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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

 
  رھا. س
 ٢٠١٣ اگست ٠٣

 مغز خر خورده اند ھای قرتکی،» مائويست«مال

)٢(  
پايان  ويرباخ ولودويک ف -انگلس"( است که موجود خارج از مکانه ایموجود خارج از زمان ھمانقدر فرض احمقان"

  )لمانیا کالسيک ۀفلسف

، بيان کرد ولی ما امروز "ماوراء الطبيعه"نقد موجودات  ھا و» ايدآليست« خود را در برابر ۀ داھيانۀانگلس اين جمل

 شيادانی استفاده کنيم که برای ۀگون" پوست خوک" خاطر پنداندن صورته می توانيم از آن منحيث يک سيلی جانانه ب

  .در دامن جنبش دموکراتيک نوين کشور، می تراشند) ؟(بيش از چھل سال مبارزه ۀخود سابق

ئی ھای »شعله«ھای قالبی اين است که تمام شان با وقاحت وديده درائی تمام، خودرا » مائويست«يکی از گره گاھھای 

ونمی  -ندی ارائه بدارند ند برای ثبوت اين ادعای کاذب خود، کوچکترين سه اسابقه دار می خوانند ولی ھنوز نتوانست

می باشد » اکرم ياری« ھا مستمسک شان، شناخت کاذب از رفيقتن. -در خارج از مکان وزمان باشدکه  توانند، مگر اين

 گر را به ھيچ وجه، نمی تواند جست و جو، نيز ذھن "حواله کردن به پشت کوه قاف"که برای اثبات صحت وسقم، اين 

به رمل وفال بينی پرداخته يا از » مائويست«که مانند خود ھمين جناب ھای  مگر ايناز کنجکاوی وشک، باز دارند 

  .دنبگير" شکيات"، دعای »توضيح المسائل«با مراجعه به » شيخ آصف محسنی«

لول دادن : »سازمان انقالبی«  پرمعنای رفقایۀئی بودن، نه ھزار رقم پشت وپھلو زدن می خواھد، نه به گفت» شعله«

که، آقايان مارکس  چه بسا اين( ر ھالند، نه مراجعه به ارواح مرده ھا، نه قسم خوردن به سر مارکس وانگلسمائويسم د

  و دعاونه ھم " ئی ھستند» شعله«بلی اين ھا : "ھالندی» امپرياليستان«ئيد أ، نه ت)وانگلس را به تاريخ حواله کرده اند

ھا کسی معلوم شود، فقط تنئی بودن يا نبودن » شعله« برای اين که.در مشھد" حرم مطھر آقا امام رضا"تعويذ گرفتن از 

ماوراء "ئی بودن چيزی نيست که از جانب قوای » شعله«چون .  آن شخص رجعت شودۀراھش اين است که به گذشت

که که ثابت شود   قرار گيرد، برای اين»پيغمبران معصوم«جمع  برای انسان يک مقام داده شود وآن شخص در" الطبيعه

چه   آن شخص مورد مطالعه قرار می گيرد که درکجا و پراتيکه وئی برخوردار بوده، گذشت» شعله« ۀکسی از سابق

 ه اشمبارزه کرده است وچه بوده آن دستآورد يا ثبوت اين مبارز»  جاويدۀشعل« زمان آن شخص در دامن جنبش

الزم است که، عينی قابل ثبوت نيست بلکه سند " قسمقرآن و" واين کار نيز با. » جاويدۀشعل« ، در دامن جنبشپراتيک

تو در کدام زمان؟ درکدام قسمت؟ درکدام جبھه؟ زير کدام نام وباکی ھا؟ وعليه کی ھا، مبارزه کرده ای؟ وچه است ! آقا

ئی می خوانند، »شعله«ھای قالبی خود را » مائويست«زمان ھائی را که (که تو از آن مبارزه داری؟ ای آن نشانه 

  ) مبارزات مسلحانه بوداً مبارزات، عمدت
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  !ئی ھای ساخت واليت فقيه»شعله«

 اً علنحالتی که ، وی را بدان حالت افکنده استجنگ  مبارزه ومی دھد که اشغال، نشان را  يکی از کسانی تصوير باال

  مشاھده می شود اما از خودتان چه؟

 ر کنج زندان سپری کرده اند، يا خودش به توسط جالدان خلق و از عمر خود را دیکسانی که مبارزه کرده اند، يا قسمت

 يا اعضای فاميل خود را از دست داده اند، يا مجبور به ترک وطن اعدام شده استپرچم وگروه ھای خيانت کار ديگر، 

درميان خون وآتش، زندگی را کف يا ھم   و-  که از نوع فرار کردن شما شيادان بی آبرو وگوزوک نباشد-گرديده اند

  دست گذاشته وتا آخرين نفس، تا امروز عليه جنايت کاران مبارزه می کنند ولی از شما چه؟

خواب انقالب مسلحانه درافغانستان را می بينيد، به سگان  پف  و وچاق شديد، پشک مانند در ھالند خرخرس مانند 

و صدا در می آئيد،  غال مانند ھنگامی که آفتاب فرو می نشيند، به سرزنجيری امپرياليستان ودشمنان ملت بدل شديد، ش

که در بدل مزدوری وجاسوسی تان، امپرياليسم  اباء نداريد، از اين" مرده گاوی" از عرضه نمودن ناموس تان در بازار

خوابيد، آن را ب» محقق« در زير لنگ" يک شب و ھزار"که  زن تان را بگيرد، مفتخر می شويد، از اين" جپ لپ و"

 را پدران خود می خوانيد، در پوست تان نمی گنجيد، از اين» چغتای«و» چنگيز«که برای خود سعادت می دانيد، از اين

که به  خرما تقسيم می کنيد، از اين ساخته اند،» واليت فقيه« ھای خونخواران" بچه اندر"که والده صاحبان تان شما را 

که از دم تيغ افشای ماھيت تان از جانب جنبش  می گيريد، از اين" روزه"ثار بسازيد، آ» اکرم ياری« دروغ برای رفيق

 ھم پدر معروف» کشتمند«که  می گيريد، از اين" تعويذ چشم بندی"» محسنی صاحب«انقالبی کشور، در امان بمانيد، از

  ...و...و...می کنيد و" را نعلسگ "، است گره ویم م تان با دُ بودن دُ » ھزاره ئيست«ايدئولوژيک تان است وھم در

  ؟ندپاپی ھای باغ وحش نسبت به شما زياد تر انقالبی وکمونيست نيست: با اين حال، خودتان بگوئيد که آيا

  ؟ندآيا سگ ھای کوچه گرد بمبئی نسبت به شما بيشتر مبارز نيست

  د؟نانخوب ھندی نسبت به شما زياد تر نبايد خود را رھبر جنبش انقالبی یآيا مرتاض ھا

  ....آيا 

  !زھی بی شرافتی، بی ناموسی و زنا زادگی

 : اين مغز خر خورده ھارا جواب داده بودم اما بازھم می گويم ۀنام" جفنگ"دريکی از نوشته ھای قبلی ام با صراحت 

  . ياسين خواندن در گوش خر، اتالف وقت استۀپس سور. چون خر، خر است

تعريف کرديد، سند داريد که ارائه کنيد؟ ودر ضمن، او زنا زاده ھای مغز خر " طويله"را " ستالين" آيا از اينکه شما

آن لقب را باالی خود گذاشت، ھدفش معنای دری آن " جوزف"  روسی است وزمانی کهۀيک کلم ”Stalin“! خورده

  .آن را معنا کند" پاپيگگ ھای قطبی" نبود تا يک روز،
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که درست است وتاريخ نيز برآن –" لنين عضو گروه کار پلخانف بود" ه اند کهگفت» سازمان انقالبی« که رفقای آيا ازاين

  شما از آن بابت مثل سگ تير خورده به پيچ وتاب افتاديد، سند داريد که آن را رد کنيد؟ -گواه است

 تاريخی تحريف می خوانيد، اين بزرگترين دروغ و» ناسيوناليسم بورژوائی« را مساوی به» چه گوارائيسم«که  آيااين

  مبارزات را اثبات می توانيد؟ تاريخ و

، آن را برای ھمه تعميم می دھيد، سند ومدرک داريد " ذھنی است نه عينیۀلأسيس حزب کمونيست يک مسأت"که  آيا اين

نيد دا  آنھا را ذھنی میۀھا برای خود تان، بلی چون از عوعو ھالند تان معلوم است که ھمالبته تن( که آن را ثابت سازيد؟

  )وغيره وغيره تمام شان باد ھوا بيشتر نيست» ھواداران« ،»جنبش انقالبی پرولتری کشور« ،»جنگ خلق«و

  .دربخش ھای بعدی مسائل مھم تر ودروغ پراگنی ھای بيشتر مغز خر خورده ھارا افشاء خواھم ساخت

  .....ادامه دارد

 

 


