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 Political سياسی

 
  رھا. س
  ٢٠١٣ جوالی ٠۵

  به بازی گرفته شده است» مائويسم«
  مورد حمله قرار گيرد، »انديشۀ مائوتسه دون« تا

  »اکرم ياری«زرفيقھدف ضربه وارد کردن برجنبش انقالبی کشور است نه دفاع ا
  

 ايدآليستی ۀمادرفروخته ھای بی پدر چگونه با توھمات مشمئزکنند در نوشته ھای قبلی ام نشان دادم که سگان پاچه گير،

کنند، با يکی دانستن خود "يکی دانستن جنسيت کفش چرمی با پوست گاو، کفش را صاحب پستان" خود ھا می خواھند با

کشور، خود راصاحب جاه ومقام کنند ولی اين " دموکراتيک نوين"ظ قوميت، درجنبش از لحا" اکرم ياری" ھا بارفيق

  ".انقالب از طريق تلگراف"ش احمقانه است که ئی اين دون مايه ھا ھمان قدر کوشدريوزه گری ھا

شرمانه دانند، استفراغ ھای کثيف امپرياليستان را تنعم می کنند، بی  اين فواحش زاده ھای بی خرد که به خوبی می

تحت نام (دراين اواخرکبيرتوخی"می تازند که ) کبيرتوخی البته طبق تحليل رمل مائويست ھای محترم،( باالی من

  )تکيه از من است("ازھزاران کيلومتر دور انقالب نميشودفحش گويان ميگويدکه ") رھا"مستعار

  .روسپی گری ھم از خود حد دارد. لوچکبه انديشه ات پناه می برم از دست اين بی خواھر مادران ! مائوتسه دون

" طريق تلگراف"شما خود بگوئيد که، کی ودرکجا توانسته از ھزاران کيلومتر دور واز ! او زنا زاده ھای تھی از شرف

  انقالب کند؟

  )مائوتسه دون"(يک ناسيوناليست انقالبی است که انترناسيوناليست باشد، ھرکمونيست پيش از اين"

 ملی درسر راه آنھا قرار دارد که بايد وطن خود را ألۀ ادعای مبارزه را داشته باشند پيش از ھمه مس کهیبرای ھر جنبش

آزاد کنند وگرنه اين ادعای شان به جز توھين به مبارزه وبه تمسخر گرفتن توده ھا چيزی ديگری بوده نمی تواند اما اين 

خيم ديده اند،عو عو کنان ناله می کنند که ما درھالند مشغول سرمايه داران ھالندی را ض...کمادرجنده ھای لنده باز که 

 آيا اين مادر فروشی نيست؟ در شرايطی که وطن ما زير چکمه ھای خونريزچھل وھشت کشور. انقالب کردن ھستيم

 تفنگ وھوس بازی ھای ۀامپرياليستی به ويرانه مبدل گرديده وخرد می شود وھر روز دھھا ھم وطن بی گناه ما لقم

اين وضع را رھا کرده وبه ) که امکان ندارد( نراالن غرب می شوند، آيا بازھم حتی اگر ھدف اينان مبارزه می بودج

 ھالنديان می پرداختند که ما انترناسيوناليست ھستيم؟ ضرب المثل بسيار پرمعنی دربين مردمان وجود دارد کردنآزاد 

  ".ه نخواھد توانستکسيکه برای خود آش پخته نتواند به ديگران شول:"که

ميھن "می آمد وشاگردی می کرد تا در جنگ جھانی دوم از " کوچوک ھای کوچه گرد"آيا ستالين بزرگ بايد اول پيش 

 شما ۀبه انداز" مائوتسه دون"خدشه دار می شود؟ آيا " انترناسيوناليسم" است کهخود به دفاع برنمی خ" سوسياليستی

  را پيش برد وبه پيروزی رسانيد؟ "  ضد جاپانیۀمبارز"ک نداشت که از مارکسيسم در" پاپيگک ھای قطبی"
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" انترناسيوناليم"به کدام اساس، اين حق توھين بزرگ به ! - نه پرولتری-شما پيش برنده ھای انترناسيوناليسم مزدوری

غانستان بيشتر به را به خود داده ايد وروی کدام تحليل رمل تان تشخيص داديد که در شرايط فعلی ھالند نسبت به اف

  رورت دارد؟ضمبارزه وانقالب 

که باداران ايدئولوژيک تان حمله به افغانستان  بلی شما از انترناسيوناليست ھم آن سوی مرز عبور کرديد ھمان قسمی

  .خواند می" انترناسيوناليسم پرولتری"وتجاوز بی رحمانه باالی خاک مارا 

 رفيق مبارز ۀناليست خود را جمع کرده ودرقادی لنگ تان بزنيد وبه گفتبھتراست اين انترناسيو! لوچکان پست فطرت

ولی ما تاپای جان وتا زدن آخرين لگد کمونيستی برتابوت " چس چس باد خارج کنيد: "ما، ميرويس ودان محمودی

ا داشته وھيمن  تان رکی که از دير زمان انتظار بلعيدنلوچ  وءمتعفن ولجن آلود تان وانداختن تان درقعر مرداب فحشا

که راھنمای عمل ماست واز " مائوتسه دون "ۀ کافی در آن غرق ھستيد، مبارزه کرده واز انديشۀحاال ھم به انداز

 نخواھيم ه ایکه درتاريخ مبارزاتی جنبش ما ثبت است، دفاع می کنيم ولحظ" رفيق اکرم ياری"مبارزات به ياد ماندنی 

  .گرد وغبار خيانت باالی راه واصول شان بنشيند زدور،گذاشت که از طرف شما دون کيشوت ھای م

جاسوس و وابسته، تازگی نداشته واز  که جای شگفتی ندارد اين است که موجوديت اين چنين جريان ھای مزدور، چيزی

 - که علم مارکسيسم به دست مارکس وانگلس از پندار به علم تبديل شد ھم زمان با آن پيدايش اين جريان ھا زمانی

 ، دنباله روان" مسکوۀھست. "نيز شکل گرفت وھمواره در تضاد با راه راستين کمونيسم به سر می برند -لحاظ ماھيتاز

، اين ھا مثال ھای "دن سيائوپين وھواکوفن"گروه خيانت کار ،"خروشچف،کاسيگين وبرژنف" باند ،"ليوشائوچی"

ين راه سرنگونی اين چنين باندھای خاھا  است وتنکه عيان خوبی از اين نوع جريانات به شمار می روند ولی چيزی

وتبھکار ھم ھمين است که نبايد برای اينان فرصت ودست باز در خيانت داده شود وھمواره به دھن شان کوبيده شود که 

يت اين پليدان، آموزنده است که درگذشته به خوبی اين کار صورت گرفته است، برای شناخت بيشتر وبھتر از ماھ

 اين دو رويان سياسی از خدعه معموالً «: بشنويم" حزب کمونيست بلشويک"تعريف دقيق وروشن شان را از تاريخ 

ولی .  کارگر از پيش می برندۀ کارگر وحزب طبقۀ خود را از راه فريب ملت، طبقئیوفريب آغاز کرده، سياه کاری ھا

دو رويان سياسی عبارت از يک زمره اشخاص بی پرنسيب وجاه . ن تنھا فريب دھنده شمرددو رويان سياسی را نمی توا

ش دارند از راه فريب، بوقلمون صفتی دير گاھيست محروم گرديده وکوشطلب سياسی می باشند که از اعتماد ملت 

سياسی را برای خود حفظ ھمين قدر باشد که عنوان رجال . وشيادی واز ھر راه که باشد از نو اعتماد به دست آورند

ند به ھرکسی تکيه کنند، خواه ا اشخاص بی پرنسيب وجاه طلب سياسی ھستند که حاضرۀزمراز دو رويان سياسی . کنند

خواه واليت فقيه، خواه امپرياليستان ھالندی ـ تفسير داخل قوس از من (عناصر بزھکار، خواه ته مانده ھای جامعه،

 سياست درآمده وبه عنوان زمامدار بردوش ۀکه درموقع مناسب از نو به صحن تا اين -، خواه دشمنان غدار ملت)است

  ) ۴٧٣ ۀچاپ فارسی، صفح-  مختصرۀاتحاد جماھير شوروی، دور) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست(»ملت سوار شوند

 را می شناسانند که بوده و حرکت ھای انقالبی وضد انقالبی فقط زمانی خود" ھا معيار حقيقت پراتيکتن"که  از آنجائی

ھای کثيف از " چوچه پاپيگک"خوشبختانه امروز در اين حقيقت ديگر کسی شک ندارد که اين  دست به عمل بزنند و

جريان ھای کمونيستی می خواھند جھان را طبق جھان " اين ھا خود ثابت ساختند که ند واچه نوع ماھيت برخوردار

گان سرمايه، وضد کمونيسم، می خواھند جھان را طبق جھان ستواب زی،بينی خود دگرگون سازند و ارتجاع، بورژاو

  "ر دھندييبينی خود تغ

خاطر رسيدن به اين منافع ازاستفاده کردن از ھيچ ه برای امپرياليسم که ھيچ چيزی ارزش ندارد جز منافع شان، وب

 دربين مردمان به شدت خرافاتی از دھد تا بيشتر راھی دريغ نمی کند، دريک سمت جريان اخوان المسلمين را رشد می

 غالمی ۀ تاريک انديش تر از آنھا را با انداختن حلقدست يابد ودرجای ديگر کسانراه اسالم وارد شده وبه سالخی آنھا 
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واز ھمان در گوش شان، کمربند داس وچکش در کمرش می بندد تا زير نام کمونيسم وخدمت به خلق، خلق را بدرند 

تن ی شان استفاده می کنند ونيز درجای ديگر با به خدمت گرف کردن صدای خلق وبريدن گلوداس وچکش برای خفه

جوديت شان در ھرمنطقه به يھوديت وجمله اديان طبق مو  بنيادگرائی مسيحيت،مزدوران چندی دست به دامن زدن

را باخود حمل " ائويسمم"بی شرمانه " پاپيگک ھای قطبی"وامروز اگر اين .  خون خلق ھا مصروف می شوندآشاميدن

 مائوتسه دون وضربه زدن به جنبش ۀمی کنند تا از آن منحيث تيغ برنده استفاده کنند برای حمله باالی پيروان انديش

 خواست اما امپرياليسم ھنوز برآورده شدنانقالبی کشور، ھدف فقط جلب توجه امپرياليسم وخوگ سرمايه می باشند 

جھادی وتکنوکرات ھای غرب زده بيشتر می بيند به ھمين خاطر  ش ازنوع طالبی،ھايش را در وجود مزدوران ديگر

 ناچيز نصيب شان گردد چون حاال ینانی برسند وچيز  دارند که به آب وءاين پاپی مزدورگ ھا دربين آب وآتش تقال

" مائويسم"به " مائوتسه دون ۀانديش "!!اينان نه ارتقای .بيرون مانده اند، بله ھدف ھمين است...."خا"اين مزدوران مثل

به " مائويسم ". مائوتسه دون را درک کنندۀانديش"را خواھان اند، نه به آن باور دارند ونه آن سطح را دارا می باشند تا 

دفاع می کنند، نه " اکرم ياری" اينان نه از رفيق. مورد حمله قرارگيرد"  مائوتسه دونۀانديش" بازی گرفته شده است تا

 تا جنبش انقالبی ست شده ا ایدر دست اينان وسيله" اکرم ياری" خت دارند ونه به راھش باور دارند، رفيق شناویاز 

گويم ما تا پای جان از اين ارزش ھای خود دفاع می کنيم وشماھا سه مزدور  ولی باز ھم می.... کشور را ضربه بزنند

  خود رادکاناين " ماتسه دون "ۀارزش ھا نيستند پس به گفت اين  ھالندی تان قادر به از بين بردنبچه، چه، که باداران

  ".جمع کنيد"

راباجان ودل پذيرفته وبه انرژی » ميرويس ودان محمودی« :درود ھائی گرم وکمونيستی رفيق گرانقدر ومبارز: تذکر

  .يقانه چقدر فناناپذير وانرژی دھنده است چنين ھمکاری ودرود ھای رفاً انقالبی خود تبديل کردم و واقع

 از با تفاله ھای مزدور، که قبالً  افغانستان که باشد ۀدرھرنقط" رو در رو"ودر مورد پرسش وپاسخ در مورد مالقات 

 خود ۀ اخير نيز با روشنی از طرف رفيق مطرح شده است، من نيز به نوبۀجانب رفيقان مطرح شده بود ودر اين نوشت

ھای شان " او.جی.ان" از افغانستان که دفتر ۀگويم که در ھرنقطبه گوش اين مزدورکان لوچک پيچکاری کرده و مي

و مالقات داشته وبه بحث رو ار ت رفتن به آن جا را دارند، انقالبيون حاضراند که با اين لوچکان ديدأوجود داشته وجر

  .در رو بپردازند

 

 


