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  رھا .س
 ٢٠١٣ سپتمبر ١۶

  مالحظات مختصری برھذيان گوئی ھای

  »کابلی«عبدهللا  جناب 

 خود باالی رژيم حاکم در ۀمانقسمی که برھمگان معلوم است در اين اواخر امپرياليسم امريکا طی يک بھتان بی شر

 نظامی باالی رژيم بشار اسد در سوريه ۀسوريه، مبنی بر استفاده از سالح کيميائی، تصميم خود را در ارتباط حمل

 سالح کيميائی از طرف خود دست ۀاسناد، مدارک وشواھد معتبر وانکار ناپذير مبنی بر استفاد. اعالم داشت

دھند که بھانه  ، نشان می)نه رژيم بشار اسد(  امريکاۀورد حمايت اياالت متحدگان واجنت ھا وگروه ھای منشاند

ربه زدن ض سالح کيميائی از طرف اياالت متحده، ھدف، از بين بردن رژيم بشار اسد، واز آن طريق ۀگرفتن استفاد

ا که برای يک کشور به رقيبان ابر قدرت خود، که از حاميان اسد بوده وافزون برآن، قسمت ھای مھم خاورميانه ر

امپرياليستی از اھميت خاصی برخوردار است وفعالً تحت کنترول کشور ھای امپرياليستی روسيه وچين قرار دارد، 

  .باشد میتحت کنترول خود در آوردن 

وحتا جلب (  سالح کيميائی امروز ابزاريست در دست امريکا جھت خاموش ساختن کشور ھای ديگری امپرياليستی

اين . لقمه، ذيحق دانستن خود در برابر روسيه، چين وايران ودر نھايت بلعيدن آسانترِ )ا به حمايت از خودنيروی آنھ

اگر امريکا در اين زمينه ثبوت :  که اسد اعالم داشتبعد از آن به ويژهچيزيست که نياز به شک وترديد ندارد 

. ا گفتنئی نداريم در مورد قبول خواست ھای امريکا سالح کيميائی ما را ثابت سازد، مۀومدرک داشته باشد که استفاد

خاطر تضعيف نظام حاکم در سوريه، امريکا با تمام توان در ه درغير آن، اين يک تھمت است از جانب امريکا ب

دست داشته واجنت ھای مشغول سند سازی ھای دروغين، نتوانسته است که تا کنون کوچکترين سندی در اين زمينه 

شرم روی « سالح کيميائی، يک بھانه است در دست امريکا جھت ۀ واين خود ثابت می سازد که استفاد.ارائه بدارند

.  نظامی باالی سوريه وھموار ساختن جنايت ھای ضد بشری اش در آن کشورۀش مبنی بر حمل»به آب دادن

م نيرو وتوان وبا نھايت وحشی  امريکا، با تماۀ ودھھا کشور ديگری که اياالت متحداافغانستان، عراق، ويتنام، ليبي

 از خاک بدل ساخت، ھزاران ھزار انسان بی گناه را در ھر یگری باالی آنھا حمله کرده است، کشور را به تل

بودند ويا » استفاده از سالح کيميائی«آيا اين ھا ھم دارای يک جرمی، مثالً ...  توب وتانک خود ساخت وۀکشور لقم

غنی قابل استفاده ومفيد برای امريکا، داشتن يک موقعيت ستراتژيک در منطقه واز اين تنھا گناه شان، داشتن منابع 

  يش؟اقبيل جرم ھای غير قابل بخش
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 فير کردن ريطهدر کشوری که واقع بينی، و وجدان بيدار داشتن، باعث به باد دادن سر انسانھا شود، متأسفانه بی خ

 در قبال ندارد وگرنه تحريف واقعيات، مديحه سرائی جنايات جھت  شود،کننده را که دامنگير آدم فيريجه ایھيچ نت

در .  دخول در جنت نخواھد بودۀخاطر کسب ثواب واخذ اجازه خوشنودی ارباب، وشمشير زدن در رکاب ارتجاع، ب

ه اگر دروغ بافی، ھذيان گوئی، افاده فروشی ولفاظی بيھوده چنان نھادينه شده است ک اين ميان، اين فرھنگ ابتذال ،

 شخص عمری آنبدون شک » يک حرف راست به زبان آورد«کسی پيدا شده واين خطر را به جان خود بپذيرد که 

 ۀ حيوانات درندۀرا در زندان سپری می کند، يا به اثر انسان ستيزی ھای گروه ھای وحشی وجنايت ساالر، لقم

فر وديکته شدن از جانب کشور ھای ديگر را در بيابان می گردد وياھم در پائين ترين پله ای از مجازات، مارک ک

 ودروغ باف ولفاظ باالترين جايگاه را در کن فيرخريطهودر چنين شرائطی، آدم ھای بی . پيشانی خود قبول می کند

 خريطه فير کنجامعه پيدا کرده، گفته ھايش کماکان ھمانند خط قرآن حفظ می گردند وتقديس می شوند وشخص بی 

فھمد که چه گفته روان  رود که ديگر خودش ھم نمی مآبانه در اين مھمل بافی ھای خود پيش مینيز چنان فاضل 

خاطرم آمد، به دليل مصداقش با موضوع مزبور، ه سرگذشتی را که ھمين لحظه در ارتباط با اين موضوع ب. است

  : نخواھد بود که در اينجا ذکر نمايميدزا

فوک ودروغگو بود ودرعين حال بسيار تبنل، زمانی که دوسال پيش از يکی از بچه ھای ھمسايه ام که خيلی ال"

چطور شد موضوع مونوگراف، دفاع دپلوم واين ) جان .ع( فلسفه فارغ شد، روزی ديدمش وگفتم ۀپوھنتون، در رشت

م فھم  مونوگراف، دراوائل بسيار ساده لوحانه صحبت کردم تا گفته ھايم عاۀحين ارائ: چيزھا، به خوبی گذشت؟ گفت

گفته ھايم را اندکی علمی تر کردم وبيشتر از لغات کم . واقع شوند، ديدم از بس که ساده بود ھمگی به خند آمده بودند

بازھم . ن از درکش عاجز مانده ولی برای استادان بسيار جذاب واقع شده انديافت تر استفاده کردم، ديدم که محصال

ات مشکل افزودم، ديدم که استادان نيز از گفته ھايم سردر نمی آورند ولی استفاده از لغ در علمی کردن گفته ھايم و

بازھم کمی بيشتر اين گفته ھايم را علمی کردم ولغاتی را استفاده کردم که قبل از آن . برای خودم جذاب وجالب بود

مين شکل ادامه دادم تا اين لحظه ای به ھ. در ھيچ جائی نديده بودم، ديدم که خودم نيز چيزی از اين گفته ھا نمی فھمم

  "که يک استاد از دستم گرفته وبه زور سر جايم شاند

يکی از آن جمله اشخاصی که ازبس ھذيان گوئی . راضی به درد سر دادن تان نيستم وموضوع را خالصه می کنم

 به ھمان درجه است که حاال» آنالين-جرمن- افغان«يکی از نويسندگان، در سايت » عبدهللا کابلی«کرده است، جناب 

آقای کابلی طی يک مقاله ای بنياد گرائی، واز . ای از ترھات بافی رسيده است که خودش ھم نمی فھمد چه می گويد

 مقاله ای را که جناب .طرف ديگر مزدور بودن خود به امريکا ويامزدوری مزدوران امريکارا، ثابت ساخته است

به حمايت از » دموکراتيک خلق«به اصطالح  کارومزدوريکی از اعضای سابق حزب جنايت» سليمان راوش«

رژيم سوريه وبی اساس خواندن اتھام امريکا، نوشته است، خشم بنياد گرائی آقای کابلی را برانگيخته است ومجبور 

مقاله » راوش }سليمان{ مالحظاتی بر درخواست سلييمان« شده است تا به زعم خود طی دروغ نامه ای تحت عنوان

قد کشيده واز اربابان امريکائی خود به دفاع برخيزد ودر اين ميان مھم نيست که حقيقت آشکار، مبين چه را به ن

آری آقای کابلی به حقيقت کاری ندارد وھدف، دفاع از جنايات اربابان است تا مبادا صد . چيزی است وچه می گويد

و گردد وآنوقت جبران چنين خساره ای، ناممکن خدای ناخواسته گوشه ای از درآمد ھای آقای کابلی از اين درک لغ

  .وقايه بھتر از تداويست: پس به حق گفتا که. است

ھدفم از ياد داشت اين نکات، نه کوبيدن شخص سلطانی : چيزی را که قبل از ھمه ميخواستم بيان دارم اينست که

خواھم بيان دارم که شايد  ينجا میبعضی نکاتی را درا. برايم مھم است ونه ھم دفاع از يک مزدور کاسگين برژنف
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ولی برای شخص خودم که سخت از ديدن تحريفات عمدی . نه مورد قبول کابلی واقع شوند ونه از راوش ماوشش

حقيقت ھا، مسرت بخش است وبه ھمان اندازه که از از وغيرعمدی ودروغ بافی ھا نفرت دارم، بيان حتا اندکی 

يقين دارم که عامل تمام بدبختی ھا وسياه  ت ھای غرب زده اش متنفرم وجنايت کاران جھادی، طالبی وتکنوکرا

روزی مردم و وطنم ھمين جنايت کاران بودند وھستند، به ھمان اندازه نيز از جنايت کاران ومزدوران خلق وپرچم 

 ھم کاسه نفرت دارم وبراين باورم که جنايت وخيانت گروه خلق وپرچم، از جنايت وخيانت مزدوران جھادی وديگر

  .ھايش کم تر نيست ودرنھايت ھمگی شان دشمنان مردم مابوده ودر ميان مردم جائی برای شان نيست

 فلھذا در اينجا می. ول وترازو کردن تمام جوانب مقالۀ جناب کابلی به جز ابطال وقت، چيزی ديگری در پی نداردت 

جناب شان با استدعای مرحمت، خدا حافظی  را خدمت کابلی صاحب عرض نموده وازهخواھم يکی دو نکتۀ کوتا

  .نمايم

 حقيقت سوريه واتھام رذيالنۀامريکاباالی سوريه يک مسألۀ زير کمپلی بين کابلی وراوش نيست که ھرچه دل :اول

در اين ميان معلوم است کسی که بدون طرف . تنگ شان خواست برسر يکديگر بريزند وقاضی نيز خودشان باشد

ولی آفتاب رابين دو انگشت پنھان کردن، ادعای آدم ھای کودن . رود، با موفقيت برمی گردد مقابل به محکمه می

در باال متذکر شدم که شواھد واسناد انکار ناپذير نشان می دھند که استفادۀ سالح کيميائی به . واز دنيا بی خبر است

کسانی ھم که  ين شکی نيست وطرح ريزی خود امريکا ودست نشاندگان مزدورش در سوريه، انجام شده ودر ا

اينھا ھمه نشان دھندۀ . ش بوده اند اسد، بلکه از حاميان او و رژيمن بشاراين جنايت گرديده اند نه از مخالفقربانی ا

اين . آنست که اين يک اتھام بس بی شرمانه وآزمندانه از جانب امريکاست جھت قاپيدن گوشت وپوست مردمان فقير

يت تبديل می گردند که نداشتن کوچکترين سند مبنی بر صادق بودن ادعای امريکا، برآن قرينه ھازمانی به واقع

ی مانند راوش بر ج به سر می کند واز يافتن يک حامنه باحمايت راوش، سوريه کاله خود را ک. افزوده می گردد

. د وبی آبرويش سازدخود می بالد ونه ھم پشت وپھلو زدن ھای کابلی قادر است کاله سوريه را به زمين انداز

درست است که در نظر گرفتن حداقل آزادی بيان برای کسی اجازه نمی دھد که آقای کابلی را از افواھاتش باز دارد 

ولی آن آزادی بيانی که با توسل به ھرچه دروغی که در چنته باشد، باعث قلب واقعيات شود، طرفدار چندانی 

 گفتن اين چيز ھارا به کابلی ۀنه به لحاظ اين که آزادی بيان اجاز: ت کهنخواھد داشت ودر آنصورت مردم خواھند گف

  .در سکوت نگھداشتن ديوانه، مرگ ديوانه است: داده است، بلکه

 کابلی دليل حمايت راوش از رژيم بشاراسد ودر نھايت، روسيه وچين را در کمونيست بودن کشورھای :دوم

ھميشه با مقاالت خويش از تيزس فکری بالک کمونيزم "ابلی، راوش نامبرده، جست وجو می کند وگويا به گفتۀ ک

واز ھمين جاست که می گويم ای " ناخوانده ادعای استادی دارد" اينجاست که آقای کابلی ثابت می کند ..."دفاع کرده

قت ھا  ما مرگ حقي،داشتی تا شايد به اين سرحد  فير کردن ھا اندکی پس لگدباخود میريطهاين ھمه بی خ! کاش

  .وجشن ابتذال را شاھد نمی بوديم

جناب کابلی شما اگر اندکی از زير کمپل خود به بيرون آمده وتا غرغره در لجن زار گزافه گوئی گير نمی کرديد، 

خسن «: ويا به گفتۀ کمونيست نامدار ودانشمند شھير ايرانی، دکتر غالم حسين فروتن، به بافتن مھمالت از نوع

حداقل اگر زحمت تحقيق را به خود ھموار نمی ساختيد، از . متوسل نمی شديد» ن معاويه اندوخسين، ھرسه دخترا

در ) کمونيزم به معنای واقعی( نوشته ويا گفته ھای ديگران بايد کمی می آموختيد که فعال ھيچ کشوری کمونيستی

ور ھای به تمام معنا روسيه وچين امروزی، ھرکدام کش. »بالک کمونيزم«جھان وجود ندارد تا چه رسد به 

امپرياليستی بوده وشماھم به جای اين که آمديد وجغد گونه به ھذيان گوئی چسپيديد، خوب بود که اول اگر توان، 
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ظرفيت وآن سطح درک وآگاھی را داشتيد، يک نظر کوتاه به اعمال کشورھای مذکور که بدون کوچکترين تأمل آنھا 

  .شد، روی آن قضاوت می کرديد نداختيد وبعدا اگر چيزی دستگير تان می ا،میدراکمونيستی می خواني

کشور ويا » حمد وسوره«کمونيزم يک مذھب نيست تا به محض خواندن . کمونيست بودن يک امر تنھا زبانی نيست

ابی خير وخوبی در بھشت برين يک جائی برايش تدارک ديده شود واز ھمخوه افراد مبراء از خطا وگناه گرديده وب

کمونيزم، اعمال ! نخير آقا. مستفيد گردد ريان بھشتی واستفاده از جويھای شراب ونخل ھای خرماوباح

خواھد وآنھم نه درخفا ونه درشب قدر وازاين قبيل مزخرفات، بلکه رفتار، سياست داخلی  وکارکردکمونيستی می

االی ابزار توليد، طريق توليد وتوزيع يک کشور، سياست خارجی آن، وضع طبقۀ کار گر ودھقان، نوعيت مالکيت ب

اين چيز ھا ھستند که ماھيت ونوعيت ...خواه وآزاديبخش در کشور ھای ديگر وپشتيبانی از جنبش ھای آزادي آن،

شما که علوم دار است . يک کشور را تعيين می کنند که آيا اين کشور، يک کشور امپرياليستی است ويا کمونيستی

ن سطحی برخوردار نباشيد تا چنين مسائلی را آشايد ھم اصالً از  لۀ تان خطور نمی کند وچيزی اين مسائل به مخي

يد، مولوی گونه حکم شرع  حاصله از اين تحقيق، به پشت ميز قضاوت بنشينظر بگيريد وبا در نظر داشت نتائجدر ن

ھيد تا طبق شريعت غرای د ۀ اجراء در می آوريد ودرجھت خوشنودی اربابان کفرتان دقت به خرچ میصرا به من

  .محمدی اسباب راحتی آنھا را فراھم کرده وچيزی ناچيز از پاچۀ آنھا نصيب تان شود

ن کبير پدرود حيات  به بعد، زمانی که رھبر بزرگ کشور شوراھا، ستالي١٩۵٣روسيۀ امپرياليستی امروز، از سال 

بضۀ خود گرفت، راه سوسياليستی کار خروشچف طی يک کودتای داخل قصر، قدرت را درقگفت وباند تبھ

ھرچند گفتن اين -سوسياليزم به گفتۀ مارکس، فاز اول کمونيزم است که تا جامعۀ کامالًکمونيستی بسيار فاصله دارد(

رياليزم گام نھاد تا اين که مزدوران را رھا کرده وبه طرف امپ )رسد چيز ھا برای آقای کابلی بيھوده به نظر می

رژنف وگورباچف وھمپالگان، کم کم حتا از برسر زبان آوردن نام سوسياليزم وکمونيزم احساس قالده بند امريکا، ب

پای ديگر نيز از  نشانی از نظام سوسياليستی در آن کشور باقی نگذاشتند وبا دست وپا ودو کردند و انزجار می

 رياليستی روسيه يکی ازامروز کشور امپ امريکا قرض گرفتند، روسيه را به جانب امپرياليزم سوق دادند و

 در جھان محسوب می گردد وھمين امر است که کشور ارباب جناب آقای کابلی را ابر قدرت امپرياليستیھای کشور

  .شان شده است» ھم چشمی«به غضب آورده وباعث 

 ومرگ کمونيست بزرگ، مائوتسه دون، ديگر يک کشور سوسياليستی نبوده ١٩٧۶کشور چين نيز بعد از سال 

روشی را که رويزيونيست ھای روسی بعد از مرگ . انقدر در راه امپرياليزم پيش رفته است که امريکا وروسيهوھم

 سال بعد در چين به اجراء در آمد وطبق اين روش، ھردوکشور سوسياليستی به ٢٣ستالين به پيش گرفته بود، دقيقا 

يست که اينجانب از سر ميل ورغبت شخصی خود ی نئاين چيزھا. کشور ھای پروپاقرص امپرياليستی مبدل گرديدند

ھمانطوری که گفتم . ويا نفرت خود از کشور ھای مذکور ويا داشتن کدام مخالفت شخصی باجناب کابلی، بيان دارم

 ولی می توانم اظھار کنم که شايد شک،داديد، ھرچند با  آقای کابلی اگر اندکی زحمت تحقيق وبررسی را به خود می

سخت است فھماندن چيزی به کسی ": اما به گفتۀ احمد شاملو. وجود می آمده  سرائی ھای تان تغيير باندکی در ياوه

  "که در قبال نفھميدنش پول می گيرد

ی است که ندای حمايت از سوريه ومخالفت با ئآقای کابلی ھمين قدر ھم توجه ندارد که ايران نيز يکی از کشورھا

» بالک کمونيزم« بوطومر واليت فقيه نيز البد بايد يک جريان کمونيستی دھد، آيا طرح ھای امريکا را سر می

يت باداران فراھم گردد، آدم بايد به اين سرحد از غيرت و آيا به راستی برای اين که رضا! بباشد، چطور؟ چه جال

  وجدان فاصله بگيرد؟
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بالک «ت، نه ھمگی مربوط حمايت روسيه، چين، ايران وکشورھای ديگر نه از لحاظ کمونيست بودن شان اس

نه شخصا به جھت رضای خدا علم حمايت از سوريه راباال کرده اند، بلکه ھمگی شان از  می شوند و» کمونيزم

سند، چون امروز اگر کشور سوريه که يکی از کشورھای متحدۀ کشورھای ت حساس خود ترسيده اند وبايد بترموقعي

روز بعد وروزھای بعد تر به نوبت، اين شتر دم دروازۀ ھرکدام از مذکور است، مورد حملۀ امريکا قرار گيرد، 

  .قای کابلی سرخيل وسرۀ ميدان خواھد شدآآنوقت است که کشور ارباب   خواھد خوابيد ونيزکشور ھای ديگر 

 جای تأسف در اينجاست که، زمانی که آقای کابلی از درک الطائالت خود بازماند، فکر می کند ديگران نيز :سوم

ايد ھمين روز را داشته باشند وياھم گالب گفته ھمه چيز را به خاطر گل روی جناب شان ببخشايند والبد ھم با ش

ً يک صلوات« :گفتن موضوع را ختم شده بپندارند، درحالی که اصالً اينطور نبوده به جز جناب کابلی، » اجماعا

  »مشغول لی لی کردن است«: ابلیديگران به خوبی فھميده اند که به گفتۀ بچه ھای کوچه، آقای ک

  :جناب شان بايد بداند که

کشور امپرياليستی روسيه بعد از مرگ ستالين دشمن قسم خوردۀ کشور سوسياليستی چين ودر رأس آن مائوتسه دون 

 چين يک کشور سوسياليستی بود وروسيه يک کشور امپرياليستی، يک کشور ١٩٧۶چون درآن زمان وتا سال . شد

 به ١٩۵۴ با يک کشور امپرياليستی، ھيچوقت آب شان در يک جوی نخواھد رفت ومخالفتی که از سال سوسياليستی

بعد بين چين روسيه به وجود آمده بود، مخالفت بين سوسياليزم وامپرياليزم بود ولی امروز که چين نيز يک کشور 

ين دو ابر قدرت امپرياليستی وبرسر رود، مخالفت شان با روسيه، مخالفت ب امپرياليستی تمام عيار به حساب می

باند خائن ورويزيونيست خلق وپرچم آنقدر که از . د بيشتر از اين طريق، می باشدمستعمره وکسب سوتقسيم مناطق 

اين ھا ھمه مسائلی اند که . ند، با شماجھادی ھا نبودند وبا آنھا در ستيز بودندپيروان انديشۀ مائوتسه دون نفرت داشت

نه دروغ وتحريف واقعيات نه تنھا که يک رعای نوشتن يک انتقاد نامه، بايد آنھا را در نظر بگيرد ويک شخص با اد

ولی ھدف آقای کابلی واقع . ساقط می سازدنقد را سنگين نمی کند وبه آن اعتبار نمی بخشد، بلکه کامالً از اعتبار 

ھمراه » پيتاو بغل«با ھرگونه ياوه سرائی وپريدن به بينی نبوده بلکه دفاع از ارباب اھميت بيشتر دارد ولو اين دفاع 

چه فرقی می کند، پاکستان «: وبازھم اين گفته ھای جناب کابلی مصداق ھمان فکاھی است که ميگفت. باشد

  .»وھندوستان ھردو پايتخت افغانستان است

 ۀ ھا وپيروان انديش»مائويست« بودند ونه با»مائويست« روسيه وپيروانش بعد از مرگ ستالين، ھيچوقت نه 

مائوتسه دون سر سازشی دارند وھم چنان کسانی که با چشم باز ودقت ودرايت وتحقيق، کمونيزم را پذيرفتند وبه 

 را يک کشور سوسياليستی ١٩۵۴ مائوتسه دون باور دارند، ھيچ گاھی کشور امپرياليستی روسيه بعداز ۀانديش

ی که خود شخص يااشخاصی که از متن قضيه آمدند، اقرار دارند که زمان.  را١٩٧۶نخواندند وھم چنان چين بعداز 

کشور ھای مذکور، سوسياليستی نيستند، چون سوسياليزم از خود قانون، روش ورفتار خاص ومشخص دارند 

 از اصولش از يھوديت دزدی یوبازھم ياد آورشوم که سوسياليزم وکمونيزم يک دين نيست تا مثل دين اسالم، قسمت

تا اين که به اثر .  واديان مختلف خرافاتی ديگريزمسيحيت، قسمت ديگرش نيز از بود، قسمت ديگرش از مدباششده 

وجود آوردند، با اين وجود، سر دادن چنين چسناله ھا، ه التقاط چند مزخرف، مزخرفات کالنتری به نام اسالم را ب

  !کودنی شما را ثابت می سازد، جناب کابلی

   ومائو}لنين{به گل روی لينن

  }ستالين{ومارکس واستالين} انگلس{ھم به انگلز
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که روسيه را يک کشور سوسياليستی } مثل آقای کابلی{ودرنھايت، کسانی ھم اگر به اثر غرض ومرضی پيداشده 

قلمداد کند، به امپرياليست بودن کشور چين شک ندارد ويا اگر به نسبت وابستگی خاصش زورکی چين را يک 

 ۀپيدا نشده که ھمين خاصيت را به روسي) به جز کابلی(بخواند، ھيچگاھی وھيچ ديوانه ایکشور سوسياليستی 

در حالی که واقعيات عينی، کارکرد ھا، . امپرياليستی نيز ببخشد وقبول دارد که روسيه يک کشور امپرياليستی است

ی رفتارشان در مقابل رفتارھای داخلی وخارجی، چگونگی طبقات وجايگاه آنھا در کشور ھای مذکور، چگونگ

 آنست که روسيه وچين، نه يک کشور ۀھمه وھمه نشاندھند...کشور ھای امپرياليستی ديگر وکشور ھای جھان سوم و

به جز کشور ايران وخصوصاً «. ی ھستند به تمام معنا امپرياليستی ودرحال احتضارئسوسياليستی بلکه کشور ھا

ً کمونيستی مبدل گرديده استۀه است وبه يک جامعواليت فقيه که از سوسياليزم نيز عبور کرد  شيرفھم شد ». دقيقا

  آقای کابلی؟

  :خالصه

جنايت ھای عيان وآشکار باداران امريکائی ات وتھمت ناروای شان باالی سوريه، يک امر عادی نيست وھمگی -١

نمی کرده  مخفین جنايت ھارا در اين رابطه شما که خود را شش پاره ھم کنيد، آ. بر پوچ بودن امريکا پی برده اند

  ! آقای کابلی،توانيد

ذب وبی اساس شما، حاال نه روسيه ونه چين، ھيچکدام کشور ھای سوسياليستی نيستند ودر راه  کخالف ادعای-٢

 شما، امريکا، پيش رفته اند وھمين امر سبب شده است که رگ غيرت امريکا باد کرده ۀ آمالامپرياليسم ھمپای قبل

د، چون ھيچ کاری نمی تواند بکنپريدن ھای شما » از اين شاخ به آن شاخ«در اين رابطه نيز . استوباال زده 

  .ديگران خالف شما، عقل وھوش، تفحص، تحقيق ومطالعه دارند وھمه چيز را از شکم خود تحليل نمی کنند

ار است؛ گروه مزدور خلق داری که يک خلقی سابقه د  کسی را که خودت مقاله اش را به نقد گرفتی، اعالم می-٣

نيست وبه عالوه، در مزدوری ونوکر منشی چنان کمر بسته شد که ديگر از  گاھی کمونيست نبود و وپرچم ھيچ

ليل قرار داد سبقت گرفت واعضای اين گروه به د) ُخروشُچف، برژنف وُگرباُچف(رويزيونيست ھای سلف خود

 مائوتسه دون ۀ داغ تر از آش دشمنان قسم خوردۀند، کاسی که بين خود وروسيه بسته بودننگين ارباب رعيتي

 کشورھای امپرياليستی را کمونيستی خوانده وبعداً ۀدراين باره اول که خودت ھم.  او شدندۀوپيروان انديش

رويزيونيست ھای مزدور خلق وپرچم را با دست درازی در پيش مائو مزين می کنی، نمايانگر نھايت کم عقلی 

  !دت است، جناب کابلیوپوده بودن خو

جالب اينجاست، زمانی که آقای کابلی ادبيات، امالء وانشای خود را به ُرخ ديگران می کشد وبه اصطالح به 

 را مرتکب می شود، یتصحيح اغالط امالئی راوش می پردازد، خودش به عوض تصحيح، غلطی ھای مشابه ديگر

  )ھايی(تراژيدی ھای: ح کرده استمثالً يکی از غلطی ھای راوش را کابلی اينطور تصحي

  :کالم آخر

اند در بدل اين بی انسان به چه اندازه بايد از انسانيت عدول بکند و وجدان، شرف وحيثيت خود را بفروشد، تابتو

 ديگری ناعادالنه به دفاع برخيزد؛ ميزان اين رانمی دانم ولی بدون شک آقای کابلی اين کار را وجدانی، از کس

  .کرده است

  

 

 


