سوسياليسم 

 .خورد شکست پنگ و سيا دنگ کودتای توسط

 بودند زمان فيلسوفان و آموزگاران صدرمائو و ، ستالين  انگلس )فريدريک(فريدريش-کسمار کارل -والديميرلينن 

 .شناخت رسميته ب را امانی مدرن دولت که بود روسيه انقالب رھبر اولين نيلن .باشند می بشريت احترام مورد که

 ستالين جوزف مرگ از دبع .استالين و نيلن توسط نه بود شده اشغال تزاران زمان در ميانه آسيای ھای کشور

 گروميکو اندری و کاسيگين- برژنف .کرد تصرف حزبی درون کودتای توسط را دولتی امورات زمام خروسچف

 .کردند تجاوز ما ميھن مقدس حريم بر بودند خروسچف ياران از که

 و  نظرات از تنھا و نازم می و کرده افتخار افغانيتم به و افغانم فرزند بلکه نيستم مائو و مارکس -لينن بچه من پس 

 فرزندان و زاده جاھل - زاده عرب شما مثل و کنم می استفاده و آموزم می پرولتاريا رھبران انقالبی ھای آموزش

 .نيستم قطب سيد و البنأ حسن شياد

 ، زادیآ  راه رزمندگان بر ھميشه انگليسی ھای ومال  زادگان عرب آن از بعد و نزدھم قرن در تاريخ روايت بر بنا 

 عرب اين .بودند دموکرات افراد و آزاديخواه اشخاص بر زدن چسپ بر صدد در دائم و تاختند می مدنی و فكری
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 نقش امانی مترقی دولت سقوط در آنھا بر زدن الحاد و کفر مھر و انقالبيون بر تازيدن و تاختن با مفلوک زادگان

 .داشتند ايفاء را شان ميھنی ضد و ارتجاعی

 کمال در ھم ھنوز و اند کشته مردانه نا را آزاديخواه و روشنفکر ھزاران مذھب ۀحرب با گذشته دھۀ سه رد ھا مال 

 اين و نبوده بران مذھب تيغ ديگر که اند آن از غافل اينھا .اند حرکت در شان وسطائی قرون تاريکيھای در بيشرافتی

 و بکشند مھربطالن قالبی حديث و يتارو چند گفتن با را اانسانھ افكار  توانند نمی دين  دکانداران و افسارگسيختگان

  .خورند نمی را لعين و ملعون عربزادگان اين ھای ميمونبازی فريب ديگرمردم

 احت و سليقه اختالفات اجتماعی و اقتصادی-سياسی از اعم درمسائلی رسالتمند انسانھای ديگر با آگاه  انسان ھر

 می قائل حرمت و ارج ھمديگر ۀانديش بر که است حدی در یافراد چنين ميتعل و منطق اما و دارد ايدئولوژيک

 و اند نگرفته  درس تاريخۀ مدرس از اسالمگرايان اما  .کنند می فعاليت و کار انسان رستگاری برای دو ھر و باشند

ان رسيده به گوش ش چيزی اصالً  انسانی افکار به احترام از نه و می دانند چيزی متقابل احترام از نه اند؛ نيآموخته

 .است

 محمودی ودان ميرويس

٠۵/١٠/٢٠١٢ 

 امريکا-کليفورنيا شمال

 
 


