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 !ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال 

)٨(  

جھت ايضاح .  انداخته بودممدتی بود که اين قلم، تداوم اين سلسله رابه دالئل چندی که نزد خودم مطرح بود، به تأخير

  :چرائی اين تأخير مختصراً يکی دو نکته را بايد نوشت

ھا کار را به جائی رسانيده اند که ديگر » مال مائويست«از آن جائی که افشاءگری ھای رفقای انقالبی ما در حق اين -١

م اوقات بيشتری را در داخل  دست بودن اين ھا به ترديد دچار خواھد شد، الزم دانستۀکسی کمتر در مزدور وآل

 اصلی تری را نسبت به افشای اين مزدوران به خود می گيرند، صرف نموده ودر مبارزه ۀمصروف مبارزاتی که جنب

زيرا ما به خوبی آگاه . وافشاءگری عليه خدايان وباداران اين دست پروردگان امپرياليزم ھرچند موفق تر عمل نمايم

گاه توطئه ومصروف سازی اش چه راه ھائی را در پيش می گيرد تا افراد وتشکل ھای ھستيم که امپرياليزم با دست

انقالبی کشور تحت اشغال از مبارزه عليه امپرياليزم بازمانده ومصروف مبارزات آنی عليه آن پروژه ھای امپرياليستی 

  .تی شغالی گرددکه حتا توسط دوربين ھم قابل رؤيت نيستند، شده، وميدان جھت تاخت وتاز امپرياليس

از جانب ديگر اين ھم مبرھن شده است که اين خسک ھای متعفن عاجز از وارد نمودن کوچکترين گزندی به دامن -٢

شان می باشند؛ از اينرو، تشخيص » پس«جنبش انقالبی کشور بوده وھرکدام مشغول کارزارھای معامله بر سر پيش و

  .لگد زدن سگ پير به نجس نمودن پای توسط اين سگ نمی ارزدداديم که با در نظر داشت حالت ھای گوناگون، 

  ....و-٣

 ولجن می کنندبا آنھم، زمانی که ھمان سگ ھای پير واز کارافتاده در آخرين نفس ھای شان به ھرطرف پارس می 

  .بلعند ولجن استفراغ می نمايند، الزم است که موزه پوشيده وآنھا را از کوچه دور کرد

  : قلم در يکی از نوشته ھايم که خوشبختانه اقبال نشر در پورتال آزادگان را يافت، نوشته بودمچند ماه قبل اين

بيچارگان سگ صفت که دست به ھرگونه دغل بازی وتحريف تاريخ و واقعيات تاريخی می زنند تا از اين طريق « 

ی خود شان ومی بينيم که چه "الدنگ"برای خود شان جاه ومقام قائل شوند ھيچ چيزی را قادر به اثباتش نيست به جز 

از مارکس تا لنين به تاريخ حواله شده، صدر اکرم ياری، : امپرياليست ھارا می جوند" گوه"يک ساجق معجون شده از 

  »...، صدر پوال، صدر پس ستيز و"پخپلو"  واکرم ياری ئيزم، صدر صادق  اکرم ياریۀ انديشاندکی بعدتر

شدم واز بخت بد توده ھای افغانستان، اين تحليل درستی اش را » سياه زبان«ئی خود ديری نگذشت که در اين پيشگو

. انديشه ی اکرم ياری-مائوئيسم- لنينيسم- زنده باد مارکسيسم! انقالب زنده باد «: ثابت نموده و وجود سازمانی را مجھز به

 !!شاھد شديم» منتشره در مرداب شورشعليه مشاطه گری، -  ميالدی٢٠١۴ جنوری ٣١سازمان کارگران افغانستان 
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دراوضاعی که امپيرياليست ھای اشغالگر باالی افغانستان ويران شده حاکم ساخته اند، بعيد نيست که فردا سازمانی را با 

  !!ھم مشاھده کنيم» !! بارک اوباماۀانديش-اکرم ياری ئيزم- مائوئيزم-لنينيزم- زنده باد مارکسيزم«: شعار

»  فير کردن)خريطه(بی خلته« اگر حتا اندکی، اين مغز خر خورده ھا از اين ھمه چرنديات گوئی وچه می شد که! ھای

  عرق ننگ برجبين جاری می ساختند؟

 راھنما در کشور ۀدر اين خصوص که يک انديشه چه مراحل تطبيقی وعملی را بايد پشت سر بگذارند تا به عنوان انديش

 راھنمای قبول شده دارای چه ويژگی ھائی بايد ۀچيست وآن انديش» ئيزم« که خاصی مورد پذيرش قرار بگيرد، در اين

يک انديشه چيست وچه وقت واجد » تکاملی «ۀگردد، در اين که اصوالً مرحل» ئيزم«باشد تا قادر به کسب صفت 

ن پورتال به ھای گوناگون می گردد؛ فکر می کنم که از جانب رفقای مستعد ما در ھمي» پسوند وپيشوند«شرايط کسب 

طورکم وبيش سخن گفته شده است واين قلم در اين جا غرض تشريح اين مسائل را ندارم، زيرا چنين بحثی بازھم ياد 

را در خاطره زنده می کند؛ کافيست کسی که واقعاً مائوتسه دون وانديشه اش را درک » تحليل دندان گاو «ۀھمان قص

 واقع بينانه می ۀواين جمل» .تنھا معيار حقيقت پراتيک است«:  می گويدکرده است، به ياد داشته باشد که صدر مائو

تواند در ھرزمينه ای وبرای ھر قضاوت وحکمی؛ معيار، سند ودليل محکمی جھت صدور حکم ويا قضاوت نمودن 

آن  شان نوزاد متولد می شود، ظھر ۀواز جانب ديگر، سخن در اين جا است که اشخاصی که صبح وقت در خان. باشد

سازی ھای شان ھدف » ئيزم«می گردد؛ در پشت اين » ئيزم«شده وسرشب موصوف به صفت » انديشه«نوزاد دارای 

بازی ھا مغشوش نمودن ذھن توده ھای مليونی وطن ما » ئيزم«و» انديشه«ديگری را دنبال می کنند ومقصد اصلی اين 

اين دست ھا ديگر رو «:  ايرانی ھاۀ اين که به گفتغافل از. ومصروف نگھداشتن افراد وتشکل ھای انقالبی می باشد

فی که اين طرح ريزی ھا دنبال می کنند، به خوبی آگاه ھستند وبا عرض تسليت اھداوانقالبيون از چنين نقشه ھا و» شده

 ی نمی تواند محسوب شود،جز از جلب توجه بوده وھيچ نوآوري شان عاۀھا که اين پرد» اکرم ياری انديشه«خدمت اين 

  . تان ھويدا بودۀ شما از مقدمۀنتيج. ما اين گند کاری ھا ومضحک بازی ھای شمارا حتا پيشتر از خودتان شناخته بوديم

  ...ادامه دارد

  

 

 

 


