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  !فزن  و بی عملبازی شيادان اله حق
 

ھادی  جالد ج،»پيرم قل«  دو فرد انجوئيست بوده و در پناهکه متشکل از»  سازمان کارگران افغانستان«به اصطالح 

را از طريق  استخباراتی شانوظايف  در اصل  مردم فريبی می کنند»سياسی«ی فعاليت ھابه وحشی و غير متمدن 

اين مسخره ھای  بی  .به پيش می برند »بلخ«ھای امپرياليستی  در  »انجو«انترنت  و ھمچنان از طريق کار کردن در

ريان  شعله و جنبش ج در هابقبدون  س مبارزاتی درعمل  و پراتيک  وۀ تشخصيت و چشمدريده بدون کوچکترين گذش

 به رذيالنهرا گستاخانه ميراث پدری شان دانسته و  » جنبش انقالبی«و »  جاويدۀشعل«انقالبی، تمامی افتخارات جريان 

را درعقب نام و   تام خويشپتياره ھای ماليخوليائی و مريضان روانی، با دنانتجواسيس در نقش اين  .گروگان گرفته اند

ين طريق می خواھند خلقی را فريب دھند و ھم به نام و نشان  زنده اپنھان کرده اند و از» اکرم ياری«نشان زنده ياد 

را دوست می ) دری( نبود و وطنش و فرھنگ ملی و زبان تاريخی اش »ايرانی زده«، کسی که »ياد اکرم ياری«

برای شان توصيه  ب شعبده بازی ھای اين جاسوسان و وطنفروشان را می خورند ؛آنانی که فري .ضربت زنند ،داشت

 ۀاسم ھای شان چيست و دارای چگونه سابق،می کنم که نخست بايد بدانند که اين چند نفر حقير و بزدل واقعاً که ھا اند

 چسپيده اند؟»  ياد اکرم ياری« چرا اين قدر به زنده ،مبارزاتی می باشند  و دوم

واقعاً خواست »  اکرم ياری« زنده ياد از نام و زندگی سياسی چسپيدن و استفاده نمودن اين ميکروب ھای اجتماعی  آيا

و » جنبش انقالبی«و اعضای »  جاويدۀشعل«شان می باشد و يا در جھت تفرقه  اندازی ميان رھروان » مبارزاتی«

 کار می برند؟ه استفاده جوئی ھای مليتی ب

را در جھت تفرقه »اکرم ياری«اسم زنده ياد » تاجيکستان«و » ايران« اين سگان وفادار ازيرجواب روشن است 

 ! افغانستان استفاده می کنندۀاستخوان شکنی و باالخره تجزي ،اندازی

ش  که فريب موعظه گری ھا و اغواگری ھای اين بی ناموسان وطنفرويادآور می شومی ملی و انقالبی ھزاره به رفقا

اغراض شوم سياسی وشيادی اين حرامزادگان و زنازداگان تاريخ قرار نگيرند و فريب وسيلۀ را نخورده و آلت دست و 

بوستان افغانستان زمين بوده  و مردمان اين مرز  زيرا ھزاره گلی از گل ھای معطر شادی بازی ھای شان را نخورند؛

و ھم قالده ھای خاديست و » وحدتی«  وطنفروشان هخص عليگری ھای ما مختص   و مشءمبارزه و افشا .و بوم اند

 !و کشتمند ھا  می باشد» انجنير ضياء«و » صادق ظفر«نشين شان از قماش  »ھالند  و کويته«

 اين فواحش سياسی و جاسوسان لعين، يک نگاه ۀشما يک بار به شعار ھای خود ساخته و خود پرداخته و نھايت مسخر

 :را بنگريد  و معيار قضاوت قرار دھيد آگاھی سياسی و فلسفی شان، نشعميق انداخته و سطح دا

 انقالب زنده باد"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 کار خويش را کرده است" پرولتر

 در دلھا نشسته است" پرولتر

 مغز ھا را مسلح ساخته است" پرولتر

 بر لبھا جاری است" پرولتر

 م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 !؟" خورشيدی١٣٩٢) شھريور(بيست و سوم سنبله 

 کدام انقالب زنده باد و در کجا جريان دارد؟

کدام پرولتر و پرولتاريا کار خويش را کرده است و اين کار انجام يافته اش چه بوده و در کجا و با کدام پراتيک و عمل، 

 ر و قاره؟اسمش در دل ھا  جا يافته و به کدام دليل موجه به دل ھا نشسته است و دل ھای که ھا و در کدام کشو

 اين پرولتر نام نھاد کدام مغز ھا را مسلح ساخته است و مسلح به چه؟

 طيف و طبقه جاری است و زمزمه می شود؟، و در لب ھای کدام مردم»  پرولتر«در کجا اسم اين  

 آيا اين لب ھای افغان ھاست و يا تمامی بشريت و يا لب ھای مريخی ھا؟

 ! ھموطن

با نھاد ھای ھای انترنيتی که مداحان جنگ خلق و انقالب و کمونيسم و مائويسم اند » سنتئوري«يا واقعاً ناف اين 

 ھستند که  بخاطر بد نامی کمونسيم و انديشۀ مائو تسه دون عف و ه ای سگان ديوانھا و يا آناستخباراتی گره خورده است

 . نباشد درست کامالً از کجا معلوم که ھرد حالتو غر می زنند؛ جف 

 !؟" خورشيدی١٣٩٢) شھريور(و سوم  بيست "

 !»واوک«نفرين بر شما سگان تربيه شده ای 
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