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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

  
  آتش

 ٢٠١٣ جون ٠۵

 ھای پوده» مائويست«
  

عليه زنده ياد داد نورانی تيغ و تلوار کشيده اند و می خواھند » شورش«در سايت » مائويست«  از مدتی بدينسو عده ای 

 ئیھا» فراری« اينان که به قول سازمان انقالبی !! جا بزنند» بزرگ و انقالبی«انقالبيون خود را » چک ساختنکو«با 

عليه انقالبيونی چون زنده ياد داد نورانی فير می کنند، زھی وقاحت و » سنگر کمپيوتر«اند که ھر ازچند گاھی از پشت 

که من زنده ياد دادنورانی را می شناختم کسی  ئیتا جا. ازه دارد ھرزگی و چشم پارگی ھم از خود حد و اند!ئیديده درا

ش نوشت، در دوران جوانی عليه برای مردمش بود و تا آخرين نفس مردمبود که تا آخرين رمق زندگی اش در کنار 

حرام کرد خواب را برای امپرياليست ھا ... سوسيال امپرياليزم شوروی ماشه چکاند در کنر، نورستان ، فراه ، کابل و

 که ھنوز ھويت تان برای جنبش چپ معلوم نيست و از آن طرف اقيانوس ھا ئیچی؟ شما» فراری« ولی شورشی ھای 

که ( چون ھم خود را رسوا می کنيد»  از پاردم باال گوز بزنيد« لجن پراگنی می کنيد حق نداريد اين طور با فحاشی 

  ه می بريد، شما کجا و داد نورانی کجا؟ و ھم آبروی جنبش را پيش نوکران سرماي) کرده ايد

حتی « ... انقالبيون از ھر تريبونی که می توانند عليه امپرياليزم فير کنند بايد فير کنند در تلويزيون، راديو روزنامه و

 گويند و می نويسند آنوقت داد نورانی حق ندارد عليه  ضد امريکا میه استعمار اند  به ظاھر بۀکه پاي» اخوانی ھا

زبان «ی  با اش استفاده کند؟ اگر شما سندی داريد که زنده ياد داد نورانی در رسانه اليزم از اين تريبون به نفع ملتامپري

درغير  . کنيد بسم هللا تا  خلق افغانستان ھم بدانند که داد نورانی به آنھا خيانت کرده استئهحرف زده باشد ارا» ئیانجو

مھم اين نيست که داد نورانی  در کدام تلويزيون . چون داد نورانی نمی چسپدجانبازی ھرگز به انقالبی آن اين وصله ھا  

يا رسانه صحبت کرده است مھم اين است که چه گفته است از ملتش دفاع کرده يا از استعمار؟  آيا يک انقالبی حق ندارد 

شايد شما اين حق را به انقالبيون ندھيد و برای شان ش استفاد کند؟  ضد اشغالگران وطنه استعماری بۀاز يک رسان

که پشت ای گپا نگردين و کوشش کنين به ھالند ، دانمارک ويا سويس تشريف بيارين و از سايت «: دئيبگو» رفيقانه«

  !شما بيشتربا اين حرف ھای مفت تان بيشتر انفالقی ھستيد تا انقالبی» !!فير کنين » دشمن«به » شورش«

و  رنج  باد و در کنار مردم خود باشيد ئيبيا) که من صد در صد مطمئنم که نيستيد(د و انقالبی ھستيد ئيی گواگر راست م

درد مردم خود از نزديک آشنا شويد و کمی ھم با پسکوچه ھای مادر وطن که ھمه روزه بوی خون ، فقر و تجاوز می 

  !را آشنا کنيد ولی شما و اين قدر غيرت؟ ھرگز دھد مشام تان

ثابت کند ولی » غير انقالبی ، و چاکر استعما ر« می ماند و قسم خورده که ديگران را ئیآقای پوالد که بيشتر به پوده ھا

کور خوانده ايد آقای پوالد  مردم ما به حرف ھای مفت کسانيکه از آنطرف اقيانوس ھا اراجيف پراگنی می کنند پشيزی 
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ی ھا خواھند » شورش« ی چون پوالد و ا» پوده« ما از روشن فکران  و به قول مبارزی مردم ندارزش قايل نيست

  :پرسيد

و آن طرف اقيانوس ھا چه غلطی »  روزی که وطن مانند يک اجاق يکه و تنھا سوخت ، به چه کار مصروف بوديد« 

 يک تف باران شان را پاره پاره کرده به روی شان خواھد زد و بعد از» مائويستی«می کرديد و نوشته ھای اراجيفی و

 خيانت کرده و در کنار دشمنان خلق ايستاده شانمفصل حق شان را کف دست شان خواھند گذاشت که اين طور به ملت 
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