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 فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
 !در صدد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٢۵ 

  

 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«اسم مشترک بين چنگيزيسم، ق و  ، ھزاره ايسمراسيزم

 }نييتع{نيخط سرخ، تع«گويا  نشخوار  می کند که» پيرم قل«از بستر که » پيرم قل«بچه بی ريش  به خاطر گل روی

  .اولتر از ھمه توجه ھمه را به اين قصۀ واقعی از تخار جلب می نمايم» !کننده است

  : قصه می کرد،اتاق داشت» خدابخش«خار در سرای ارباب يکی از دوستان که زمانی در شھر ت

يکی از روز ھا که چند نفر برباالی تخت بام نشسته بوديم، ديديم که فردی به عجله بر زينه ھا باال شده در حالی که 

و را مردم ا که ساکنين آن سرایيکی از . با نگاه می پاليدرا  اش گذاشته بود، چھار طرف خود شکمشدستش را برروی 

 بود، آدم تازه وارد را مخاطب قرارداده تخاردر جمع ما نشسته و از مردم بومی  و صدا می زدند»  صايبخانه سامان«

  :پرسيد

  »کاکا خيريت است، چيزی را گم کرده ای؟«

  :فرد مخاطب با صدای تقريباً گرفته جواب داد

  » د کجاس، که در گرفتم؟بيادر بيت الخالء« 
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  :ن کامالً جدی گفت با لح»خانه سامان«

  » بگی، د ھمونجه می رسیهاز ھمينجه خط زرد« 

 اش گذاشته بود، رو برگردانيده با صدای بلند اما شکمشمرد بعد از برداشتن چند قدم، در حالی که دستش را بر روی 

  :به نحوی دردآلود پرسيد

  »اينجا دو خط اس، يکی زرد و يکی سرخ! ببخشی کاکا جان«

  : ھم با ھمان لحن، افزودباز» خانه سامان«

  »پشت زرد و سرخش نگرد، ھردويش د يکجا می رسن، تيز بدو که خطه دبل نکنی«

ما که در آنجا به حساب مھمانی رفته و زياد در مورد شھر و خصوصيات آن نمی دانستيم، ھرچند تا حدودی متوجه 

 راجع به خطر زرد و سرخ مشخصاً  به خصوصهشديم با آنھم از وی توضيح خواست»  صايبخانه سامان«منظور 

  .سؤال نموديم

ورد پرسش قرار گرفته، به نحوی ، از اين که از طرف مھمانان مله گوئی بودذ و ب که در اساس آدم شوخ»خانه سامان«

  :قيافه عوض نموده، گفت

ھا ھيچ بيت الخالی  د ای نزديکی چون. کم آدم پيدا می کنی که شکم رو نباشه. د اينجه او خوردنی بسيار خراب اس« 

عمومی وجود ندارد و سرايدارھای ديگر کسی را نمی مانن که د بيت الخالء سرای شان کسی خوده خالی کنه، کار 

تا رسيدن، به بيت الخالء از طريق پاچه زمينه زرد خط کشی می ھا تعدای از آن بيچاره . بسيار مردم به اينجه می کشه

  »کنن

  :کرده بود، باز ھم پرسيددوستی که از اول آن سؤال را 

  »پس خط سرخش از کجا می شه؟« 

  :که منتظر چنين سؤالی بود، افزود» خانه سامان«

  »بيچاره خطاطش، پيچ خونی می داشته باشد! مامور صايب«

زرد آلوده بر خط از آن حرف می زنند چيزی نيست مگر ھمان » پيرم قل«حال که ديديم خط سرخی که سوگلی ھای 

 .که آن را اسھال خونی گويند، می پردازيم، به خط سرخ آنھامبنای پيچش 

.  مفعوالن و خ هدر اصل گرو» م.ل.سازمان انترنتی کارگران م«ول ؤيعنی مس» پيرم قل«سوگلی »  فف«فرھوش . ف

  دارای غلطی ھای امالئی و انشائی و به سبک ايرانی چنين عرعر می کندی سراپاه ایطی نوشت» پيرم قل«ماالن .. 

 !؟». ھمه چيز وھم است،خط سرخ، ضامن پيشبرد مبارزه در مسير انقالب بوده، و بدون اتخاذ چنان خطی«

 ضد روسھا و نوکران زنازاده و وطنفروش شان هدر اين عرعر نامه  گويا چنان وانمود ساخته است که از انتھای قلب ب

 ضد امپرياليسم غرب در رأس هو مھمتر از ھمه بکثيف نفرت داشته » اخوان«پرچمی و خادی می باشد و ھم از  خلقی،

 !امپرياليسم جنايت پيشۀ امريکا می باشد؟

پرچمی و خادی  اين چوچه سگ مادينه فراموش کرده است که در پھلوی روسھا و نوکران بومی اش خلقی، نخست ،

) شعله ئی(ئیصد ھا انقالبجنايت آفريده اند و دستان کثيف شان به خون   نيز » سازا«تحت نام ستون پنجم روسھا 

 و  ھاخيانت نمی توان با سر ھم نمودن چند  تا جمله و استعمال واژه ھای رنگين بر جنايات، .رنگين می باشد

نمی توان با تھمت و افتراء بر انقالبيون جامۀ سپيد فرشته  ھا را . طنفروشی ھا پرده افگند و بفراموشی تاريخی سپردو

نی بر چشم کشيد و چنان انديشيد که ھمه  کر و کور و جاھل اند و از حال و احوال گذشته بی بر تن نمود  و سرمۀ سليما

 !نداخبر
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آدم کشی و  جنايت، پرچمی و خادی و اخوانی مصدر خيانت، شما حرامزادگان بی ناموس در تبانی با روسھا و خلقی،

پنھان کرده » مائويست ھای افغانستان« نام صادق ظفر که خودش را در عقب» انجنير«طور مثال،  .وطنفروشی شده ايد

و بوده  »شيردل« با اسم مستعار»نصر هللا«نام ه ضد روسی ب» سامائی«قاتل مبارز در ھمدستی با حسين جاسوی است؛ 

ھم متھم به سرقت و فروش سالح ھای  جنبش مقاومت ملی می باشد و اما شما فرزندان خر که الف مبارزه و ضديت با 

با خر گری و با بی ناموسی و شيوه ھای علنی  سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم را می زنيد؛  و خادی،پرچمی خلقی،

را » اسد هللا کشتمند«انجوئيست و رفيق جالد خاد  قاتل، دزد، صادق ظفر مفعول،» انجنير «،رذالت و دريوزه گری

 !!!طرتان حرامی  از آن مکيده ايد که شما پست فیتف بر آن پستان رفيق و ھمرزم مخاطب قرار می دھيد؛

دو سازمان چپی را نابود و اعضايش را در کام مرگ کشانيد و اما شما زنازادگان حرامی وی را رفيق خطاب » غف«

 !تف بر رو  و  ريش و حلق و حلقوم پدر مرده گاو تان می کنيد؛

ل جبار ی حيائی در بالين اخوانی وحشی و قاتخ زرد تان کشيده ايد و اما در کمال بنقاب ضديت با اخوان را بر ردوم، 

بوسه زده » محقق«بر آستان کثيف . يده ايد و خواھشات شھوانی وی را بر آورده می سازيدتدر خواب ناز غل» پيرم قل«

را پذيرفته » کار کردن«ننگ » مرزای توتله«بچه بی ريش » عطاء محمد نور«ايد و  تحت اوامر والی مطلقۀ بلخ 

 !!!ايد

رھا ساختيد و » ھالند«را در باتالق ھای » موج«از ضديت با امپرياليسم عف و جف می زنيد و در حالی که  سوم،

حاال در کمال چشم سفيدی و بی ناموسی عريان به ترور  .رھسپار شديد» مزار شريف«توسط انجو ھای امپريايستی به 

کننده ] نئيتع[نيخط سرخ، تع«عر می کنيد که شخصيت انقالبيون می پردازيد و ھم در کمال پستی و دروغگوئی عر

خانه سامان «را به آن روز انداخت و يا از نوع کجاوه ھای تان» پيرم قل« که یکدام خط سرخ؟ ھمان خط! است؟

 !!!»صايب

آويزان نمی »پيرم قل«ھای .... نخست در  شما اگر جرأت و شھامت مبارزاتی می داشتيد، ی پدر سگ،مادر خطا ھا

زنده «با چھار و پنج  نفر الف و پف جنگ خلق و انقالب را نمی زديد و شعار» نيرو« با  اين سطح و سويه و دوم .شديد

در کجا جريان » جنگ خلق«،او اوالد ھای مرده گاو و کنچنی !!! بلند نمی کرديد» پيرم قل«را از بستر» باد جنگ خلق

 دارد که شعار زنده باد می دھيد؟

 - مارکسيسم،ستيد که دستور گرفته ايد تا با اين نوع مسخرگی و ميمون بازی ھای تان اين شما نطفه ھای نجس ھ

 ! مائو تسه دون را بدنام سازيد و اما اين آرزو را بگور خواھيد بردۀ انديش-ليننيزم

 خر چرا اين قدر او نطفۀ نجس و زنازاده ھای لولو و بی عقل ؛! که داد می زنيد در کجا است؟» جنبش پرولتری«از 

 بکدام ، آيا می شود آن را جنبش ناميد؟ که در اجتماع محسوس نباشد و به چشم ديده نشودحرکتیمگر  تشريف داريد؟

 ! بپذيريم؟ بايدراادعائی ی چنين ندالئل عقال

و ھمپالگان ھزاره ايست و چنگزيست تان که در خدمت » افغانستانی«اين که شما مفلوک ھای بيمار و عقده ئی ھای 

نمايندگان  می کنيد؛» فعاليت«در ورای مجازی » م.ل.سازمان کارگران م«ھای امپرياليستی قرار داريد تحت اسم انجو 

 کدام کارگران ھستيد و اين جنبش کارگری در کجا است؟

 ،»پشت« ،»پس«پس او اوالد ھای ماچه خر و کره خر چرا در عقب نام ھای  اين که داد از شعله ئی بودن می زنيد،

  غيره ھمچو ماچه سگان  بی آزرم پنھان ھستيد و از چه می ھراسيد؟و» فف«

  سخن نمی زنيد؟ياد نکرده تان دستاورد مبارزاتیچرا خود را به جنبش انقالبی معرفی نمی دارد و از 
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ر  اھداف شوم تان قرار داده ايد و اگر ايشان زنده می بودند مطمئن بودم که بۀآماتور سياسی را وسيل» ياری شھيد«

نيست آيا يک زنده جان را نمی توانيد من حيث » ياری شھيد«حاال که  .صورت ھای زرد تان تف نفرت می انداخت

 شاھد اسم ببريد که با شما در جريان شعله در ارتباط بوده و شناخت داشت و يا دارد؟

 ايد؟غالم بچۀ ظاھر خان مخفی شده » شھيد اکرم ياری«چرا در پشت نام  اگر شعله ئی بوديد،

 بود و يا کدام آدم زنده ای ھم می تواند شاھد قرار گيرد؟» اکرم ياری«تنھا » شعله جاويد-جريان دمکراسی نوين«مگر 

 »جريان شعلۀ جاويد«دربار زاده را به » اکرم ياری «٫»سمندر«مگر يک تن از رھبران  با نام و نشان شعلۀ جاويد 

با يکی دو دشنام شما  از تاريخ نسبت به کھولت سن و شيخ فانی شدن یه ادر اين برھ» سمندر«اين که  معرفی نداشت؟

مگر شما چوچه  . اما تاريخ از گذشته ھای انقالبی اش با ارج فراوان ياد می کندسکوت اختيار نمود، باشد سرجايش،

و نفی کردن و با اين ھمه پتياره گری و دريوزه گری با پخش اراجيف و الطائالت  و بيھوده گوئی » سازائی«سگان 

و ديگر رھبران فرزانه و مدبر و » سمندر«وارونه جلوه دادن تاريخ قادر خواھيد شد که نقش تاريخی و مبارزاتی 

 !زھی پدر لعنتی و مادر خطائی عريان؟ فراموشی تاريخی بسپاريد؛ه انقالبی شعله ئی را ب

خاك ه ب ر زرد کشيده اند و در کمال ناتوانی،را بر رخسا» مائويسم«نقاب » ظفر چقر« ھمچو  ئیخاديست ھای کشتمند

 :افتادن و درماندگی داد زدند که

 "!س محمودی واقعا ازباند ھای خلق وپرچم واخوان متنفراستيرويم"

 !". نسخه آن راکاپی ودرشھرتورنتووگلف پخش کرده بود١۵٨س محمودی به تعداديرويم"

 "!کرديھواداری مست يس محمودی که آن زمان صادقانه ازحزب کمونيرويم"

» پيرم قل«صادق ظفر مفعول حقير به مذاق و مزاج بچه بی ريشان » انجنير«مالی ....  مآبانه و  اين  حرکت چاپلوس

نمايند؛ مفعول جاغوری  نيز ھمچو  »انتقاد«جاغوری » قوم شرم«  و آنھا را بدان واداشت تا از مفعول بدنامخوش نيامد

تشريح و «استقبال کرد و گويا به » پيرم قل«بچه بی ريشان  »انتقاد«ه داد و از  درج١٨٠ر جھت ييروباھی مکار تغ

ھھھھھھھه در . را به اصطالح جمع سازد» پيرم قل« نامه اش پرداخت تا خاطر پريشان بچه بی ريشان یچاپلوس» تفسير

. مطالعه نموده اند) آزادگان(صادق ظفر مفعول حقير را بيشتر از سی ھزار نفر در سايت » انجنير« که تملق نامۀ یحال

 ،وی از شرم و غيرت   در جمعی گوزش رفت و ھمه خنديدند،ه ایخاطرم آمد، مردی در قريه  به ایدر اين مورد افسان

بعد از سپری شدن چھل سال دو باره به قريه  ،چھل سال از خانه و کاشانه اش فرار نمود تا اين قصه فراموش مردم شود

ک خطاب می و وارد شدن متوجه می گردد که ھمبازی ھای اوالد ھايش به آنھا اوالد ھای گوزبر می گردد و به محض

صادق ظفر مفعول حقير بعد از گوزيدن چھار زانو نشسته است  به خيال واھی اش گويا مردم » انجنير«پس  .دارند

 !!گوزيدنش را از ياد برده اند

را چنين و چنان گفته » مجيد و فيض«م می بندد که ابر مردان کبير صادق ظفر مفعول حقير بر من اتھا» انجنير«اين که 

صادق ظفر مفعول حقير خودش مستقيم به رھبران جنبش مقاومت ملی اھانت » انجنير«اين نشاندھندۀ اين است که  ام؛

ر پا دارد و معجزه ب »صادقيزم« می ورزد و اين قلم را وسيلۀ اھداف بی ناموسانه اش قرار می دھد تا به زعم کثيفش

خوشبختانه ھمه از ماھيت ضد انقالبی و ضد افغانی اين مفعول چشم پاره آگاھی دارند و ھيچ  .ميرويس را بد نام سازد

 ھمان طوری که دسيسه ھای خانم و دخترانش در مورد ،نوع طلسم و جادوی مفعول جاغوری کارگر  و اثر پذير نيست

، به حق از طرف مردم ادق ظفر مفعول حقير از بس که دروغ گفته استص» انجنير«ترور شخصيتم بی اثر بود زيرا 

آيا خبر  . جاغوری بايد منابع گزارش را افشاء کندۀ راستی مھتاب شب چھارد.به حيث تجسم دروغ شناخته می شود

  کش متعلق به آيه اش  منابع گزارش اند؟ گزاری  چرس هللا ازساقی خانه اش و يا آژانس خبر رسانی چراغ
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 با اين اھانت آشکارش بر دھان والدينش ريخ زد و ثابت ساخت که مفعول واقعاً ،صادق ظفر مفعول حقير» انجنير«

 صادق ظفر مفعول حقير انتقام فالن دادن ھايش را می گيرد؛» انجنير«به عبارت ساده  .دروغگو و چشم سفيد می باشد

صادق » انجنير«اگر  .نانه و رذيالنه اش را خواھد گرفت خايد که  پاداش اين حرکت  و عملجاھل نمی دان.... اما اين 

ی که بر من وارد آورده است  با زبان سند و شاھد صحبت کند  و ثابت بسازد که ئظفر مفعول حقير در مورد تھمت ھا

آن اصلی است و در غير ۀ  برند،صادق ظفر مفعول حقير» انجنير«بنابر اصل ماترياليسم ديالکتيک  متھم می باشم،

بايد خاطر نشان بسازم که اسمای  .  سند بر حلقوم آيه و آته و مومه   و داده اش شاشيده و يا شاشيده اند،بدون شاھد

بر لوح قلبم حک شده است و اين عشق آتشين و وفاداری به راه و آرمان آن ھا ، مفعول جاغوری را » فيض و مجيد«

 نبود ابر مردان بی حرمتی روا دارد  و با اين کار نامردانه و جبونانه حسود و بد بين ساخته و بدان واداشته است تا در

 !!نش بشاشديدلاش مستقيم بر حلقوم وا

» اقبال«اگر عيالت  با استاد  صادق ظفر مفعول حقير مدعی شده است که از رھبران حزب ستايش کرده ام،» انجنير«

حقيقت اين بود که  .انند که واقعاً ھمان کار را انجام داده ام و يا خيرپس نامه ام را به نشر بسپار تا مردم بد.............. 

صادق ظفر مفعول حقير با » انجنير«ھھھھھھھھه .را اصالً نمی شناختم»ح ک م » «رھبران« حتا يک نفر از  من اسم

 .چغتای و پدر و پدر کالش  بی محابا شاشيد-ھالکو- اين اتھامش بر قبور نا مطھر چنگيز

دريده  و   منطقی می رسيم که يکی از خصلت ھا و خصائص  ذاتی مفعوالن اين است که نھايت چشمۀن نتيجپس به اي

اين  . حق جلوه دھنده اجتماعی دخيل کرده و بۀباشند و کوشش می کنند که خود را در ھرحرکت و پديد دروغگو می

  دارد که مفعوالن در آن محيط  پرورش يافته اند،ئیحرکت بستگی و ربط مستقيم به ھمان عقده ھا و مناسبات اجتماع

صادق ظفر مفعول را چنين بی لگام  و بی بند وبار » انجنير«و آلت استفاده بوده اند و اين صفات ) دست لوت(ھميشه 

صادق ظفر که بنا بر شھادت برادر ھم خونش و اقرار خودش در چھارده سالگی از نعمت » انجنير«. بار آورده استه ب

 خودش می بيند و کوشش می ۀبناًء اين موجود مفعول و جاسوس ھر کسی را در آئين ھر مردانگی محروم شده است؛جو

چون مفعول جاسوس از اجتماع کنار زده شده است و تنھا  و درمانده  .کند تا اجتماع را نيز  به سان خودش آلوده سازد

يگران انتقام گذشته ھای ننگينش را بکشد و ھم جلب خاطر ھمين  کمبودی می خواھد با ترور شخصيت ده ب ،است 

ل و پوستک صادق پشت به نشر خواھد رسيد و ج» غوریسفر جا«عنقريب راپور .توجه ھا را به خود معطوف دارد 

 .را خواھد کشيد

ان سازمان کارگر «، مرده گاوانۀمربوط  سازمان دو نفر»  پس« و » فف«،» پيرم قل«در مورد اين که بچه بی ريش 

دم می » عطاء محمد نور «ۀو  رقاصه خانه و بازنگر خان» پيرم قل«ی  ضد امپرياليستی از حرمسراۀاز مبارز» م.ل.م

عمل می آورند  ما چگونه و بر کدام اساسات ه زنند و ھم چنان از مقاومت ملی عليۀ اشغالگران امپرياليست صحبت  ب

چادری بوبو ھای شان را بر  ،تی ندارند و تحت نام ھای مستعار شناخاً  حر فھای کسی که مردم از وی اصالمنطقی به

 سر کرده اند؛ باور کنيم؟

و از دفاتر امپرياليستی  انجو ھا به مصاف امپرياليسم و نوکران » پيرم قل و عطاء«مگر چگونه  می شود که از آغوش 

آمديد و حاال در کجا » ھالند«چطور به داخلی اش شتافت؟ مگر شما دستپرورده ھای امپرياليسم نيستيد و اگر نيستيد 

 ھستيد و به چه کاری مشغول می باشيد؟

اين مقاومت در  ،مقاومت ملی در ابعاد گسترده و سراسری وجود دارد» طالبان« در پھلوی مقاومت ارتجاعی فرضاً  

ا موقعيت دارد و داشته و جبھات رزمی تان در کج» مقاومت ملی«کجا بوده و شما  بچه بی ريشان چه نقشی دراين 

 رھبران اين مقاومت که ھا اند؟
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از اين که غلوی بيمار گونه کرده ايد و مدعی گشته ايد که شعله ھای مقاومت ملی در افغانستان مرکزی و شمال 

وريد که برحرف تان مھر ا اشغالگران امپرياليست را در ميان امواج خشمگينش می سوزاند؛ يک مثال زنده بي،افغانستان

بمبئی  و دھلی کھنه بشاشد که چقدر الفوک و » چتل و پتل« بزند و در غير آن در گور جد و اجداد تان خوک ھای ئيدأت

  وجود دارد نام ببريد؟مقاومت ملی شمال و افغانستان مرکزی ۀاو بی ناموس ھای کثيف در کدام نقط. دروغگو می باشيد

 وجود دارد و اين مقاومت یقاومت پراگنده در ابعاد کوچکارتجاعی طالبان م» مقاومت«جای شک نيست که در پھلوی 

 .تنھا و تنھا در مناطق پشتون نشين است و بس و نمی توان از اين حقيقت انکار نمود

مائويست ھای افغانستان در کمال لولوگری و خيله و بيله بازی بر پا «صادق ظفر در نقش » انجنير«در مورد اين  که  

پرچمی و اخوانی با آب و تاب ياد و تمجيد  ، خادی،آتشين زد و از ضديتم عليۀ وطنفروشان خلقیھای اين قلم بوسه ھای 

 ضد هتنھا به نمائيد و ھم چنان نشان دھيد که ن» انتقاد« خاديست تان ۀشما خران را بدان وا داشت که از ھمپال، کرد

 .ده و ھم متعلق به فاميل شعلۀ جاويد نمی باشمپرچمی و اخوانی نمی باشم بلکه ضد امپرياليست  نيز نبو ،خادی ،خلقی

پرچمی و اخوانی و باداران سوسيال  ،خادی ،خالصه طوری وانمود ساخته ايد که از بطن بوبوی تان ضد خلقی

 ابدرياليستی و امپريايستی شان زائيده شده ايد و ناف ھای نه نه و بابه ھای تان با ناف شعلۀ جاويد از روز تولد تا امپ

 شانه هکه شانه ب در حالی!!!  تان می باشد ۀشده است و يا شعلۀ جاويد  جھيزيه وحق مھر بوبوی تان و ميراث باببسته 

د ھا انقالبی را برای صدر پھلوی متجاوزين روسی و اجيران داخلی اش کشتيد و سوختيد و ويران نموديد و راپور ھای 

 گذشته در خدمت اھداف پليد امپرياليسم به انجو بازی و جيب پر روسھا و اخوان داديد و حاال از ناموس و زن ھای تان

  غرب افغانستان کيست؟ۀپنج واليت حوز» باز سازی«ول ؤمگر مس .نمودن مشغول می باشيد

که شعار جنگ مسلحانۀ خلق و » کمونيست مائويست«چطور يک چه کسانی اند؟ » جاويد«و انجنيرحسين » انجنير«

» باز سازی«حزبش  را راجستر قانونی نموده و قرار داد  ،سوسياليسم و کمونيسم را می دھدانقالب دمکراتيک نوين و 

 !با امپرياليسم می بندد ؟

 با امپرياليسم» باز سازی«بلی شما بچه بی ريشان کثيف از طريق کار کردن با انجو ھای امپرياليستی و قرار داد ھای 

بی شک که قھرمان الفزنی و  مقاومت ضد امپرياليستی می کنيد؛ »پيرم قل«ی از آغوش عيال ھای تان از حرمسرا

 .مادر خطا ھای لوده و فاقد جوھر مردی و مردانگی می باشيد

تحت » ھالند«را  از » ئويسمبھار ما« نيست که ین کننده است اين ھمان خطئيکه داد می زنيد، تع» خط سرخ«آيا 

 !طراحی شده است؟» سيا«دھد و در نويد می »صادق پشت «و» غف«  داکتر مارموسکرھبری

 مائو تسه دون ،تان به پيشواز برپائی جنگ خلق  شتافتيد» خط سرخ«با » پيرم قل«فرض مثال شما بچه بی ريش ھای 

 شھر ھا از طريق دھات صحبت ۀی طوالنی و محاصرئھيچگاھی از چنين جنگی صحبت نکرده است و از جنگ توده 

را » جنگ توده ئی طوالنی« بدان مفھومی که شما به کار برده و کاربرد اصطالح، مگر نه اين است که کرده  است

بدين طريق در گام اول به انديشۀ مائو  مطلقاً از قلم می اندازيد، بدام مفھوم نيست که شما فريفتگان ياوه ھای امريکائی

 دھات در فرھنگ خروسچفی تان تسه دون پشت کرده و چيزی را به نام کار بين توده ھا و محاصرۀ شھر ھا از طريق

  را بر پا خواھيد نمود،»جنگ خلق« ،ی و ارتش خلقئبا کدام نيروی توده وجود ندارد که اگر اين طور نيست بگوئيد 

 کمی تشريح بدھيد؟

 را با تفنگ ھای دو ميلۀ شان  و پائين ھای چھل آب صاف  »جنگ خلق«مگر پنج تا مفعول با پنج تا روسپی می توانند 

 !مرحلۀ پيروزی برسانند؟ه ند  و سوراخ سوراخ شدۀ شان آغاز و بمان

روی مرداب، پيدا می شويد و که و خر در خر حباب ھای ھستيد » کوانتل پرو«بايد اين را بدانيد که شما چند تا انگلی 

عيت و بخشی از جم» پيرم قل«جناح  ،حزب وحدت اسالمی«،»حزب دمکراتيک خلق«اگر شاخۀ کشتمند  .می ترکيد
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ين راه مدد و ياری برساند باز ھم يک اقليت پرازيتی ھستيد که در اشما را در» عطاء محمد نور«اسالمی تحت رھبری 

ن کنندۀ انقالبيون ھيچ تحول و انقالبی به ييبدون ارادۀ خارائين مردم و نقش تع .ميان سيالب خشم خلق نابود می گرديد

 .پيروزی نمی رسد

آيا ثبوتی بھتر از اين پيدا  پرچمی و اخوانی خود تان اقرار نامه ای را به نشر سپرديد؛ ،خادی، در مورد ضديتم با خلقی

می شود که دشمن غدار و مادر خطا حقيقت انکار نا پذير را در مورد زندگی مبارزاتی ام به نشر بسپارد؟ و اما در 

به پرياليسم جھانی کفايت می کند و اين جرأت را مورد ضد امپرياليست بودنم تنھا مبارزه ام با نام اصلی ام از قلب ام

 ،پس«اين که با نام ھای . ھم نمی بينمھيچ صورت در وجود افرادی از قماش شما با تمام تضمين ھا و وابستگی ھايتان 

 ضد  امپرياليسم می جفيد آيا اين به ذاتش ترس و کرنش از امپرياليسم و برای هگويا ب» ، غف زير ،فف،  پشت

 ليسم نيست؟امپريا

ای اصلی تان نخست بگوئيد مرگ ھ با اسم،مده ايد و نطفۀ مرده گاوان نيستيد که ھستيدادنيا نيه اگر از بطن کنچنی ھا ب

 !باز با ھم گپ می زنيم، و مرگ بر امپرياليسم امريکا» ھالند«بر امپرياليسم 

ياليسم و امپرياليسم و نوکران بومی اش به شھادت تعداد  کثيری از فاميلم و ھزاران تن از ھموطنانم توسط سوسيال امپر 

رجز خوانی  .پس ما با امپرياليسم سر سازش نداشته و آشتی نا پذيرھستيم و در عمل نيز به اثبات رسانيده ايم، رسيده اند

عو عو و عف و جف و غف بيش نبوده و »  سازائی«ھای شما پاپيگگ ھای انجوئيست و ماچه سگان خاديست 

 . بر شخصيت مبارزاتی ما و مسير راه مان وارد نمی سازده ایخلل و خدشکوچکترين 

پاتريوتيسم ياد کرده ايد و مدعی شده ايد که  از انقالب گسيخته و در تقابل با  -در عرعر و عوعو نامۀ تان از سوسيال

 ! خط سرخ قرار گرفته است؟

ت دوست ي اجتماعی ، گروه دوست ، معاشرتی ، جمعجامعه ،ه  انسی ، دسته جمعی ، وابسته ب،عبارت ازSocial معنی

 .حیي، تفر

Patriotism  ھن پرستی می باشديبه معنی م. 

حاال پرسش ما از شما لولو  .پاتريوتيسم به معنی ميھن پرستی اجتماعی می باشد -سوسيال Social Patriotism  پس

پاتريوتيسم را افاده می کنيد و چطور  ميھن  -دوران رسيده اين است که شما چطور اين جملۀ سوسياله ھای تازه ب

 قرار گرفت؟» خط سرخ«پرستی اجتماعی در تقابل 

 پاتريوتيسم در انقالبات جھانی چه بود؟ -پاتريوتيسم چيست و نقش سوسيال - سوسيال

 !سياسی بر خورد نکرده بودم و نمی دانستم که کشف بوبو جان تان می باشدۀ حال با چنين واژه چون تا ب

تذکر داده ايد که تنھا درصورتی ميتوان گفت که فالن » پيرم قل«ھای ) قوش خانه(نگر ھای يا رقاصه ھا و بازشم

است که آن " پرچمی- خلقی"، جھادی و طالبی دارد و ضد "پرچم-خلق"از ] بی کران[شخص يا تشکيل  نفرت بيکرانه

ص و يا تشکيالت، ضمن تظاھر به ضديت با اگر آن شخ. شخص يا تشکيالت، عامل کوانتل پرو ھھھھھھھھھه نباشد

خود در خدمت پروژه ھای امپرياليستی قرار داشته و به افشاء ھويت انقالبيون " پرچمی-خلقی"رويزيونيست ھای 

، در آن صورت، آن فرد در ادعای خويش صادق نمی باشد؟ شما جاسوسان شرف باخته و مادر باخته ]بپردازد[پردازد

من و  . از کار و پيکار انقالبی می باشدزئیوطنفروشان جو ای جاسوسان  ھن ماھيت و اسمپس افشاء نمود ھستيد،

را از انحصار و ) شعلۀ جاويد(رفقايم توانستيم که شما جاسوسان زنا زاده  را در پيشگاه خلق افشاء و رسواء سازيم و 

نيز افشاء خواھد » پيرم قل   « چه بی ريشای شما دو بھدر تداوم اين مبارزه اسم.  تان نجات بخشيمۀسرقت بی ناموسان

امپريايسم  .خوبی فرق بين شعله ئی و غير شعله ئی را می داننده خوشبختانه حاال مردم ب. صبر داشته باشيد شد،

 .را بر دوش شان می گذارد» باز سازی«خوبی می شناسد و در دفاتر انجو ھا استخدام می کند و يا کار ه نوکرانش را ب
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بناًء  ،ھای شان را  نيز می داند... تنھا به اسمای نوکرانش آشنائی دارد حتا  اندازۀ بزرگی و تنگی ه رياليسم ن امپبناءً 

 !!شادی بازی ھای شما سگان منافع امپريايسم کسی را فريب نمی دھد

نکه تظاھر به ی مدعی شعله ئی بودن که با آ ای تان گفته ايد که ھستند عده ادر جای ديگری از عرعر و عوعو نامه

کنند، اما در برابر امپرياليسم و اشغالگران،  می" اخوان الشياطين"و " پرچمی- خلقی"ضديت با رويزونيست ھای 

ھا، ھيچ فصل مشترک با رھروان راستين " شعله ئی"چنين . کرنش ورزيده، به جناح چپ رژيم پوشالی مبدل شده اند

-خلقی"تنھا نفرت داشتن از . اسپنتا ھا و دادفر ھا اندۀ لب، آن سوی سکئی ھای تسليم ط" شعله"اين . شعله جاويد ندارد

" شعله"تنھا محدود نمودن شعاع نفرت به اينھا نمی تواند ما را يک راھی . کافی نيست" اخوانی ھا"و " پرچمی ھا

 .شدآن با م با نفرت از اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده یأبلکه اين نفرت بايد تو. بسازد

خود می بريد و می  ھھھھھھھھھھھه به به بگی که نگريد؛.پوک و بی سواد، خر ھای کچه! ؟» جناح چپ رژيم پوشالی «

و ھم بستر ھای ھزاره ايست و چنگيزيست » افغاستانی«آری  بنابر زعم شما ايران پرستان  .دوزيد و قيچی می کنيد

پرستان اند که ھيچ ربطی به شعلۀ جاويد  نداشته و » انجو «چند نفر محدودی از» رھروان راستين شعلۀ جاويد« تان

اخوان "و " پرچمی- خلقی" و ، ضد انجوئيست» صدر«بت تان  توسط اين قلم شکسته  شده است تنھا رھروان  .ندارند

شمه سر چ» باز سازی« و امپرياليست ھای اشغالگر اند و ھم اين ضديت شان از دفاتر انجو ھا و کميته ھای" الشياطين

 ضد امپرياليسم در هطوری می انگارند که در يک جنگ ميھنی ب» مائويسم«ھھھھھھھه اين مدعيان دروغين .گرفته است

جبھات جنگ می رزمند و خون می دھند و از استقالل و حاکميت ملی کشور حراست  و نگھبانی  و پاسداری می 

برنجی ز پر خوری زياد به ھزيان گفتن افتيده اند و گوز خفته اند و ا» پيرم قل  و نور«دارند؛ در حالی که در آغوش 

به گفتۀ خودشان يک کمپرادور و ارباب گشته است، اينک راه مبارزه را در تقويت جيب شان که » صدر« .می زنند

خود دانسته، از طريق انجو ھا و اينک باز سازی به ده ھا ميليون دالر به جيب زده است، اينھا وقتی از مبارزۀ ضد 

امپرياليستی نام می برند، شايد منظور شان ھمين غارت پول ھای امپرياليسم باشد که آن را می خواھند مبارزۀ 

  امپرياليستی معرفی بدارند؟؟

 . زنجير پاره کرده و چنگ و دندان نشان می دھد»رھا.س « رفيق هصادق ظفر پشت علي» انجنير«

 هوناليست انقالبی نمی بود چرا جنگ کبير ملی و ميھنی را بر علياگر مائو تسه دون يک ناسي! ی مفعولاو مادر خطا

 امپرياليسم جاپان در ابعاد ملی گسترش داد؟

 چين سروده شده ه ئیو دريا ھای افسانکشيده فلک ه چرا شعار صدر مائو ھمه اش در مورد چين و کوه ھای سر ب

 است؟

  گردد؟مگر احساس ميھنی مائو در اشعار و نوشته ھايش محسوس نمی

 :مائو می گفت

 !چين برای خلق چين و دوستی با خلق ھای شريف سراسرجھان

 مگر اين شعار چه را ثابت می سازد؟.... او صادق دنی و 

 ! کتاب و صفحه اش را بنويس،مائو در کجا گفته است که وی يک ناسيوناليست نيست

ی ناموسی و بدون آگاھی  و بدون ارجاع و مرجع از موخته ای و در کمال باتو مفعول تا به حال امالء و انشاء را ني

اگر مائو زنده می بود از باالی ديوار  .آيه ات زده ایکشاد ... ه ات حرف می کشی و فکر می کنی که شمشير دري آشکم

  .چين بر قبور آته و آيه ات  و روی و دھان نجست می شاشيد

 ....... ادامه دارد

 


