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  رھا .س
 ٢٠١۴ اپريل ١٨

  

 ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال 

)٩(  

زی که ھمراه دارد، زنی، از باريک راھی در حال عبور بود، که ديد مردی از آن طرف، از پيش روی زن، با يک بُ «

می آيد؛ زن بالفاصله، راه را رھا نموده وخم وچم کرد که مثالً خود را از سر راه مرد گوشه کند؛ مرد که قبل از آن در 

زن، که از شما پنھان نباشد، » .خاله جان بيا تير شو که من گوشه شده ام«: زير راه رفته بود تا زن عبور کند، صدا زد

مگر من ديوانه شده ام که آن جا «: صدا می کند» به در ميُگم ديوار تو بشنو« استه، با سياست يک چيزکی دلش می خو

  »)خودتان می فھميد.....(بيايم، تو بُز خود را به درخت بسته نموده ومرا

يک بار نه که ده ھا بار، به روسپيانی از قماش حسين خاين، صادق وغفورک ھشدار داده ام که تمام کاروبار ما، 

اما مثل اين که اين . لگد زدن پاپيگک ھا به نجس شدن پای نمی ارزد: سروکله زدن با شمانيست وحتا باری، گفتم

  .ائی دل شان می خواھدھروسپيان، چيزک

 اين خسک ھا می زنند، ھدف، انجام يک رسالت ۀنترس، دست به دريدن نقاب روسپيان زمانی که رفقای مبارز و

 !! پُشت يا زير ُجویتاريخی است نه دعوای زمين

 ما گذاشته است که ۀدر وضعيت کنونی، تاريخ انجام آن چنان رسالتی را به عھد: ومين بار می گويم يک برای ھزارو

 خدايگان اين ۀزيرا گفتيم زمانی که استعمار، که به مثاب -اقدم تر است نسبت به افشای چھره ھای کريه اين لعينان

 چندين کشور ھار امپرياليستی -طن بيرون گردد، اينان نيز از صحنه خارج می شوندمزدوران به شمار می رود، از و

به رھبری امپرياليزم جنايتگستر امريکا باالی مادر وطن تجاوز کرده؛ استقالل، امنيت وآزادی وطن وھموطنان ما از 

ت آفرينی سھم خود را اداء می بين رفته اند؛ آسمان وطن ما جيره بندی شده وھر کشور خونخوار امپرياليستی در جناي

کند؛ امروز، به طور مستمر، روزانه ده ھا انسان زحمت کش پير وجوان وطن، قربانی ھوس ھای سيری ناپذير 

 خونريزی وانسان ستيزی اين بدسگاالن تاريخ، ۀاما خريط.  شان می شوندۀنوکران سرسپرد امپرياليست ھای درنده و

را به طرف خود می  ما  وضعيتی است که مبارزه ومقاومت، معنا ومفھومی يافته ودر چنين يک. ھيچ وقت پُر نمی شود

خواھان می آزادي ن واخواند، ودقيقاً در چنين يک وضعيتی است که به خدمت گرفته شدگان امپرياليزم، باالی مبارز

  !!جفند
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 شان در پيش چشم ۀه ومبتذالنبا عشوه فروشی ھای روسپيان -ناکسانی: ويا بھتر است گفته شود - حاال، اگر کسانی

امپرياليزم، داعيه دار ايجاد اصطکاک در سر راه مبارزات ما گردند، به جز نوکران وخود فروختگان بی مقدار 

  امپرياليزم متجاوز، چيز دگری بوده می توانند؟

وده وکسب امتياز اين بدقماشان مزدور، چندان تُھی از غيرت وشرف انسانی اند که سگ در برابر شان ادعای شرف نم

) ؟؟(ۀدر وضعيتی که وطن زير اشغال ما دارد، ھمين مزدوران سرسپرده، چه مضحکانه ادعای مبارز. می کند

وباالی دگران می تازند که گويا مبارزه را منحصر به يک کشور نموده اند، !! پرولتاريائی را در سراسر جھان دارند

  !!ممی باشي!! حال آن که ما مشغول انقالب جھانی

  ی بيشتر ازاين؟چه رذالت ودون مايگي

  !ننگ وشرف ھم بسيار چيز خوبی است

اين از بديھيات است که در شرايطی که امپرياليست ھا مشغول تاراج نمودن کشور ما ھستند، کسانی که به نحوی از 

به برکرده ودر برابر مبارزان قرار می گيرند، به جز » انترناسيوناليزم«وتاراج، خلعت انحاء در دفاع از اين تجاوز 

  .زرخريد شدگان ھمان امپرياليزم متجاوز، ھيچ چيز دگری نمی توانند باشند

ھمين مزدوران به اصطالح انترناسيوناليست، چنان از شدت مليت گرائی وقوم پرستی تنگ نظرانه متعفن اند که قوم 

پای ادعاھای اين  ولی زمانی که کسی وقت خود را ھدر داده و. ين افراد وجريان ھا ھم به پای شان نمی رسندگرا تر

اين خسک ھای ُمردار چندان براسپ خيال شان . مالنصرالدين ھا بنشيند، به عمق وقاحت وديده درائی اين ھا پی می برد

طول وعرض شان به خالقيت وعلميت کارل مارکس  توگوئی حکمت لقمان حکيم بزرگ با تمام ،سرچپه سوار اند

  !!ضميمه گرديده ودر وجود آقايان تبارز يافته اند

 شان را در ۀولی جبھ)  ھمسايه شلّه شدی؟ۀ خودرا ساختی که به خانۀخان(جھانی حرف می زنند!!) ؟؟(ۀاينان از مبارز

می جوند، ولی زنده » گونزالوئيزم«ده وساجق ھا ساخته اند؛ موزه ھای گونزالو را پاک نمو» ستم گری پشتون«برابر 

عليه ) اين مبارزه خيلی خنده آور است( ياد اکرم ياری را به دليل ھم مليت بودن با خودشان تقدس می بخشند؛ از مبارزه

سياف سخن می زنند ولی دست مرحمت به دامن محقق دراز می کنند؛ گور عبدالرحمان ومسعود وربانی را گلوله باران 

 ؛ از امپرياليزم امريکا گله دارند)ودر واقعيت( ولی قبر مزاری جالد را ُگل باران )البته در دنيای تخيالت شان( نندمی ک

 چشمان شان می کنند؛ ۀولی خاک قدم ھای امپرياليزم روس وھالند را ُسرم) چون از خيراتش بی نصيب مانده اند(

  . می زننداند ولی با سگ زرد نرد دوستی» جوت«با شغال: خالصه

ھايش، چنان وقيح وديده درا شده اند که بدون کوچکترين » بادنجان دور قاب چين«مزدورانی از نوع حسين خاين و

  .آزرمی، اباء ندارند از اين که خواب شان را باالی دگران تعبير نمايند

 از - ز کمونيزم حرف می زنندبگذريم از اين که چشم پاره ھا ا -آيا کی ديده وشنيده است که انسان ھای باعزت وشرفی

سپنتا، سيماثمر، ثريا صبحرنگ، غالم حسين دای فوالدی، عزيز رويش، ثرياپرليکا، علی اميری، جواد : يک جانب با

، مزدور !!نوشته وبه پيشگاه اقدس ربوبيت» اعتراض مدنی« مشترک ۀسلطانی ودگر از اين قماش خود فروخته ھا، نام

   از جانب دگر از مبارزه عليه استعمار وبه رسميت نشناختن دولت حرف بزنند؟؟قرن، کرزی تقديم نمايند ولی

خواننده ھای عزيز، شما خود قضاوت نمائيد؛ آيا چنين اشخاصی، به واقع از چه نوع شخصيت وماھيتی برخوردار می 

  توانند باشند؟

ل باز، خدعه گر، دروغگو، فاسد در متون اسالمی تصويری که از فرعون ارائه شده است، آن را يک شخص مکار، چا

مالنصرالدين ھا خواھند گفت که در آن زمان ھنوز ماکياوليزم وجود نداشت، . (ويک ماکياوليست تمام عيار می بينيم
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قسمی که روزانه مردم را وادار به پرستش ) د که از اين قسم فکاھيات تقديدم خواننده نماينديچون اين ھا بدشان نمی آ

  .، ھردويش را داشته باشد» خدا وخرما« ھا خود به توبه واستغفار مشغول گرديده ومی خواست خودش می کرد وشب

امروز، از پشت سده ھای چندی، نه يک فرعون بل فرعون ھائی سربرآورده اند وکار فرعونی انجام می دھند؛ با يک 

ه ضد ھمان ارباب وخدای شان کج ب - جھت بی نقاب نشدن -دست دگر با دست بذل وبخشش ھای اربابان را می گيرند و

دھنی می کنند، که خوشبختانه اين رذالت وزبونی شان را ما به خوبی درک نموده واين را ھم می دانيم که اربابان شان 

  :لذا.  غالم بچه ھای شان، ناراحت نمی شوندیھيچ وقت به خاطر اين کج دھنی ھا

  باطن اين باند مزدور کيش، با ظاھر مسنج

  !در آستين» ...ظھور وزوال«در کنارند و» تفسيرنُه «جمله 

  ...       ادامه دارد

 

 


