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  رھا.س
 ٢٠١٣ اگست ٣١

  مغز خر خورده اند ھای قرتکی،»مائويست«مال

)٣(  

پورتال وزين که چند روزی نتوانستم يکی از خواننده ھای مطالب پربار وبا ارزش منتشره در اين  به موجب اين

 به که وآزاده، که از قلم ھای افسونگر رفقای مبارز ودوستان محترم، تراوش می کنند، باشم؛ راستش بيشتر از اين

حق مغز خر خورده ھارا کف دست يا   خود باشم وۀ پذيرائی نمودن بازديدکنندگان اين پورتال با يکی دو نوشتفکر

  .ی از مطالب نشر شده در اين پورتال، رنج می برمشان گذارم، از محروم شدن خود جھت بھره مند

  : غيابتم از اين قرار استۀصورت خلص قضي

آمد ال عالج که رفتنم را به يکی دو واليت از  به دنبال اجرای يک مسؤوليت يا مأموريت ويا بھتر بگويم، يک پيش

مدعيان (!!) خوشبختانه.  باشم مجبور بودم تا چند روزی در آن واليات معطل،دور ترين واليات کشور سبب شد

 ھنوز بدون کوچکترين دستآويز اغفال مردم ما، در آن واليات به عيش» بازسازی واليات« دموکراسی امريکائی و

ن، ولفيادامه دارد، آرزوی ديدن لين ت» بازسازی«نوش به سر می برند وکام گيری می کنند وتا زمانی که اين و 

  .اين قبيل امکانات اوليه را، مردم آن واليات به گور بايد ببرند، شفاخانه وديگر از روسرک موتر

 از مصروفيت ھای دست وپاگير ه ای ديگری مرا در ورطۀمقارن با برگشتم از واليات، بالفاصله حدوث حادث

جنب " تصادف موتر دريک واليت ديگر، قلب پرۀيکی از رفقای مبارز دريک سانح: پرتاب کرد وآن اين بود

 ، رسوم،مراسم بعدیعلی رغم تمام بی ميلی من به . ھميشه از تپيدن باز ماندبرای ش "تپ وتاپ "وپر" وجوش

، از من چيزی را می خواست که ناگزير به انجامش بودم وھمين بود که معدومآداب وپيوند فکری باشخص  عادات،

  .را تاقبرستان بدرقه کردم) الف(تابوت رفيق

نجات  ھم ادعای مبارزه و ين وخوفناکترين وضعيت برآن حاکم باشد وتوحضور در کشوری که جھنمی تر! خوب

وتمام ديدگاه ھايت را  - قل اين آرزو را در سر می پرورانی ايا حد -توده ھايش را از اين وضعيت داشته باشی

اگر "و" اول منزل است: " »مشروطه خواھان «ۀدرھمين قالب ريخته باشی، پذيرفتن وتحمل چنين واقعه ھا، به گفت

  )مارکس"(شد انقالب ھا تماماً در شرائط مساعد صورت می گرفت، ساختن تاريخ جھان در حقيقت بسيار ساده می

 ۀنسخ» غرب«تأسيس می کنند واز» حزب کمونيست«ی خود برای توده ھا "عرش اعال"و او کسانی را که از 

رو نمی شود، به ه انعی رو بم نسخه، با ھيچ  ما می کنند که انجام انقالب طبق آنۀانقالب را پيشکش مردم داغديد
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چون به کار دشواری دست زنی، از "پس با اين حال، ". اف وساده، شياد ناميدصبايد " کسان را آن» لنين «ۀگفت

  )لنين"(ناماليمات آن منال

» مائويست«موضوعی که درجريان مسافرت بيش از ھمه فکر من را به طرف خود جلب کرده بود، ھذيان گوئی

گوئی اين مغز خر خورده ھای خسپيده " چتيات"فاصله بين : شد که ھای قالبی بود که به خوبی درک می

  .به چه اندازه عميق است  ما،ۀو واقعيت موجود در جامع» غرب«در

از شش ) چون روزه داشتند(وبا شکم گرسنه"  سانتی گرادۀچھل درج"مردمان در زير آفتاب باحرارت باالتر از 

دست آورند؛ يا کشت دراو می کردند يا از کوه ه  نانی بۀ تا لقمند شام مشغول جان کندن بودۀ ھفت بج صبح تاۀبج

اما از . توانفرسا تر از اين ھا، مشغول بودند علف پائين می کردند يا مشغول آبياری زمين بودند وياھم به کار شاقه و

  :ھای قرتکی» مائويست«

، مشغول جاسوسی به "موبل سوفا"نشسته باالی چوکی ھای چرخ دار يا" ايرکنديشن"در اطاق ھای مجھز با 

مرگ برچنين بی . گذاشتند» حزب کمونيست«را، تأسيس استخبارات کشورھای مختلف بوده ونام تفريح شان

  !شرافتی

 خود شان، ۀرار دارند، به گفت قط سقوۀبه درج» اقتصادی«بھترين غذای مردمان دھات، که از لحاظ وضعيت 

 - چای تلخ با نان خشک  دو بار از آن استفاده کنند، افطاری شان،ۀبوده که بعضی خانواده ھا قادر اند ھفت" قروتی"

واما از . با نان خشک تشکيل می دھد" دوغ"بوده و سحری شان را نيز اغلب  -که کم وبيش، نان جو می باشد

  :ھالندی!!) ؟؟(انقالبيون

 چندين رنگ وباچندين طعم نوشيدنی ۀبه عالو" سحار قيماق، قورمه پلو، ماشام شوروا: "»فيروز کندوزی «ۀفتبه گ

 وبا اين -  که از شما پنھان نباشد، نام شان را ياد ندارم-چيکن کباب واز اين دست خوراک ھا وشراب ھای ناب، پيزا،

  !ی شرمیحال، ھم درد خواندن خود را با توده ھا، ننگ باد براين ب

لحظه " پاپيگگ ھای قطبی"تنھا وسيله ای که منبع معلومات برای توده ھای ما به حساب می رود، راديو است ولی 

  !نفرين توده ھا باد براين رذالت وفرومايگی". خسته شدم از اين زندگی: "بازمانند، می گويند» چتينگ«ای اگر از 

اما از کسانی که . وپنجصد سال قبل باقی مانده اند، زندگی می کنندتوده ھا ھنوز در مغاره ھای کوه که از دو ھزار 

  : را خورده اندرمغز خ

لوکس تر می گردند تايک جای خوش آب وھواتر پيدا کنند، خوش " آپارتمان"دارندودنبال » بازسازی«ھر روز 

ننگ براين پستی . بھتر گل کنندشان » مائويسم«، تا "حالش را ببرند: " پدرخوانده ھای ايرانی شانۀبگذرانند وبه گفت

  !ودنائت

 دشمن آشتی ناپذير، ۀبه مثاب» واليت فقيه«،زجر ديده اند، نام »واليت فقيه«توده ھا از بسکه از جانب رژيم منفور

سفارش می دھند، » مائويستی«ھای ھالندی قرتک می زنند، لباس» مائويست«درپيش چشم شان منفور است ولی

ً مائويست«"تيپ" استفاده می کنند وچکمه » کارگری«استفاده می کنند، از عطر» سرخ«می زنند، کمر بند» عمدتا

. دل بربايند» اعضای رھبری«و» مجمع تشخيص مصلحت نظام«ين می پوشند، تا از پدرخوانده ھای »پوالد«ھای

 !ننگ ونفرين براين خود فروختگی وبی ناموسی

  ....ادامه دارد

  

  :يادداشت
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ثور بدين سو، عفريت مرگ با پنجه ھای مرگبارش ھر آن گلوی يک افغان درد مند را فشرده از نخستين روز فاجعۀ 

وقتی اين عفريت با پنجه ھای خونبارش .  جو طوفانی کشور می افزايد،و بر خيل بی نھايت کشته شدگان و قربانيان

وزی انسان آن را پرورش می خواھند با خون دشمنان ميھن، نھال آزادی کشور و بھربه سراغ نسلی می رود که 

  .دھند، چه بخواھيم و چه ھم نخواھيم، چنان در خون تپيدنی درد جانکاھی را نيز باعث می گردد

را به ھمکار » الف« متصديان، ھمکاران قلمی و تخنيکی پورتال، با حرکت از ھمين نقطه، مرگ نا به ھنگام  رفيق 

ته، اميدواريم اين احساس متصديان، ھمکاران قلمی و تخنيکی و مجموع رفقای شان تسليت گف» رھا«گرامی ما آقای 

  .پورتال را به باز ماندگان آن رفيق نيز واسطه شده بر ما منت بگذارند

  پيروز و به سامت باشيد

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


