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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 جون ٢۴

 

 خواندن رفيق اکرم ياری از جانب مزدوران" صدر"

  خلق وپرچم از کجا آب می خورد؟
آمده وسيخ چيکن کباب در پيش چشم " شورش"ناب به می ۀ  از نشئکه کامالً   خانه ھای ھالندی زمانیداللمی خواران 

 وپرت وپال گفتن ھای خود شروع نموده، چندی را آن ئیجلوه می کند آنوقت است که به چرندگو" پوالد"شان، آھن 

  .می نشانند" صدر"کنند وچندی ديگر را به عوض آنھا به  طرف به تاريخ حواله می

ی از ديالکتيک ماترياليستی، تئوری انقالب و اود اين زحمت را نداده تا شمه وقت به خ اين مزدوران ايده آليست که ھيچ

که باداران رويزيونيستی شان با سرپوش يھمان قسم( خصومت ھم که شده مطالعه کنند  از سراتضاد را حتۀ پروس

وبدون ) سم کردندگذاشتن بر تئوری طبقات و وجودی جنبه ھای متضاد در يک پديده خيانت ھای بی نظيری را به کموني

 شان يک خواھد از خود درک ودر نظر داشت ماترياليسم تاريخی بی شرمانه خود را کمونيسم خوانده واز اين راه می

  .قھرمان بتراشند

 که ھرکسی را بدون دراست انگلس ولنين را بايد به تاريخ حواله کرد؟ ، آيا اين درست  آيا اين منطقی است که مارکس،

تبديل کرده و خود را به جای آن " ايسم"ش صدر خوانده وچندی بعد آن را نيز به  وتناسب پراتيکنظر داشت انديشه

  صدر نشين کرد؟

که ماترياليسم ديالکتيک  د، بلی اما اينباشکه لوکوموتيو زندگی شان شراب ھالندی وچيکن کباب  به زعم کسانی

 تبديل کردنی آن را به ئی کمونيست ھای راستين تواناکه يگانه جھان بينی درستی است که فقط(وماترياليسم تاريخی 

حقيقت ھای تاريخی مبين چه چيزی است اين ديگه به مزدوران خفته در لوح محفوظ ساخت ھالند  و) ايمان خود دارند

 با ھر صدای ئیکنند و درھمنوا مربوط نمی شود چون آنھا سياست وجھان بينی شان را از طريق شکم شان استنباط می

شان را از درون آن صدا بيرون ۀ شود به رمل اسطرالب می پردازند تا انديش ی که از بدن شان خارج می" وپرغر"

 خود شان فقط باۀ ست که با پرداختن به تبليغ وترويج آن انديشه، بوی گندی ساحه را فرامی گيرد که به گفت اکنند وھمين

  . امکان محوآن بوی گند موجود است"قعر پنجاه متری زمين"انداختن صاحبان آن انديشه به 

" راه رشد سرمايه داری دولتی" به تبليغ ١٣۵٧که باداران پيشين شان درافغانستان بعد از سال  درست ھمان قسمی

ۀ فلسف مانيفيست حزب کمونيست، ،)پايه ريزی اقتصاد سياسی مارکسيسم" (سرمايه"اينان نيز ديگر کتاب برای پرداختند 

امپرياليسم به مثابه باالترين "، کتاب " خانواده،مالکيت خصوصی ودولتاءمنش"، کتاب )سم ديالکتيکماتريالي(مارکسيسم

آثارفنا ناپذير وجاودان کالسيکران مارکسيسم، ... و" ماترياليسم وامپريوکريتی سيسم" ، کتاب"سرمايه داریۀ مرحل
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وبه دنبال آن به تکرار مکرر  يخ حواله کردرا داشته وکھنه شده است که بايد به تار" پری وکوه قاف"ۀ حيثيت قص

بی مفھوم است که ۀ امپرياليسم حاال يک مقول"و  "مرگ کمونيسم آمده" ترھات تئوريسن ھای بورژوازی پرداخت که

  .شد می" مربوط چند قرن پيش

زيونيسم خلق وپرچم که در اينجا بيشتر روي( اما سير تاريخ بدبختانه ھميشه خالف آرزو ھای اين بيچارگان رويزيونيستی

دشمنان "قم گفته ھای پيشوايان کمونيسم را ثابت می سازد که سوبيش از ھمه صحت ورود  پيش می) مد نظر است

طبقاتی ودر کل تاريخ را وارونه جلوه داده وآنھا را به گذشته مربوط ۀ مبارز کمونيسم ھمواره تالش دارد تا طبقات،

  "سازند

زنند تا از اين طريق برای  گونه دغل بازی وتحريف تاريخ و واقعيات تاريخی میبيچارگان سگ صفت که دست به ھر

ی خود شان ومی بينيم که چه يک ساجق "الدنگ" جز ند بهنيستچيزی ھيچ  قادر به اثباتخود شان جاه ومقام قائل شوند 

 ۀ انديشاً ، صدر اکرم ياری، بعدخ حواله شدهاز مارکس تا لنين به تاري: جوند امپرياليستان را می" گوه"معجون شده از 

  .وصدر پس ستيز") غف"داکتر غفور( ، صدر پوالد"پخپلو"اکرم ياری  واکرم ياری ئيسم، صدر صادق 

 را دنبال نمی کنند جز ظربه زدن به کمونيسم ومبارزات کمونيستی، اين یاينان در پشت اين دغل بازيھای خود ھيچ ھدف

اھی از مبارزات رفيق اکرم ياری شھيد زير نام حمايت از او بدترين توھين ھا دغل بازان بی شرف بدون کوچکترين آگ

اين يک چيزی عيان است که رفيق اکرم ياری برای بار اول توسط برادرش صادق ياری به اين . روا می دارندرا به او 

 که ی اثرنبوغ وتالشکردند ودر  بود که ھردوی شان در قصری شاھی زندگی میی شد واين ھم در دورانئیراه رھنما

 اما باآنھم اين رفيق دارای آن چنان ندداشتند به زودی يکی از شناخته ترين رھبران سازمان جوانان مترقی شناخته شد

که مبارزات پراتيکی اين رفيق را  جاويد ازآن مستفيد گردند درحالیۀ آثاری تئوريکی نيست که بعد از آن رھروان شعل

  .نيز ھمه ميدانند

  "رم ياری تمام آثارش را دريک صندوق گذاشته ودرجای دفن کرده استصدر اک"

دھند  کرد وباز آرمان گرايانه ادامه می ما برای صندوق انقالب می" صدر" شرم آور است که گويا اً اين ديگه واقع

  "رفيق اکرم ياری اين آثارش را پنھان کردند که مبادا به دست جالدان خلق وپرچم بيافتد"که

استفاده نموده وبه عمق تفکر آن رفيق پی می " جالدان خلق وپرچم"مگر اين جرم بود که آثار گرانبھای رفيق را  آقايان 

دھيد چطور از اين امر  جاويد پيوند میۀ رفيق اکرم ياری وشعلۀ چکه خود را به پا که شما مزدورانی بردند؟ وديگر اين

  ؟"ی دفن کرده استئرفيق اکرم ياری آثارش را دريک صندوق گذاشته وجا"آگاھی پيدا کرديد که 

  نکند از طريق ھمان باداران تان از اين امر آگاھی پيداکرديد ويا تحليل رمل تان به شما اين حرف ھا را ياد داده است؟

ان پر از تئوريھای خاطر درست جلوه دادن الطائالت رويزيونيستی شه  ميز رويزيونيست ھا بیکيشو" گويد لنين می

اما " خورند تا به زور نقل قولھايش دورغ خود را، درست جلوه دھند مارکس بوده وھرلحظه به سر مارکس قسم می

 دست به داد وفرياد ھای بچه گانه بزنند اً  با دروغ نيست پس اين بار مجبوراست وعلم را سر سازشچون مارکسيسم علم 

  .تاريخ نجات دھند که اينھم بی فايده می باشدۀ اکمتا خود را از دم تيغ انقالبيون ومح

  !تفاله ھای بدبوی خلق وپرچم

تان ۀ د وبا خزعبالت ھای مولوی گونئي شما به کدام اساس اين توھين ھای بس رذيالنه را به رفيق اکرم ياری می نمااوالً 

  بسازيد؟ خواھيد از او يک شخصيت مقدس ومعصوم که قادر به معجزه کردن است، می

من اينطور فکرمی کنند که گويا ۀ که بعضی ھا دربار من بسيار ناراحت می شوم ازاين" گويد مائوتسه دون ھميشه می

ولی چون "  بسيار خرافاتی بودمی زمانکه اينطور نبوده ومن تادير من از آوان کودکی به خرافات معتقد نبودم درحالی

 ۀرا فورموله کرده وتاپ  دارد، آنئی غذااءگردد که آنھم منش ان میکه به دلی ش ئیاين ولگردان کوچه ھرگونه پرت وپال
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که متولد شود يک   پيش از آناصالً اکرم ياری "زد که " گوه خوری"زنند وآنوقت ناگزير بايد دست به  می" مائويسم"

چون به قول ، آقايان ھمين قدر بس است "کمونيست بود ودر ھمين دوران قبل از تولد آثاری متعددی ھم نوشته است

ومانيز از شما گله نداريم "  پيش انقالبيون رو شودای تان کافی بود تا دست تان کامالً  ھئیھمين جنده گو"ايرانی ھا 

طرح ريزی شده از جانب ۀ که شما درانجام اين کارھيچ اختيارمختص به خود نداريد واين يک نقش چون نخست اين

ت گله وشکايت نداريم فقط درمقابل ھر جنايت وخيانت شان به موقع مشت وق امپرياليستان است ودوم ما از دشمن ھيچ

  .ی نيستگريز وگزير را ازاين سرنوشت یني واين آمدنی است وھيچ خا کوبيديمآھنين به دھن شان خواھ

جنبش انقالبی کشور می باشد يا يک عضوی ساده بود اين به غالم بچه ھای خلق " صدر"که اکرم ياری  اين: دوم

در دوران خلق . شرف وھدفی ندارند جز چاپلوسی يادتان باشد که اين مزدوران ھيچ وجدان،(م چه ربط دارد؟ وپرچ

سف بايدبگويم که مشکل بود تا از أ که با کمال تندوپرچم نيز اينان فقط راه چاپلوسی وموزه پاکی را درپيش گرفته بود

ه برسد وبعد از آن نيز اينان راه، ھدف وسياست شان را ھر نوکران کرملين چيزی اضافه شده وبه اين بيچارگان درماند

علميه قم بودند وروزی ديگر در صفوف برادران ۀ کردند که يگ روز شاگرد حوز روز طبق شکم شان طرح ريزی می

 البته از نوع خلقی ندشد زد وروزی ديگر کمونيست می طالب شان، يک روز ھوای مجاھد شدن به سر شان می

بی اختياری امپرياليستان ھالندی تبديل شده اند که جز اجرای مقاصدی ۀ اال ھم می بينيم که چگونه به بردوپرچمی آن وح

  ).شوم آنھا ديگر چيزی ندارند

  

  :کالم آخر

 افغانی خود را در قصرھای مجلل ھالندی به  ئیاين يک افتضاح ننگين است که امروزه اين شھزادگان ما انقالب رؤيا

 سازند او انسانيت،  ولی به ياد داشته باشند آن چيزھای را که اين شھزاده ھا در اين انقالب منقلب میدنرسان پيروزی می

ۀ وطن دوستی وعزت خودی شان است نه استبداد فئوداليسم، نه مالکيت خصوصی بورژوازی ونه سلط شرافت،

  .امپرياليسم

د، نمپرياليستان پچ پچ کنان قروت کمونيسم می ليساۀ که از زير صندلی وپک خنده آور است که امروز اين شھزادگانی

  .آروغ پيزای ھالندی را با انقالب کردن درافغانستان شروع کرده ودست سوسياليستان تخيلی را از پشت بسته می کنند

تی خود  باوجدان کمونيساً شرافت( اين کورھای خود وبينا ھای ديگران بايد بدانند که بی مقدار به امپرياليسم خدمت ميکنند

آقايان شما از  يد،ه اکنيد وبه پای برزنجيران امپرياليسم تبديل شد کنم که آقايان شما مزدوری امپرياليسم را می کيد میأت

 نشخوار کردن اين با . )کنيد خصوص انقالبيون میه نثار مردم وب که مملو ازخيانت است، کمپيوتر کلماتیۀ پشت جبھ

ی از دالر به خورد تان داده، بی محابا آب به ئچه ھاقب درميان کلمات شکر آلود و و که امپرياليسم پيچانده یفضوالت

  .ريزد آسياب دشمن می

نه در روشنگری اذھان سھيم ھستيد، نه تبادل افکار  کنيد،  ايدئولوژيک میۀشما نه مبارز(!) ملی سرخک ھای عزيز

 پس گور . پياز ھستيد وخالصه نه ته  پيازيد ونه سرئینه شعله  نه از افغانستان واوضاعش خبری داريد،.... کنيد و می

اين ؛ آقايان سرخک نما  می کنيدتان را گم کنيد وزياد دامن مبارزه را لکه دارنکنيد چون اين مبارزه نيست که شما

  . دست از پانشناخته به آن مشغوليدفعالً وشما " مئيگوه خوری ميگو"چيزيست که ما به آن 

  ! افغانستانزند باد جنبش انقالبی

 !مائوتسه دون درافغانستانۀ ن به انديشازند باد معتقد

  !نفرين وننگ باد بر تفاله ھای خلق وپرچم

 )رھا.س(


