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 رھا.س
 ٢٠١٣ جوالی ٠۶

 

"Zadong"  پيرم قل"ھای "کاندوم"و" 
  

 ھيچ نسان ديگراز وجود انسان فارغ گردد، آن ا) آگاھی -شناخت -شعور -منطق -انسانيت( که جوھر انسانی زمانی

 ،ناآگاھیھا که امتياز ندارد بلکه پست تر از آنھا ھم می شود چون ندارد، نه تن) نئاندرتالانسان ھای (شامتيازی بر اسالف

توليدات به شکل  دليل عدم رشد کلی اجتماع وه ب) اندرتالانسان ھای نئ( ن آنھائي وشناخت پایمنطقسطح نازل تفکر

 رشد نکرده بود که در شعور انسان ھا يک ه ای مادی در آن زمان به اندازاحتياجات رورت زمان وض. اوليه، بودند

لوکوموتيو تاريخ، ".  شعور اجتماعی شان استۀن کنندييوجود اجتماعی انسان ھا، تع"وجود بياورد، ه ر بنيادی بييتغ

راندن چرخ تاريخ وبه  متخاصم رخ داده وباعث به پيش ۀ از زمان، بين دو طبقیی اند که در برھه ھای مشخصئنبرد ھا

رات فاحش گرديده اند، عمده دليل عقب ماندگی فکری واجتماعی انسان ھا در آن زمان نيز عدم وجود ييارمغان آوری تغ

ر شناخت انسان ھا و تميز آنھا از اسالف شان نقش دارد، کار يي که در تغه ای اند ومھم ترين پديدیھمين نبرد ھای طبقات

ستند که ھر معتقد وآشنا با ماترياليسم ديالکتيک وتاريخی از اين امر آگاھی دارد وپيشوايان وفعاليت ھای اجتماعی ھ

 خود به تشريح وتوضيح مفصل اين موضوع پرداخته اند، حاال ھم بحث ۀمارکسيسم به خصوص انگلس در آثار عديد

رات تدريجی شکل انسان يي اثر تغ چه چيزی باعث شده که انسان ھا از شکل ميمون وبهاً برسر اين نيست که آيا دقيق

چه دربخش علوم، ماھيت (رات ييکامل امروزی را به خود بگيرد، بحث ما برسر اين است که اگر باوجود اين ھمه تغ

  .ناميد" ميمون" کند ساف وساده بايد آن را ئی نما پيداشده وبربری" شاشوک"بازھم اگر ) انسان ھا، طبيعت وتاريخ

   :اصل مطلب

گفته می شوند، اصل ھرسه اين تخلص  "مائو"اين ھا ھمه تخلص ھای ھستند که به " وزدونگ"  تسه تونگ،"تسه دون"

قبول   شھرت جھانی وود، مائوتسه دون بعد از پيداکردنتلفظ می ش" تسه تونگ"ھا يک چيز بوده که در زبان چينی 

ش به يکی حيث راھنمای عمل وتبديل شدنی منلنينيست - انديشه اش از طرف بيشترين احزاب وسازمان ھای مارکسيستی

ه رات شدييش طبق لھجه وادبيات زبان ھرکشور، دستخوش تغاين تخلص از پيشوايان انقالب ومبارزه در سطح جھان،

که از لحاظ  اما اين.  کلمات در زبان ھای گوناگون، امر طبيعی می باشد تلفظ خاصۀرات به دليل شيويي که اين تغاست

به منظور اً تخلص عموم .کنند، کسی زياد تعمق نکرده است ی را باخود حمل میئ چه تفاوت ھاراتييمعنی اين تغ

تعريف وتميز اشخاص از اشخاص ھم نام ديگری شان می باشند وگرنه کدام مفيديت خاصی را درخود نھفته ندارد واين 

ی گزينند که دارای يک معنی ی را مئ بيشتر طبق رسوم انتخاب شده ودرقدم دوم چيزھایتخلص ھا نيز درھرکشور

 چونگ، تون، : درچين مشاھده می شود که بيشترين تخلص ھا باوادبيات خود ھمان کشور باشند مثالً خاص به زبان 
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 لو، زل، گل، غان،:مين، آن، دونگ واز اين قبيل حرف ھا تشکيل می شوند ودر ترکيه بيشتر از کلمات چون اينگ،

ون تمام اين ھا ھم از لحاظ معنی درترکيب با کلمات ديگر مطابقت دارد وھم دارای قز وغيره استفاده می شود چ اوف،

ديگر جمالت ندارند تايک   خاصی می باشند که درکشور ديگر، مھاجر وبيگانه ھستند وکاربرد ترکيبی باۀادبيات ولھج

بلی : تلف، به اين دليل کهر تخلص مائوتسه دون در کشورھای مخييتعمق نکردن در تغ. معنی خاصی را ارائه بدارند

ھمين خاطر ه زياد استفاده نمی شود ب" تونگ "ۀدری، يعنی در افغانستان واژ و  در زبان پشتومثالً درست است که 

اين تخلص را برای خود " مائوتسه دون"که  ولی به اين فکر نيستند که شايد زمانی بيشتر مائوتسه دون می گويند

بوده که اين را انتخاب کرده است " تسه تونگ" ازجمله به دليل معنی خاصی برگزيده است روی بعضی ملحوظات

چيز  ری آمده وييش نيزشايد تغيادرمعنتبديل می کنيم " زدونگ"يا " تسه دون"به " تسه تونگ"که ما آن را از  وزمانی

ت که چه کسی است برای ھمه معلوم اس" زدونگ"يا " تسه تونگ"، "تسه دون"به ھر صورت، . ديگری را تداعی کند

گفتی ويا باشنيدن اين " مائو زدونگ"را " مائوتسه دون" وچه کاره است، کسی اين را ايراد گرفته نمی تواند که تو چرا

برای ھمه آشنا بوده " مائوتسه دون"امروز نام فنا ناپذير باز ماند، نه اينطور نيست و" مائو"ر شنونده ازشناخت ييتغ

 کامل دارند، اين ئیتخلص پر افتخار وزنده ياد، آشنا با اين نام و) ... و ليسم وارتجاع فئودالیامپريا(نان ومخالفاوموافق

که قدر  ر کلمات ونوعيت تلفظ آن از يک کشور به کشور ديگری می باشد ولی چيزیيييک روال عادی وطبيعی تغ

اين است که ھرتخلص روی يک معنی ومفھوم خاصی ودر تطابق با زبان وادبيات خاص ھر کشور  مسلم است،

از يک " مائوتسه دون" شان با نام ئیسفانه ما در اين جا چوچه سگ ھای را می بينيم که آشناأبرگزيده می شود، اما مت

قل معنی اين تخلص را بفھمند، بی شرمانه حدا که انديشه اش را درک کرده و ماه ودوماه تجاوز نمی کند چه رسد به اين

  .را با گذاشتن باالی خود، چتل می کنند واين درد آور است" زدونگ"ینام بزرگ وانقالب

 اين تخلص مانده بود، باديدن" زدونگ" بوده وتخلص خود را" شھاب"ش ل کسی را در فيسبوک ديدم که نامچند روز قب

در فکر فرورفتم که آيا بی   شوک زده شدم وه ای، لحظ"يرم قلپ"بچه بی ريش  پشت و" شاشوک"بر روی يک 

پيدامی شوند که اين جسارت جبران نا پذير را مرتکب شوند؟ " پنيرھای ھالندی"ی به جز ئوجدانان ومادر فروخته ھا

 خاطر که ، درست به ايناشتباهی ھم ئی درست بوده وتاجائجا ديدم که بلی حدس من تا ش رفتم وسوی پروفايلباعجله به 

عمده وپرچون ھا وحسين  از شورشگ ھا،" فحش نامه"ش را وارسی کردم چيزی نيافتم جز يکی دوکه پروفايل زمانی

 به اين خاطر که بعد از تپ وتالش ھای زياد موفق شدم موقعيت آن چوچه سگ اشتباه قماری اش ۀن ودارودستئيخا

وجانی ترين دادن به يکی از خون آشام ترين .....مشغول ککثيف را پيدا کنم ودر يافتم که در داخل زندگی کرده و

 جھادی ھا ئیاز دوران سگ جنگی ھا می باشد، پيرم قل که در طی چند سال،" پيرم قل"به نام " جنبش ملی "انندانقوم

دين کار گلب در دوران سگ جنگی ھا به باند تبھ.تاکنون ھرطرف لقمه را چرب تر ديده است، به ھمان طرف لوليده است

 وحشی گری می کند وگاھی ھم در چوکات" جمعيت اسالمی"وابسته بود، از آن روزھا تاکنون گاھی در چوکات 

نام ه  بوی" کاندوم"به مکيدن خون مردم شريف واليت تخارمشغول می شود وبيجا نيست که امروز يک " جنبش ملی"

ھم کاسه شده ) می خواران ھالندی( پرچمی خودرا بگذارد وبا ھم نوعان خادی و" زدونگ"باالی خود تخلص " شھاب"

ی ئمادر فروشی، خواھر فروشی، خود فروشی و وجدان وشرف فروشی مشغول شوند، اينان که بو وبه وطن فروشی،

انسانيت، منطق، آگاھی وتربيت نمی برند، بين خود ھيچ تفاوت ماھوی ندارند به محض بيرون شدنش از  از سواد،

 دختر قلی، قاسم مشترک خود ھارا بر مال می سازند که يکی از ھالند با معامله گری برسر مغاک ھای ھالندی وپيرم

داد پغمانی دريکی از نوشته  که در اين باره رفيق مبارز ونستوه ما، خالق(را چتل می کند" ستالين بزرگ"وزنش، نام 

وآن پشت وچوچه سگ کمپيرش ) است، تشريح مفصلی داده "ستالين وپنيرھای ھالندی"ھای گران بھايش تحت عنوان 

 جان کنی دارد وھرگيز به اين فکر نکرده اند که آيا »پيرم قل«خود با" عقب"به داللی برسر " زدونگ"از تخار زير نام 
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ی از ئ ھمچون تخلص ھاۀچه معنی داشته ودرکدام کشورھا مورد استفاده قرار می گيرند وانگيز" زدونگ"و" ستالين"

آيا . ، چه بوده است وچرا اين تخلص ھا را انتخاب نموده اند"مائو"و" جوزف:"  يادان فناناپذيرطرف قھرمانان وزنده

  را باالی خود ھا بگذارند؟" انگلس"و" مارکس" آنھا نمی توانستند تخلص

 به سر می »پيرم قل«خود با....." ک"خاطرباالبردن نرخ ه  بی وجدان وپشت که حاال مصروف جنجال بۀمادر فروخت

دل بربايد وچند شبی در ) دوستم(خواھد از شاھی بچه بازان می اين نام کبير وپرافتخار،) چتل کردن( ، باگذاشتنبرد

  . کندئینما" زدونگ"زيری لنگ دوستم 

  ميان ماه من تا ماه گردون

  تفاوت از زمين تا آسمان است

 پيروزس انقالب دموکراتيک ،)جاپان( بزرگترين امپرياليسم عصر خودوپيکار جانانه اش، شکست دادن" مائوزدونگ"

 »کاندوم پيرم قل« آثار متعدد جاودانه اش کجا و سوسياليستی و به نگارش در آوردن دولتئیبرپانوين و در تعاقب آن 

  .با خواھر فروشی ومادر فروشی اش کجا

کجا و ... گماتيستی ود ش عليه انواع انحرافات رويزيونيستی، اپورتونيستی،و بی امان ترين مبارزات" مائوزدونگ"

وبه اميدخوابيدن در زير لنگ ھای " پيرم قل" وبی وجدان، در زيری لنگ ھای ۀ يک چوچه سگ مادرفروختخوابيدن

  .دوستم جالد، کجا

  . و خلم کشال کجامفعول، آن کالسيکر مارکسيسم و رھبر پرولتاريای جھان کجا و لومپن خادی، "مائوزدونگ"

 ھمه جانبه اش علم مارکسيسم را، کجا وآن پشت مادر وخواھر فروخته وحرام سط دادن وبءوآن ارتقا" مائوزدونگ"

  .گويد، کجا می" بسم هللا"دادن نيز...." ک" که در وقت ه ایزاد

اين بار به خوبی حرف را در گوش اين زنا زاده پيچکاری می کنم که از اين توھين خود دست بردارد وگرنه طبق 

  .در خطای بی پدر وحرام زاده را بيرون می اندازماين ما" ل وپوستکج "فرصت

  مرگ بر امپرياليسم وارتجاع

  مرگ بر مزدوران سازماندھی شده ودشمنان قھرمانان کمونيسم

   مائو تسه دون ومبارزات پيگر شانۀزنده وپرشور باد معتقدان به انديش

  )رھا.س(

 

 


