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  ٢٠٠٨نوامبر  ٨. سخی داد : از 
  

   
  

  
  
  
بر سير گرديد، بصورت تصادف به نوشتهء ديروز که فرصت سر زدن از سايت ها برايم م

از نقد . بودانتقاد کرده " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد:"خوردم که آقای الينگار از سايت
صرف نظر نموده صرفًا به چند " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"ايشان از موضع سايت 

  .نکته ای از استدالالت ايشان درنگ ميکنم
الينگار با نام های  مختلف مستعار مطلب می نويسد اما سبک نويسندگی ادبيات او در آقای 
  .و سبک تايپی او در خاص؛ هويت او را مشخص می سازد ،عام

او در روش تايپی اين است که حروف را با هم متصل نموده و ميان دو  های يکی از تاکتيک
افراد نيمه با سواد، ونيمه نويسنده با بقول خودش وی چون . واژه هيج فاصلهء نميگذارد

ترتيب خوانندگان کم اين  رعايت نکرده و بهعناد دارد، سعی می نمايد فاصله های دو لغات را 
  !سواد را آزار دهد

اين است تا کسانيکه نوشته های او را چه در سايت ها البته هدف اساسی او ازين تاکتيک 
به اصطالح تشکيالتی خودش خوانده باشند؛ با هر نامی که ملی ديموکرات و چه در حلقهء 

ت پوشش انتخاب نام های مستعار؛ در صدد وی در واقع تح. انتخاب کرده باشد بشناسند
معروفيت خودش است، زيرا نوشته هايش را که در سايت های ملی ديموکرات می فرستد ، با 

او ميخواهد به خوانندگان حالی . همين شيوه و سبک تايپی در وبسايت خودش درج می نمايد
سايت جداگانه دارد و کند که مطلب و مقاله مذکور، نوشته اوست و او کسی است که خود 

برای اينکه جنبش چپ افغانستان وی را خوب بشناسد، کار  .رهبر فالن محفل سياسی است
نامه سياسی اش را در فالن تشکيالت مشخص نه تنها در سايت خودش، بلکه در يک سايت 

به اين ترتيپ ايشان اولين مبتکری در جنبش کمونيستی افغاستان  .ديگر نيز درج کرده است
ت که مسايل درونی تشکيالتی شان را در انترنيت داده تا تمامی خوانندگان و از جمله اس

کاری  .دنتشکيالتی او اطالع حاصل کن –عوامل ارتجاع، از تمامی راز ها و کار نامه سياسی 
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هيچ يک از اعضای جنبش چپ کشور چنين افشا گری ای را تا اين پيمانه نکرده  که تا هنوز
  .است

او اين است که در نوشته هايش منابع مختلفی از کتاب ها و مقاالت زبان روش ديگری 
اسلوب ديالکتيکی را در تجزيه و تحليل موضوع بکار  خارجی را نقل نموده اما بدون اينکه

ها قرار داده  هبرده و نتيجه گيری کند؛ منبع مذکور را بعنوان يگانه معيار شناخت اشيا و پديد
 ازنويسندگان کتاببطور مثال وی  . يستی آن هضم ميگرددلدر درون پوسته ايده آ

Mathematics of Behavioral Researches of Mass Political Behaviour 
 ، Method of Tenacity: ذهن بشرچهارطرزتفکرحاکم است نقل قول می آورد که بر

Method of Authority، Method of intuitio، Method of Scienc.  
جنبش کمونيستی افغانستان نتيجه گيری و حکم می نمايد که  Authority د وبعد از مت

  .درمرداب اين شيوه  و ديد انحرافی شناوراست
ثانيًا معيار . د آمار گيری بر پايه کدام معيار مطلق علمی استوار استواين متاول اينکه 

ديالکتيک به برسی ماترياليزم از زاويه علم  از نظر او شناخت و سنجش پديده های اجتماعی
   ؟آن مجردمستقل و بشکل رياضی د آمارگيری وهمان متبا يا  ؛گرفته می شود

جنبش کمونيستی افغانستان درمرداب اين شيوه  و ديد انحرافی شناوراست، چنين احکامی که 
  يک تحليل ديالکتيکی است يا يک برداشت بسيار غلط ايده آليستی؟ 

ميان مرداب؛ ريشه در جامعه و مناسبات طبقاتی قول وی در  ازتلقی نمودن جنبش کمونيستی 
به ارزيابی گرفتن جنبش کمونيستی  دارد يا در نيات و اخالقيات ذهنی و روانی کمونيست ها؟

و قلمداد نمودن آن درتب اين مرض خانمان سوز  intuition  د واز ديدگاه و زاويه متکشور 
  .ميتواند باشدو کثيف؛ تنها منطق آقای الينگار 

چنانچه مشاهده کرديد جناب الينگار ابتدا استدالل کرده بود که امپرياليزم از تمامی امکانات 
وی بجای اينکه استداللش را در خدمت بحثی که . ممکن در امر تحريف حقيقت استفاده ميکند

ضد خود  براه انداخته متمرکز کند، رشته ادامه آن از ذهنش می رود و در نهايت تحليلش به
با چه فريب و ترفندی ميخواهد مثًال وی بجای اينکه استدالل کند امپرياليست ها . بدل ميگردد

حقيقت را توجيه علمی و منطقی بدهد، خود قربانی اين توجيهات قرار گرفته متود های 
بقول ايرانی ها انگار نه . ساخته و پرداخته آنها را مالکی برای تشخيص حقيقت  قرار ميدهد

  .ت هاستيقنگار که اين علم آمار گيری رياضی يگانه تعيين کننده حقا
صحيح  تن به رياضيات توسل جس ،شناخت از حقيقت های اجتماعی برای وی هيچ نميداند که

 .تنها با فرمول های رياضی انسان قادر نيست واقعيت های اجتماعی را درک بتواند. نيست
مهارت، سرعت . من در يک گارگاه مواد غذايی کار ميکنم که به تعداد هشتاد نفر کارگر دارد

بعضی ازين کارگران مطابق سه نفر . تندسهمتفاوت  عمل، خالقيت و ابتکارات اين کارگران
بعضی های شان با ماشين آالت مهارت دارند، بعضی ها نيز توانانی . کارگر ديگر کار ميکنند

، جمعی نيز بقول کابلی ها خاکی باز هستند و از توان قدرت هستندبيشتر سرعت کاری شان 
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تعدادی نيز واقعًا تنبل هستند که قدرت کار مساويانه با باقی . کاری شان جلوگيری ميکنند
ندارند، و چند نفر شان نيز چاپلوس هستند که  در صورت نظارت کار فرما و را کارگران 

تقلی شان  ندر نظارت در رفتوب کار ميکنند اما پس از اينکه از زيچمچه های شان خ
و  تسهفرمول های  رياضی  قادر به تشخيص اين همه تفاوتها آيا بنا بر اين . ميگيرند
اگر رياضی قادر هست که هرکس را به مقدار کارش . جدا نمايد "سره را از ناسره"ميتواند 

مساويانه را اجرا نمايد، حق با شماست که اين قدر به حقيقت حق رسانی حق رسانی نموده 
  .رياضيات می چسپيد

بلی الينگار جان نظام بورژوايی مثل شما حق اين کارگرانی را که از توان و قدرت توليدی 
 ٨هستند، با فرمول رياضی حق رسانی نموده به هر کارگر فی ساعت کار برخور دار متفاوت 

سرمايه دار مثل الينگار با استفاده از محاسبات رياضی . آيرو بصورت مساويانه می پردازد
نيز  پرتوانر کار و لغ را می پردازد و به يک گارگر پبه يک کارگر تقل و تنبل هم همان مب

اين حق مساوی بقول مارکس در واقع . ميگذارد حق مساوی اسمش رابعد هم . همان مبلغ را
  .ستيک حق نا مساوي

چند سال قبل که در خانه يکی . چسپيدن مطلق به رياضيات بعضی موقع خطر ناک نيز هست
يکی از فرمول رياضی مثل مذهب به آن اعتقاد به از دوستان بوديم، شخصی با جناب الينگار 

که حل آن فرمول به حالی ميکرد او آقای الينگار به . کردداشت و فرمول را اشتباه حل مي
شخص موصوف مخالفت . بکار می برد غلط است که البته حق با الينگار بود شيوه ای که او

  . ايرانی اين فرمول را چنين حل کرده است» دانشمند«ميکرد و ميگفت نه، نشريه 
معيوبيت اين شخص متاسفانه به دليل مطلق انديشی به رياضيات، از جانب دکتر ها، مدرک 

کند الينگار عزيز به اين سرنوشت نلذا اينجانب سخت نگرانم که خدا . روانی گرفت%  ٧٠
  . گرفتار شود

در مبارزات طبقاتی زحمتکشان عليه نظام سرمايه ازين گذشته آيا شما حقانيت سوسياليزم را 
ری برای استقرار جامعه بی طبقه، محصول بصيرت وآگاهی انسانهای زحمتکش و رهبران دا

شان می شناسيد، يا حقانيت سوسياليزم را در مصاحبه ها و آمارگيری نظرات از دانشجويان 
در قالب رياضی انداخته از آن نتيجه مطلوب را می را و بعد متود های ناشی ازين مصاحبه ها 

هرگاه نتايج مصاحبه ها در قالب رياضيات منفی  سوسياليزم خوب است يا بد؟گيريد که مثًال 
به سوسياليزم حقيقت  دست يابیزيرا . ياليزم دست خواهی کشيدسجلوه گر شود؛ البد از سو

توجيه تان اين خواهد بود که علم  رياضی . را از نظر علم رياضی در اولويت قرار ميدهيد
  .ل دانسته استدست رسی به اين حقيقت را محا

  :و ناقص ادا مينمايدببنيم الينگار نظرات مارکس را چگونه تحريف کرده 
مارکس ميگفت که کشف طبقات کارمن نيست وقبل ازمن دانشمندان بورژوازی آنراکشف «

دانشمندان بورژوازی  اوعالوه ميکرد که مبارزه طبقات هم کشف من نيست و. کرده بودند
  ».بودندآنرا پيشتر ازمن دريافته 
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قی ادعای حنابپس کشف مارکس تماشای اين نظام بوده است وبس؟ اگر چنين است پس شما 
بودن بقول  قالب مارکسيست درولی حقيقت اين است که شما ! مارکسيست بودن می نمائيد

نظرات او را چی تيشه کاری ازين بيشتر که . نمائيد دوستی مارکسيزم را تيشه کاری می
از نظرات مارکس را نوشته ايد ولی از مورد  ا دو جملهي دو موردها  تن شما. تحريف ميکنيد

؛ خر سوار ف است؛ و در واقع يکی از جوهر مارکسيزم استتکميل کننده اين پاراگراسوم که 
آنقدر معروف است  مارکس نقل قول از اين  .ميگذريد و آنرا به رخ خود و ديگران نمی کشيد

آن را  هستندمال ابجدی هايی که در باره مارکسيزم چيزی نميداند نيز؛ بلد قول شما بکه 
مورد سوم که در واقع مکمل آن دو مورد است اين است که مارکس گفت . دنتکميل ادا کن

م اين است که معتقدم مبارزه طبقاتی بالجبار به انقالب و دکتاتوری ه اتنها کاری که من کرد«
  .»پرولتا ريا می انجامد

الينگار  .وقتی نتايج اين پاراگراف حذف ميگردد، جمله از نظر پيام رسانی نيز ناقص است
جان وقتی حرف از انقالب و دکتاتوری پرولتاريا می شنوند؛ جانش را تب گرفته نقل قولهای 

  .خطر ناک مارکس را دم بريده می نويسند
  :مطرح ميکند نويسنده ما در مورد دست يابی به حقيقت باز هم آن را وارونه

آنهائی که ازيک ايده وطرزتفکرعلمی دفاع ميکنند، يعنی حقيقتی که درجريان شناخت «
بشرازطبيعت وجامعه درپراتيک آزمايشهای علمی، مبارزات طبقاتی ومبارزات توليدی بدست 

  ».آمده است
از مبارزه توليدی، ايده درست در مورد حقيقت «نظر مائو در مورد حقيقت اين است که 

  .»مبارزه طبقاتی و آزمون های علمی سر چشمه می گيرد
تو  !آزمايشهای علمی را در صدر قرار داده و مبارزه توليدی را در آخر اما اکادميسن ما 
وار مختلف تاريخ اول روی يک پديده آزمايشات علمی را به انجام می دگويی انسانها در ا

پديده های مراحل بعدی آزمون های علمی در نتيجه . زده اندرسانيدند و بعدًا دست به توليد 
به بيان بهتر انسانها اول دست به . ابزار و لوازم آن مسير گرديدشناخت بشر از  و توليدی
ديگری که در پيوند زغال نقش  اشيایزدند تا شناخت شان را ازين پديده و سنگ غال زتوليد 

در مرکز قرار بدهيم اگر نظر نويسنده را  .گازات و مايعات بدست آوردندداشتند از قبيل 
جامعه اوليه را جعل کاری نموده بگوئيم که انسانهای عصر حجر اول دست  مجبوريم تاريخ
آزمايشات علمی زدند تا بقول آخند ها از فوايد و مٌضرات آن اطالع يافتند بعد  به تحقيقات و

گار وارونه جلوه داده نظر الين همينطور تاريخ را از. نددست به توليد يا اختراع آتش زد
جو، شخل و عدس واری، بنويسم که انسانها بعد از اينکه آزمايشات خود را در بخش ج

خشخاش و کوکنار را کشت نکردند؛ زيرا . ت به کشت و زرع آنها کردندتکميل کردند؛ مبادر
  !در آزمايشات علمی به اين نتيجه رسيدند که زرع اين مواد به ضرر انسانهاست

علمی درافغانستان کتله عظيمی  -بنابه عقب ماندگی سطح ذهنی«: جناب الينگار نوشته است
  »...ازاين نيمه نويسندگان ونيمه باسوادها راعناصر ضد انقالبی وضد کمونيست تشکيل
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زيرا جامعه برای کسانيکه . غلط است» نيمه با سواد«و » نيمه نويسنده«اول اينکه اصطالح 
توانايی خواندن و نوشتن را و کسانيکه  ،د؛ باسوادننوشتن را داشته باشتوان خواندن و 

چون فراگيری علم و دانش بصورت کامل امکان نا . د، بی سواد خطاب می نمايدننداشته باش
به بيان بهتر . بخش بندی کرد کاملو  نيمهپذير است؛ پس ميزان سطح سواد را نميتوان به 

رسيده  "کوکول"به  ،اصطالح هزاره هاانسانی که سوادش به انتها درجه ای از علم و يا به 
ايجاد کرده را درز عميقی  ؛ميزان سطح سواد و دانش ميان با سوادان. باشد؛ وجود ندارد

بطو مثال عبدالقدير خان پدر اتمی پاکستان از سواد و دانش غنی ای در بخش اتم  . است
. با آنهم به هيج وجه نميتوان ادعا کرد که سواد و دانش علمی او کامل است. برخور دار است

کار ميکنند؛ به » سانا«دی و از جمله نور نشمندانی که در بخش تحقيقات فضاچرا که دا
ممکن است همين جود آن با و. ندخور دار اردانش قدرتمند تری بمراتب نسبت به وی از 

دانشمندان در قسمت جامعه شناسی و از جمله از علم مارکسيزم اطالعات چندانی نداشته 
لذا وقتی قطب مخالف يک پديده وجود  .محدود و ناکامل خواندرا د که ميتوان دانش آنها نباش

وقتی فضايی که ما زير  نداشته باشد؛ ميتوان صفت يک جانبه پيرامون آن را بکار برد؟
صحبت سقفش زندگی ميکنيم؛ پايان يا انتها نداشته باشد، ميتوان از نصف يا نيمی از فضا 

  کرد؟
استفاده می نمايد، مکلف است، سواد نويسنده از واژه نيمه با سواد و نيمه نويسنده  ماداميکه

نويسندگان کامل از کدام تيپ ضمنًا بفرمايد که . داران کامل و نويسندگان کامل را معرفی نمايد
و قماشی اند تا ما ازين به بعد از مقياس اندازه گيری جديدی که الينگار کشف کرده اند 

تا خودش را نويسنده کامل و با بديهی است که هدف او ازين اصطالح اين است  .استفاده کنيم
  .ی زير بغل داردهُدم روبازيرا بقول دوستی  . کامل خطاب کندسواد 

نه تنها مارکسيستها بلکه کليه با سوادان برای مقياس اندازه گيری سواد داران از واژه های 
  .بردچون سطح و سويه استفاده می نمايند اما اکاديميسن ما پيانه نيمه و کامل را بکار می 

علمی درافغانستان کتله  -بنا به عقب ماندگی سطح ذهنی وقتی الينگار ادعا می نمايد که
عظيمی ازاين نيمه نويسندگان ونيمه باسوادها راعناصر ضد انقالبی وضد کمونيست تشکيل 

علمی شان مثًال  -جهت مخالف اين اين استدالل اين است که کسانيکه سطح ذهنی ميدهند،
بصورت مطلق عناصر انقالبی و د؛ البد نسانس يا دکترا دارييا کسانی که فوق لداکتر، انجنير 

اگر اينطور است پس سپنتا، خليل زاد و کرزی انقالبيون راستين و ! باشندمی کمونيست 
  !کمونيست های ناب هستند
رياضی دان معروف افغانستان بايد  صديق افغانعلمی معيار باشد،  -اگر داشتن سطح ذهنی

در حاليکه نامبرده در ايام نشر مجدد کاريکاتور پيغمبر . يک عنصر انقالبی و کمونيست باشد
  .شده است توهيناسالم، در کابل اعتصاب غذايی کرده و مدعی بود که به عقيده او 

ه دمعروف شصديق افغان در يک مصاحبه تلويزيونی گفت که وی به خاطر رد نظرات لنين 
صديق افغان از صحبت های که  بياد دارندکسانيکه اين مصاحبه را ديده و شنيده اند، ! است
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بنا بر اين اتکا به سطح بلند دانش  .يستنميدانرا نظرات لنين اصًال معلوم بود که وی 
می بينيد که تازه مگر در همين سايت ها ن. غلط و نادرست استاکادميک بورژوايی يک امر 

دکتران از قبيل توسلی غرجستانی، پوهانوال حيدری، سخی ارزگانی و  واستادان، انجنيران 
  .کدام عناصری را تشکيل ميدهدند ؛خيلی ازين مدرک داران تحصيالت عاليه

جناب الينگار صاحب بايد از آن پوستين کراوت دار روشنفکر مآبانه خارج شود و از ديد 
يا برخورد کنند تا بتوانند واقعيت های اجتماعی را آنطوريکه هست کارگری در قبال قضا

  .بشناسند
د علمی ونه را از همين چهار متاين تحليل جامعه شناسااز ايشان بايد پرسيده شود که 

آيا اين  يک سوپر انقالبی می نماياندتاج کرده است؟  او که خود را کمونيست و استن
  استداللش را از ماترياليزم گرفته است يا از ايده آليزم؟ 

بعنوان يک فرد نيمه با سواد که الفبايی از مارکسيزم را ميدانم، به اصطالح ايشان اينجانب 
ن خاطر نشای مورد تجزيه و تحليل قرار دهم؛ بايد ديد مارکسيست اگر جامعه ما را از زاويه 
سوادها را طبقه کارگر تشکيل  نيمه نويسندگان ونيمه با  ينيمی ازسازم که اوًال اکثريت عظ

ميدهند و طبقه کارگر از نظر مارکس و مارکسيستها، يگانه طبقه انقالبی در جهان و در نظام 
در ايدئولوژی م ل م طبقه کارگر هم نيروی عمده انقالب را . داری محسوب ميگرددسرمايه 

ينگار کتله عظيمی ازاين نيمه وقتی جناب ال بنًا .کننده راتشکيل ميدهد و هم نيروی رهبری 
جان کالم نويسندگان ونيمه باسوادها راعناصر ضد انقالبی وضد کمونيست معرفی می نمايد؛ 

که اين کتله عظيمی ازاين نيمه نويسندگان ونيمه باسوادها را از نظر  اين است تحليلش 
ميداند، که درين صورت در بينش جامعه  طبقاتی متعلق به بورژوازی و خرده بورژوازی

  !يا وجود ندارد يا اينکه وجود دارد اما فاقد سواد استشناسی اش طبقه کارگر 
 کتله عظيمی ازاين نيمه نويسندگان ونيمه باسوادها راعناصر ضدبه سنجش گرفتن اينکه 

ايشان است که ربطی به تحليل  انقالبی وضد کمونيست تشکيل ميدهند؛ بازهم منطق
نيمه نويسندگان ونيمه  نيز  رويزيونيستهاحتی ستها بلکه نه تنها مارکسي. سيستی نداردمارک

  .باسوادها را را به عناصر انقالبی و ضد انقالبی تقسيم بندی نمی نمايد
و بعدًا در اتخاذ  شانکمونيست ها عناصر انقالبی و ضد انقالبی را ابتدا در موقف طبقاتی 

  .ند نه ميزان سطح سواد آنها راايدئولوژيک آنها مورد تحليل قرار ميده–موضع سياسی 
نيمه با سواد يک  او  ليا بقو از نظر تحليل مارکسيستی ممکن است يک فرد بی سواد و

همينطور يک فرد با سواد و . انقالبی دض عنصر انقالبی  باشد؛ و ميتواند هم يک عنصر
يا يک روشنفکر ، يک عنصر مرتجع "پوشش کمونيست بودن"ديپلوم دار ممکن است در 

  .باشد انقالبی
جرمن آن –افغان "و"گفتمان"درمسابقه باکه اين نيمه با سواد ها وی ادامه داده می نويسد 

انقالبی  تازمينه بيشترتبليغات ضداختيار قرار داده  در يک امکان انتشاراتی ديگررا"الين
  .کمونيستی رامهيا سازد وضد
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ام،  از مارکسيزم چيز های خوانده و شنيدهاينجانب بعنوان يک کارگر بازهم تا جائيکه 
ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم حمايت می  نهاد های ملی ديموکراتکمونيست ها از تمامی 

در افشا و رسوايی مرتجعين رنگارنگ بيشتر هرچه د تا فعاليت مبارزاتی شان را ننماي
مائوئيست ها از مبارزات عناصر ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم، بالخص در  .متمرکز نمايند

از  دفاع. شرايط فعلی اشغال کشور ما توسط  متجاوزين، حمايت و پشتيبانی می نمايد
  .می باشد "متحد ملیجبهه "ملی مترقی، يکی از پيش زمينه های اتحاد و تشکيل نيروهای 

من بعنوان يک کاگر . البته اين جانب نه نماينده مائوئيست ها هستم و نه کدام سخن گوی شان
  .نظرات شخصی ام را ذکر می نمايمکمونيست 

با سواد؛ عليرغم بد بينی تعدادی ازين عناصر نيمه "» ...تبصره «مقاله به اصطالح نويسنده 
 آزاد -افغانستان آزاد«الينگار؛ تبليغات انقالبی يا حد اقل نيمه انقالبی و مترقی را در سايت 

  ".براه انداخته اند» گفتمان«و سايت  »افغانستان
البته اين را نبايد انکار کرد که مواضع غير انقالبی نيز درين سايت ها انعکاس داده می  

ضع از موفته گرسهم ها سايت درين  ندمرد شوای مثل نويسنده د اما عناصر انقالبی نشو
من از اصطالح الينگار ( بنظر من، سهم گيری افراد نيمه با سواد .انقالبی دفاع نمايندو درست

جناب الينگار و نيمه نويسنده درين سايت ها بهتر و موثر تر از سايت  .)استفاده می نمايم
و بنا به داليلی از که قبًال متعلق به آن بود؛  تشکيلیدر شان را  سليقه ویاست که اختالفات 

  .کنددرج آن تُشکل اخراج شده است؛ 
نيمه با سوادان دشمنی دارد؟  من نميدانم که چرا اين کمونيست ناب ما  با بی سوادان و

ترين خدمت به خلق، آگاهی دادن سياسی بی غرض «: ميگويد "ياری"باز کمونيست ما جان
حال بايد از ايشان پرسيده شود که منظور ياری آگاهی دادن به بی سواد ها و  .»به آنهاست

  نيمه با سواد ها بوده است يا به دپلوم دار ها؟
دپلوم  "هزارجات"سيدال سخندان يکی از چهره بر جسته جنبش مائوئيستی در افغانستان در 

  ی سياسی ميداد يا بی سوادان را؟دار ها را آگاه
کمونيست ريشه بی سوادی و نيمه با سوادی را محصول جامعه غير عادالنه طبقاتی دانسته 

يکی ازين . استفاده می کنندله معضو از روش ها و تاکتيک های متفاوتی در امر زدودن آن 
آموزش و  تدوير حلقات است که از طريق کار وزار آموزش دهی توده های بی سواد  ،شيوه

تا صرفًا از آن  ندکمونيست ها منتظر استقرار يک دولت انقالبی نيست .ميگردد مالپرورش اع
دانش سواد و دادن ، بلکه آموزش طريق توده های بی سواد مشغول فراگيری دانش شوند

ايجاد يک بنًا  .بتدايی ترين اصول تشکيالتی آنها محسوب ميگرددا ؛ ازآگاهی سياسی به آنها
 اتيکی از ابتکارمروج اند؛  ی ملی مترقیفضای بحث و تبادل نظر که اکنون در سايت ها

  .ا و روشنفکران انقالبی اندکمونيست ه
البته ممکن است روشنفکر نماهای بورژوا زده که هم از نظر فکری با توده ها پيوند 

بلند کش يک سر و دو گردن و هم از نظر طبقاتی خود را از توده های زحمتد نارگانيک ندار
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چون با مردم و از جمله با اين روشنفکر نماها . تر می تراشند، اهميت آن را درک نتوانند
و  ارج و منزلتی قايل اندآموزش دادن بی سوادان با ندارند، نه و الفتی طبقه کارگر هيچ انس 

ند، اروپا اسکان يافتبطور مثال وقتی جناب الينگار در . نه به حفظ زبان و فرهنگ مردم شان
اجازه داد تا در  ن بودند،آو کمتر از  که در سنين چهارده و پانزده سالگی به فرزندان شان

به اين  .فارسی را فراموش کردندزبان درون جامعه جديد طوريکه هضم و انطباق يابند که 
لدين ادادن وپس از دست که يک کلمه زبان مادری شان را نميدانند، فرزندان ايشان ترتيپ 

فلهذا خارج از توقع نيست که چنين شخصی  .نخواهد داشت یشان ديگر هيچ هويت افغانستان
بی سوادان  ربتبديل شود و  »پس آهنگ«بودن، دنده عقب گرفته و به  »پيش آهنگ«مدعی 
می پردازند، بر نسل جديدی که از طريق مطالعه سايت ها به تقويت زبان مادری شان  بتازد و

  .استهزا بگيردتمسخر و حمله نموده و آن را به باد 
  :ايشان از نقش مذهب و خرافات و سنت های بدوی چنين فرياد سر ميزند

درافغانستان چندين طرزتفکروجوددارند،يک طرزتفکرآنرااراده خداونددانسته ومردم رابه «
خامسه مذهب واحترام به توبه ودعاکردن ودادن خمس وذکات وفطرات وبجاآوردن ارکان 

يک طرزتفکرآنرامحصول برهم خوردن نظام تعادل . سيدوارباب ومالوريش سفيدميداند
مردم ازآن پيروی %٩٩طرزتفکراول که بگمان اغلب .آکسيجن وکاربن دای اکسايدميداند

  »ميکند،
در  ونچاز مردم طرز تفکر اولی را قبول دارد؟ % ٩٩اول اينکه جنابعالی از کجا ميدانيد که 

و جبر است که همه افراد از روی ترس  طبيعیافغاستان آزادی عقيده و بيان وجود ندارد 
خود را ايدئولوگ شما که  ما شا اهللا د اما نباش یچنين طرز تفکرمدعی ممکن است 

از نظر من اگر همان . درک بتوانيد بايد واقعيت های اجتماعی را  ميدانيد ماترياليزم ديالکتيک
بسر  افراد در يک محيط امن و بدور از فضای تحقير و توهين و سانسور مذهبی%  ٩٩

در زندگی  پديده را د و ما اين نببرند؛ حرف ها و نظرات ديگری برای ابراز کردن دار
از مردم ما از %  ٩٩اگر ادعای شما درست باشد پس بايد  .اجتماعی ميان توده ها ديده ايم

ميکرد، در حاليکه سال زندان حمايت  ١٩به اعدام يا به  »پرويز کامبخش«حکم داد گاه 
همين مجمعی را که شما ضد انقالبی و نيمه با سواد  . مسئله بر عکس تحليل شما است

موج . خوانده ايد، از تمامی امکانات ممکن در ضديت و تقبيح اين داد گاه بدوی استفاده کردند
  .نيز در هالند اين حکم را غير عادالنه خوانداين حمايت آنقدر وسيع بود که حتی آخند محقق 

نه به از مردم نيز %  ۵که حتی  بايد تاکيد نمايم جمع شود ازين بابت برای اينکه خاطر شما 
ند و نه در پرداخت خمس وذکات وفطرات واحترام به سيد تسهکردن مشغول  توبه ودعا

البته که آنها هنوز مثل شما ماترياليست نشده اند و به خدا باور  .وارباب ومالوريش سفيد
هست و نه دليلی بر اعتقاد آنها سيد و مال دست وسيدن دليلی برای ب نه ،دارند اما باور بخدا

سه شناخت شما از جامعه افغانستان مربوط به . خشکسالیتوبه و استغفار برای رفع  درمورد
چون شما بدليل کرکتر . که بقول ماکس به لعنت شيطان نيز نمی ارزد می باشدقبل  دهه
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 روشنفکری در ميان توده های افغانستانی در اروپا نيز نمی رويد؛ اطالعات تان را از جامعه
  .د و بر مبنای آن قضاوت می نمائيداز قرن حجر می گيريافغانستان 

و همين نيمه نويسندگان و نيمه با سواد ها هايکه شما ناقد آن هستيد به ها تازه همين سايت 
لذا بقول مائو شما به . بهتر از شما عليه خرافات سنتی مبارزه کرده و هم چنان ميکنندمراتب 

، و به ديگران نيز اجازه بدهيد تا به شيوه يدشيوه خود عليه اين سنت پرستی بدوی بجنگ
  .دنخود بجنگن
ضد انجماد انديشی سنتی و  فردترين ال ار در عين حالی که خود را يکی از راديکآقای الينگ

بطور مثال وی . دست و پا ميزند باطالقدر منجالب اين  ، اما خودقبيلوی معرفی می نمايد
ی برخورد کرد و دو بار يک بار در جواب صديق رهپو طرزی از ديدگاه انجماد انديشی سنت

بکار برد که چند صباحی نيز در يک سنگر نيز در نوشته اش همين جمالت را برای کسانی 
  . همراه آنها رزميده بود

از دماغ آدم زايل  Aldiآبجو ارزان   آيا بهتر نيست بعد از آنکه تاثيرات« :نوشته استوی 
در سر دارد شود و آدم بتواند پهنا و گستردگی اهانت، دروغ و حيله چاپلوسانه ای را که 

  »...درک کند و دست بکار شود
با يکی از دوستانش  »رجب شوروی«شخصی بنام  بودم،جمعی از دوستان دبی در روزی در 

رجب بچيم تو بسيار بچه خوب هستی ولی يک عيب : دوستش به وی گفت. هم صحبت بود
  :دوستش گفت چه عيب دارم؟ پرسيد بگو بچيم رجب.  داری

لطيف بچيم تو درست ميگی اما  مه از تو می : رجب گفت. عيبت اين است که نماز نميخوانی
بچيم ای : رجب گفت. د نماز خوانا ميخوره؟ لطيف گفت چطو مگه پرسم که امی پوزيشن مه 

زده گی،عينک ، نوکتايی ببیدريشی لوکسه  ایسی کو، ره قيافه قد و لپ و جپه سی کو، اين 
 مهامی پوزيشن . بريم د مسجد خوده قد و کيل کنم ؛شيک و پيک، بينی فوتوکورميک باالی

  نماز خوانا ميخوره؟به 
 حال از طرز تفکر جناب الينگار که بگذريم، حتی همين پوزيشن شان خوانايی ندارد تا

حتی ! شان طعنه بزند و بگويد آبجو ارزان قيمت الدی ميخوریجيب خالی  ديگران رااز بابت 
نظام سرمايه داری نيز کسانيکه قادر نباشند شراب گران قيمت بخرند، طعنه فرهنگ همين 

  .طعنه دادن و تحقير کردن افراد بی بضاعت، جز ای از فرهنگ فئودالی است. نميدهند
فکر نميکنم اگر صديق رهپو در يک هوتل پنج ستاره خود را نئشه ميکرد، الينگار او را 

ه شدن ازالکل ارزان شئبلکه مخالف ن ندنيستشدن او ه ئشمخالف نزيرا ايشان . طعنه ميداد
شراب و مسکرات، بينش شبيه به مذهبی های  ،مرمائوئيست ها نسبت به ُخ .قيمت است
از جانب تازه حرام دانستن مشروبات الکلی . د اما مشوق الکل نوشی نيز نيستندنمسلمان ندار

مال ها فتوا . هستند باره شراب خواریبرخورد الينگار در به مراتب منطقی تر از مالها، 
  .ميدهند شراب حرام است اما الينگار ميگويد نوشيدن شراب های ارزان قيمت حرام است

  .»در نظام طبقاتی همه چيز مهر طبقاتی خورده است«مائو گفت 
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اين گونه تحقير و اهانت ها ريشه در فرهنگ آداب شراب خواری طبقات بااليی جامعه دارد  
  . گار بيشتر متاثر ازين فرهنگ و آداب استکه الين

 .و طبقات پائينی برای خود شاناند طبقات بااليی برای خود شان منطق شراب خواری ساخته 
 ٢ساخته که روزی جوانی وارد مغازه شده و از دکان دار خواست تا لطيفه ای در افغانستان 

. افغانی شراب ميخواهی چه کنی ٢دکاندار در جواب گفت که با . افغانی را برايش شراب بدهد
مشتری . ه نميشهشئافغانی که ن ٢فت که با دکاندار گ. ه کنمشئمشتری گفت ميخواهم خود را ن

  .ه شدن را بگذار برای منشئافغانی را شراب بده ن ٢گفت تو 
اين است که کسانيکه قادر به خريدن شراب قيمت بها نيستند، نبايد خود را  لطيفهاوًال پيام اين 

کردن  »غرغلجی«ه شدن بکار رفته اين است که تنها نشئدومًا منطقی که برای  .ه کنندشئن
ه واقعی و اصيل دارد که مست شدن از شئشراب های گران قيمت ن) افراطیبشکل نوشيدن (

به اين ترتيب بقول مائو آداب شراب  .خود فريبی استجعلی و  ؛شراب های ارزان قيمت
آبجو  ،خورده و الينگار هم از ديدگاه آداب شراب خواری بوژوايیطبقاتی مهر خواری نيز 

  .خواران ارزان قيمت را کوبيده است
، می شود» ...تبصره بر مسايل ايدئولوژيک« آقای الينگار وقتی وارد بحث اساسی مقاله 

 . مقاله ديگری و از سايت ديگری و از نويسندگان ديگری می گيرد چاشنی بحثش را از
  :ببنيد

تشتت افکاروبازارگرمی بحث هائی ازقبيل بول "نويسنده تحت اين پوشش يک کارزار«
چاق است براه انداخته وتوجه مردم راازمسايل عمده يعنی  مبارزه "گفتمان"که در"وغايط 

  ».ميسازدضد تجاوزواشغالگری امپرياليستی منصرف 
را با اين جمالت رنگ و روغن کاری نموده، بشکل براق و جال دار، تحويل ايشان مقاله اش 
  :خوانندگان ميدهد

راانجام "گفتمان"آقای نويسنده ازچاق کردن بازارعقل جنگی افرادچه کاری باالتری از«
" بول وغايت"خواهدداد؟همان نيمه باسوادهاونيمه مالابجدی هائيکه بحث شان ازحدود

  ».، فراترنميتواندبرود"ت"ميشوديابانوشته " ط"واينکه غايت با
ولفقار دو سره امام علی به هر طرف هجوم ذشمشير الينگار مثل  !انا فتحنا لک فتح المبينا

  :آورده کار همه را يک سره می نمايد که جا دارد وی را تحسين نموده گفت
  !لهم ماستطعتم من قوهوواعد

درين تست مربی به شاگردانش . »انتخاب رنگ ها«در روان شناسی يک تستی است بنام 
سفارش می نمايد که از ميان رنگ ها؛ يک رنگی را انتخاب نموده چند ثانيه به پرده نمايش 

يه برای نمايش بکار گرفته می شود، هر کسی رنگ نوقتی پرده برای چند ثا. کنندتوجه 
بعد ماداميکه . کند نگاه مینگ ها در صفحه پرده نمايش ردر ميان انواع انتخاب شده خود را 

چند قسم رنگ را آنجا : پرسد میجداگاه چی  از هر تماشانوبت سوال کردن می آيد؛ مربی 
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ديدی؟ تماشاچی ميگويد صرفًا رنگ انتخابی خود را ديده است و از موجوديت رنگهای ديگر 
  .آنها راخيلی کم اعتراف ميکنديا انکار ميکند يا اينکه درصد 

روانی به بيننده ارايه ميدهد تا اشيای مورد پسند خود را ببيند و از  تلقينات اين تئوری يک
بخود تلقين کرده که اين الينگار نيز بنابر . موجوديت پديده های ديگر در آن فضا امتناع ورزد

بديهی است که بيننده آن چيزی  .ببيندچه چيزی را بايد انتخاب نموده و و مقاالت در سايت ها 
بول و «ورنه نقش واژه های . کرده است شرا خيلی درشت و برجسته می بيند که قبًال انتخاب

آن مقاله، آنقدر کم رنگ بود که خوانندگان بدون عينک زره بين دار، قدرت در  »غايط
  !تشخيص آن را نداشتند

مبارزه ضد تجاوز واشغالگری پيرامون  "افغانستانآزاد  - افغانستان آزاد"هم در سايت 
ای که نرانی های زيادی وجود دارد و هم در مقاله امپرياليستی مقاالت، مصاحبه ها و سخ

. درج شده استمطالب مفيد يا نسبتًا مفيدی  ستاز آن ياد کرده ا "بول و غايط"از الينگار 
د، تقصير نمی بينچيزی در آن  خودشانتخابی و از پيش تعيين شده غير از رنگ  ویاينکه 

ان آن چيزی گبحث آن مقاله از جانب نويسندتا جائيکه به ياد من مانده، . ديگران چيست
يا جناب ". آداب مستراح رفتن"بود و نه  "نجاسات احکام"که هدف از آن نه  ديگری بود

 را می کوبد کهالينگار آن بحث را نخوانده و نفهميده يا اينکه بقول خودش نيمه نويسندگان 
، ای سرور پيش آهنگ الينگارآقای ار کنيم چک .چرا با سواد کامل يا نويسندگان کامل نيستند

از دانشگاه کامبرج می گرفتيم و برای مان را  دکترایدست خود ما نبود وگرنه  .غير انقالبی
به سطوح پائين ما نيز دستور ميداديم تا . طلبيديمانقالب کردن از فرمول های رياضی مدد می 

را بياموزند بعد  »علم اکادميک بورژوايی«؛ ابتدا "جنگ مقاوت ملی مردمی"برای بر پايی 
  .بياورندکمی سر در است مياست يو سانقالب منقالب  ،از علم مارکسيزم

نيمه بی سوادان معتقدند که علم امروزی در انحصار و در خدمت بورژوازی قرار گرفته 
بهر حال  .دان، لذا توسل محض به علم اکادميک بورژوايی، به ما انقالب کردن نمی آموزاست

، توصيه اين درک نيمه با سوادان است و اگر مدرک تحصيال ت عاليه ما را در جيب ميداشتيم
  .شما را اجرا ميکرديمهای 

يکی از خرد مندان ايتاليايی؛ دخترش را برای کسب آگاهی از زندگی صحرای نشينان بی آب 
و دختر حوصله  آنجا سپری شد درسه ماهی از اقامت دخترش  .و علف ممالک عربی فرستاد
 چيزی را نمی "گل و الی"درينجا از پشت ميله های زندان جز : اش سر آمد به پدرش نوشت

را  "ستارگان زيبا"انسانهای خوش بين از پشت ميله های زندان : پدر در جواب نوشت. بينم
زمانيکه به فرزندش تاکيد کرد که تا  پدر .را "گل و الی و لجن زار"می بينند اما بد بين ها، 

اين . گاهش را پيرامون جهان و زندگی تغيير نداده، هميشه لجنزرا را تماشا خواهد کردديد
حال . معروفترين نويسنده گرديداز  یپدر به دختر موثر واقع شد که در نهايت يک توصيه

می نمايم که تا زمانيکه ديدگاه تان را  اينجانب نيز بعنوان يک بی سواد برای الينگار توصيه 
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نخواهی  "لجنزار و بول غايط"چيزی جز از جهان و انسانهای ما حول خود تغيير ندهيد، 
  .ديد

به تمسخر و به باد پرخاش  گری گرفته است اما  را آن مقاله الينگار جان در عين حاليکه 
چرا که اگر بی . برايش زياد هم بی اهميت نبوده است محتوی آن نوشتهمعلوم می شود که 

   . ضرورتی نداشت آن را در بحث يک مطلب بی ربط ديگر يا آوری کنداهميت می بود، 
 چه در نوشته هايشانم که لطف نموده ديگر نيز خدمت شان بعرض برسيک توصيه بهر حال 

وآنها را  دبه نيمه با سوادان نتاز شا بقول خودبر بی سوادان ي شو چه در پراتيک اجتماعي
  :بقول شاعر . کرد د؛ درو خواهدزيرا هر آنچه ميکار .تحقير، اهانت و شخصيت کوبی نکند

  گندم از گندم برويد جو زجو       از مکافات عمل غافل مباش
رفع قام گيری از الينگار نوشته نشده بلکه جراغ سبزی است جهت به منظور انت اين مطلب

معايب خصوصيات  اگوئيستی روشنفکرانه او که ازين به بعد بايد دست به سر و صورت خود 
مبارزه  شرکت طوالنی درانتقاد توده ها و روشنفکران تنها در جريآن «بقول مائو . بکشد

  ».توده ای است که می توانند معايب خود را مرتفع سازند
جناب الينگار از ديد گاه بعضی از افکار البته ممکن است اين طرز برخورد و به چالش گرفتن 

و صادقانه خوانندگان مقبول واقع نگردد اما کسانيکه از ادبيات و برخورد رک و راست 
معلومات کافی دارند؛ می فهمند که » ...تبصره « مقاله  کارگران و از طرز برخورد الينگار در

  .گپ از چه قرار است
بحث اين نوشته را، به اميد دريافت نوشته های بيشتری از جناب الينگار که يک منبع فلهذا 

   :مائو تسه دون به پيايان ميرسانم با يک نقل قول طوالنی ازعلمی و گنجينه تئوريک است،
بعضی ها که چند کتاب مارکسيستی خوانده اند، خود را خيلی دانا می پندارند، ولی آنچه را « 

که خوانده اند عميقا در نيافته اند و در مغزشان ريشه ندوانده است و بنابر اين نمی دانند 
احساسات طبقاتی آنها نيز همان احساسات طبقاتی قديمی مانده چگونه بايد آنرا بکار ببندند و 

افراد ديگری نيز هستند که بسيار متکبر و مغرورند و هنوز چند جمله بيش نخوانده که  .تاس
آنها به . خود را آدم فوق العاده قلمداد می نمايد و فکر می کنند که از دماغ فيل افتاده اند

و اکثريت  موضعی اتخاذ می کنند که کامال با موضع کارگرانمجرد اينکه توفانی بر می خيزد، 
است در حاليکه موضع کارگران و  متزلزلموضع آنها . نان زحمتکش متفاوت استدهقا

است در حاليکه موضع  تار و مبهممی باشد، موضع آنان استوار اکثريت دهقانان زحمتکش 
  . »می باشد صاف و روشناينان 
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