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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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  رھا. س
 ٢٠١٣ اگست ٠١

  

 ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال
)١(  

  

، در صدد تضعيف جنبش امپرياليستان ھالندی سگان پاچه گير واليت فقيه و: که بگويم من ھيچ خسته نمی شوم از اين

  .انقالبی کشور وبدنامی رھبران اين جنبش، اند

زمانی که انسان يک دراز گوش را به خاطر کم کاری يا کدام دليل ديگر، تنبيه می کند، دراز گوش به وجه بسيار 

 اجتناب می کند  شده بود،ویخوب، آن تنبيه را در دل نگھداشته و بار ديگر از ارتکاب ھمان جرم قبلی که باعث تنبيه 

که بر  که در آن صورت مغز خر خورده ھا، جز اين" مغز خر خورده باشد" عوام، ۀ، به گفتحيوانکه آن  مگر اين

  .زندگی ننگين شان، خاتمه داده شود، راھی ديگری وجود ندارد تا آن ھارا از لگد پرانی، باز داشت

" حداالمکان" واين حوصله را ھميشه به کار می بندند تا،ھا از بھترين وبيشترين حوصله برخوردار بوده » کمونيست«

چون بر اين باور . شوم ترين ومغز خر خورده ترين آدم نماھا را با اين حوصله ودرايت، به راه انسانی رھنمون سازند

ولی، . داردھای قرتکی نيز » مائويست« ثير را حتا باالیأاند که کار مداوم و پی گير، بعد از جنگ مسلحانه، بيشترين ت

قسمی که ديده می شود، اين دراز گوش ھای طويله خانه ھای واليت فقيه، مغز خود را خورده اند که امکان آدم شدن در 

کن ھای تير خورده، به ھر طرف زنجير پاره می کنند ودرحالی که دم ھای شان " عوعو"اين ھا وجود نداشته وبه مثابه 

  .د را می خورندخو" سینج"باال بوده، پارس می کشند و

ولی من چيزی را که در اينجا الزم " دروغ گو حافظه ندارد: " بسيار پر معنا دربين مردم وجود دارد که می گويدۀجمل

  " اينکه حافظه ھيچ ندارد، شعور ومنطق، نيز نداردۀدراز گوش، به عالو: "افه کردنش دانستم اينکهضبه ا

» کبير توخی« شان، به رفيق" ماتحت"ر فال بينی، با استفاده از رگ ھای اين مغز خر خورده ھا، زمانی اين قلم را  د

خود خوابيده و با بيرون دادن " سرگين" نسبت دادند ولی چون، خصلت دراز گوش ھا، اين است که ھميشه باالی ھمان

به  ش جان کرده و، دوباره آن سرگين را با لگد خود تيت وپاشان کرده وقسمتی از آن را با اشتھا، نو"غر وپر"چند 

ی، تکرار می کنند تا ه ئسی ديگری کرده وھمين روند را به صورت دايرش می پردازند وبه جای آن، باز نجنشخوار

 از سرگين خوردن خود، مسموم شده وبه نشخوار کردن چيزی ديگری شروع می کنند، بالفاصله بدون اينکه کامالً 

از کوره » ميرويس محمودی«می گفتند، اين بار» کبير توخی«شرم وشرافت، اين جانب را که روز گذشته کوچکترين 

  :کرده اند" عر عر" ولی چون خر، خر است، بار ديگر اينطور ندکشيد
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آزاد - افغانستان آزاد"وقتی به نوشته ھای  ساختگی وکيالن مدافع سازمان انقالبی ونويسندگان فحاش سايت جاسوسی "

موسوی ، ميرويس محمودی کبير توخی ،احمد برومند ، خالقداد پغمانی ،محک باستانی ،آزادل ، : ھريک"فغانستان ا

  ..."رھاو.،حامد بھارستانی ،شاھد روشنگر، س

 بوده که ۀآنھا شخصيت ھای جداگانۀ مجبور شده اند تا به حقيقت اعتراف کنند که، بلی ھم" قضا از قدر"که اين بار،

که اندک ترين شکی به  نسبت علميت ودرک شان از کمونيسم، به دراز گوش بودن ما پی برده وبدون اينھرکدام به 

  .خود راه دھند، به افشای ماھيت پليد دراز گوشی ما، دست زده اند

پاسبان منافع  که، انقالبيون، ما را سگان پاچه گير،" از کون خود چنگ می زنند"دراز گوش ھای قرتکی از اين بابت 

: م که آيا می شود که به دراز گوش گفتيگفته اند، من از شما سؤال دار...فراری، تھی از شرف وانسانيت و امپرياليسم،

 اين يک توھين بزرگ به انسان وانسانيت است که ما به درازگوش نيز انسان خطاب اً او انسان؟ در اين صورت، حقيقت

  آنوقت انسان ھای واقعی را بايد چه گفت؟. کنيم

ذھنی } ۀلسأم{ۀ حزب کمونيست يک مسئل}تأسيس{تآسيس":  کهندنامه ھای خود گفته بود" عرعر"ينان در يکی از ا

  "است نه عينی

ساير ...و...و» ھواداران«، »جنگ خلق«کشور، » جنبش مائويستی«ثابت ساختند که، آن " لگد پراگنی"خود شان با اين

به بيرون  ذھن ما، ۀزبان خود، اقرار داشتند که بلی تمام آنھا از ساحند وبا اخزعبالت شان، از چه نوعيتی، برخوردار

بودن يا بيرونی و واقعی بودن اين چيز ھا نيز، ديده نمی شود چون تمام شان به زعم " عينی"رورت ضکرده اند ونفوذ ن

به » ان محمودیميرويس ود« باقی ماند، خط سرخ، که آن را نيز رفيق دراز گوش ھا، مسائل ذھنئی بيش نيستند و

  .ش، تشريح کرد که ديگر جای ترديد و مستلزم تشريح بيشتر، نمی باشد"کيف وکان"با تمام  خوبی و

  ......ادامه دارد

 

 


