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  زوزه ھای رنگباختۀ جواسيس را با افشای ماھيت پليد شان،

 !نمائيم» دود ھوا «
  )فريد ريش نيچه! (».نی را نھان می دارندوای به روز آن کسانی که اين ويرا. ويرانی باليدن گرفته است«

چندان دور عده ای از کشور ھا نمايان می تاريخ ن. استھيوالی بدسگال استعمار وامپرياليزم، باعث ويرانی کشور ھا 

اين امر زمانی بھتر قابل درک است که ما . سازد که؛ بلی تنھا استعمار است که بانی وباعث اين ويرانی ھا گرديده است

يعنی چه در آن کشورھائی که استعمار خود باپاھای برھنه اش در آن جاھا . ا در خطوط کلی اش به بررسی بگيريمآن ر

 جواسيس وچارکرانش دست خونين خود را به جانب سرزمين ھا دراز ۀوارد گرديده است وچه ھم غير مستقيم ودر پرد

م، گذشته از تاريخ کشورھای ھمسايه وغير برای اين که موفق به بھتر مشخص ساختن اين سخن شو. کرده است

 ۀھمسايه، تاريخ معاصر وطن خود را نمونه می آورم؛ کودتای خونبار وبدفرجام وننگين ھفتم ثور، آن چنان واقع

. ت می توانم بگويم تاريخ اين خطه ھمانندش را در خود نديده استأوحشتبار ونفرين برانگيز وتنفر آميز است که به جر

ترش را پيمود وبرھرچه انسان بود »تکاملی «ۀاريخی وجنايت ھولناک بشری در تاريخ، زمانی مرحلاين خيانت ت

وانسانيت، توھين روا داشت وحق حيات را به بال پشه ھم نگرفت، که سوسيال امپرياليزم شوروی مستقيماً ووحشيانه 

 وارزش ھای انسانی؛ آزادی، استقالل، چوب اين وطن را به ماتم نشاند سنگ وحتا  باالی اين سرزمين تجاوز کرد و

بدايت ونھايت اين تجاوز . چه که حتا ھمان حقوق بشر ارتجاعی امپرياليستی را ھم دليرانه نقض کرد...امنيت، عدالت و

 روشنی از تجاوز مستقيم يک ۀنشان -خلق وپرچم -ننگين ومنفور ھمراه با نوکران ومزدوران بی وجدان اين تجاوز

تی باالی يک سرزمين ديگر است که؛ بر کسی پوشيده نمانده است اين تجاوز در افغانستان چه ھا که کشور امپرياليس

ھولناک اسالم سياسی اعم از طالبی  اما در تجاوز نه آن چنان مستقيم واشغال يک کشور، حاکميت سياه و! نکرد

يم ھرچند که انگليس، پاکستان، عربستان در اين جا می بين.  روشن وآفتابی آن می تواند به شمار رودۀواخوانی نمون

 خدايگان وموجدين جنايتکاران آن دھه به شمار می روند، ھمچون ۀسعودی، ترکيه، ايران وديگر کشورھائی که به مثاب

 سوسيال امپرياليزم شوروی باالی اين ۀسه بار لشکر کشی انگليس باالی اين کشور ويک بارھم حمله واشغال وحشيان

ند به اشغال مستقيم ولشکر کشی بدون پرده دست يازند، اما آفتابی تر از ھمه است که آن دو کشور، نتوانست

 تجاوز واشغال اين کشور به دست بيگانگان بود که برھمين ۀنيز ادام} دوران سياه طالبی ودوران اخوانی ھا{دوران

 شکل عريان ومستقيم را به خود گرفت وتا ، بازھم اين تجاوز»يازدھم سپتمبر «ۀنھج، بعد از حادثه ای از پيش پالن شد

اين استحاله ھرچند در ظاھر نقاب مضحک مبارزه با وضع پيشين را برخود ھموار کرد، اما ساده . امروز ادامه دارد
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در ھر صورت تلفات انسانی ومالی نه از  -انگاری نه که خيانت است اگر بپنداريم استعمار با قبول تلفات وزيان بسيار

باری، اگر . ، دل به کمک مردم افغانستان بسته است- مار بلکه از خون توده ھا وجيب توده ھا تغذيه می شودجيب استع

به  اندکی تاريخی به اين مسأله نظر بيفگنيم، می بينيم درد آورتر از ھمه زمانی است که تجاوز نه مستقيم وعريان و

زيرا؛ . چاکر از داخل کشور صورت گرفته باشدصورت لشکر کشی، بلکه توسط به خدمت گرفتن جاسوس ومزدور و

ايستادگی مردم نيز در آن  زمانی که تجاوز به صورت مستقيم وعريان صورت گرفته باشد، راه بيداری ومقاومت و

 خود را به ھمان سان با ايستادگی ودليری ھرچه سريع ۀد راه مبارزنن ضد استعمار می توانامبارز کشور مستقيم است و

. مردم وسرزمين خود کوتاه سازند د ودستان اجنبی را حتی االمکان طی زمان کوتاه تری از سرنوشت ملت وتر بپيماين

ضد متجاوزين انگليس وسوسيال امپرياليزم شوروی اين گفته را به خوبی تأئيد ه  مردم ما بۀ قھرمانانه ودليرانۀمبارز

سان استعمار صورت گيرد، زمان طوالنی تری را در  نوکران وجاسوۀاما زمانی که تجاوز در پرد. وتصديق می دارد

 ضد استعماری برسند واز اين رو، تا برمی گيرد تا مردم به خوبی ماھيت اين تجاوز را درک کرده وبه آگاھی انقالبی و

به کف گرفتن سالح رزم توده ھا جھت سرنگون ساختن اين  بی وجدان و زمان شناخته شدن اين جواسيس بی آزرم و

 ومزدوران بيگانه، که دستان خونچکان استعمار از پشت آن ھابه خوبی ھويدا اند، کشور تا آن زمان می تواند جواسيس

جواسيس قالده بند . تحت قيادت استعمار باقی مانده وسرنوشت مردم کشور را آزمندی استعماری تجاوز گران رقم بزند

، بلکه در »ويرانی را پنھان دارند«بگيرد وآن » نی باليدنويرا«:  نيچهۀاستعمار، نه تنھا که باعث می گردند به گفت

کشور را به تپه ای از خاک   ھرچه وسيع تری خلق کشور را در بند سازند وۀ اين ويرانی به پيمانۀتالش اند تادامن

ن ھيچ حيوانی حاضر نيست زھر را نوش جان کرده وبه زندگی خود پايان بخشد، مگر اين که آ. سرگردان بدل سازند

  .به خوبی قابل درک نباشد زھر کشنده با غذا عجين شده باشد و

که يکی از پايه ھای استخباراتی وجاسوسی  - » بی بی سی« در سايت استخباراتی وجاسوسی ٢٠١٣دسمبر٢۶به تاريخ 

دوران به قلم يکی از مز -استعمار پير ومحتضر انگليس در بسا کشور ھا واز آن جمله در افغانستان به شمار می رود

وخاکستر "  جاويدۀشعل"«: ۀذلت نامه ای نشر شد که جمل» علی اميری«انگليس،  قالده بند اجنبی، به خصوص ايران و

زبونی و رذالت ھم در اين روز ھا .  اين جاسوس نامه را آذين  بسته بودۀسرلوح» به جا مانده از مائويزم افغانی

  !ترش را می پيمايد»  تکاملیۀمرحل«

 ھمان ننگ نامه ای است که ۀاذعان داشته است، ادام» ميرزا بنويس «ۀائی، ھمان قسمی که خود نويسنداين جفنگ سر

در پاکستان به نشر  - بخوانيد به قلم خمينی جالد وھم مزاری وحشی - »غالم حسين دای فوالدی« به قلم ١٩٩۴در سال 

حزب وحدت اسالمی «ارگان نشراتی » مشارکت ملی «ۀوباری، چند سال بعد از طريق جاسوس خان. رسيده بود

به قلم مدير مسؤولش نوشته ای به نشر رسيد که به غلط، پارلمانتاريست ھای تسليم طلب را با شعله ئی ھای » افغانستان

اما چون .  جاويد تازيده بود که باند حسين خاين قسماً گويا در تقابل با آن قرار گرفته بودۀمبارز اشتباه گرفته وباالی شعل

ھيت ھردو يکسان بود وھردو جاسوس، انصافاً نمی توان از آن انتظاری داشت، اين بار با نشر شدن اين جاسوس نامه ما

 وحقارت نامه نيز از اين طرف وآن طرف صداھائی عليه آن برخاستند که با تمام کم وکاستی ھای شان، حتا ظاھری و

 شان، ھمان يورو ودالر ۀھرچند که آبشخور ھم.  می شوندتسليم طلبانه، قدم لرزان ومتردد به پيش محسوب موقتی و

  .امپرياليستی اند

در يکی از سلسله نوشته ھای خود که در پورتال آزادگان واستعمار » موسوی«رفيق محقق ودانشمند ما، 

ن ترين وبی بی وجدا«:  داھيانه ای را ايراد فرموده بودۀبه نشر می رسند، جمل» آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«ستيز

به جواب شبنامه «نقل به مفھوم از يکی از سلسله ھای (» .شرف ترين کسان می توانند بھترين جاسوسان باشند

 پرمعنا وپرمغز زمانی می تواند به بھترين شکل آن درک شود که جاسوسان ومزدورانی از قبيل ۀاين جمل» ...نويس
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خدمت به بيگانگان از رقيبان ھم  جاسوسی و!! ن در شغل شريفاين مزدوران چندا. را با آن محک بزنيم»علی اميری«

ژيست يسبقت ربوده اند که می توان منحيث سترات...م، سياف وستُ ومحقق، عبدهللا، دنجيب، کشتمند، : نوع شان چون

ت به نبايد پنداشت که اين قلم خيانت ھا وجنايت ھای آن مزدوران را نسب - .جاسوسی ومزدوری برای آنھا محسوب شوند

سياف ھا ريھای وحشی گ اين يکی وھم قماشانش کمتر می پندارم، چه ھمان قسمی که معلوم است، جنايت ھای ھولناک و

 انسانی سنجش کرد، ۀم ھا ونجيب ھا وترکی ھا وببرک ھا ومالعمرھا را نمی توان باسنجستُ وومزاری ھا ومحقق ھا ود

وغيره، !! »دموکرات«رو برآنھا پيشی دارند که خود را در لباس اما مزدورانی چون علی اميری ودای فوالدی از اين 

جاسوسی به بيگانگان را در پشت کلمات مثالً مترقی پنھان داشته وآن  با آنھا متمايز می خوانند، ومی خواھند مزدوری و

  !ليل وتحليل گراين ھم شد تح! وامصيبتا. را به خود بگيرند!! ؟؟»تحليل گر «ۀرا تفسير روشنفکرانه نمايند وقياف

می خواند، آنقدر پستی ورذالت وخدمت به » نويسنده وتحليل گر«اين مزدور وچاکر بيگانه، که بی شرمانه خود را 

واقعيت ھای غير قابل  بر استعمار چشمانش را کور ساخته است که زبونی وحقارت را به سرحد آخرش رسانده و

 جو، از ۀ دانۀبه انداز!! »تحليل گر«نده آور زمانی است که ببينيم اين در چنين حالتی، خ. ندازد ا ساتر میۀانکار، پرد

يک موضوع را نبايد از خاطر دور داشت که؛ واقعيت ھای غير قابل انکار . موضوع مورد تحليلش باخبر نيست

مرکزی  ته وھس ديگر اين که؛ تازمانی که فردی، مغز و و. تفسير ارتجاعی در خود ندارد وحقيقی، جائی برای تحليل و

 مورد نقد يا تحليلش اصالً درک نکرده است وقادر نيست که درک کند، فقط ۀترين واساسی ترين موضوعات را از مسأل

 آن موضوع از جانب فرد يا افراد ھمچون علی اميری مزدور ۀ مثالً تحليل دربارۀمھمل بافی والطائالت می تواند به مثاب

 موضوع سرازير شود، درغير آن، بی شرمانه وبه نھايت رذيالنه است که بدون فھم وقالده بند بيگانه برسر واقعيات آن

  ! نقد قرار دادۀودرک موضوع، آن را در منگن

 علی اميری از خنده گرده درد می ۀکسی که اندکی با تاريخ نيم قرن اخير کشور ما آشنا باشد، از خواندن جاسوس نام

را يکی از شاخه ھای انشعابی جريان » سازا«ممتاز ومخبر، !! »تحيل گر«جالب است زمانی که می بينيم اين . شود

توسط طاھر » سازمان انقالبی زحمت کشان افغانستان(می خواند حال آن که اين سازمان» سازمان جوانان مترقی«

 ۀ نشريبه شمار می رفت وھيچ ربط وارتباطی با» حزب دموکراتيک خلق «ۀبدخشی، که خود يکی از بنيانگذاران اولي

قلب  نداشت وبا مائوتسه دون دشمنی می ورزيد، بنيان گذاشته شد و» سازمان جوانان مترقی «سازمانو»  جاويدۀشعل«

زبونی .  دادمی چرخاند وگاھی ھم از چه گوارا وچه گوارا ايزم داد سخن می»  مليتیۀمسأل« خود رابه دور ۀمبارز

»  جاويدۀشعل«اوجش می رسد که با بيچارگی تمام وحقارت بسيارش، وحقارت اين نوع لکه ھای سياه ومتفعن زمانی به 

نشريه ای »  جاويدۀشعل«در حالی که برھمگان معلوم است؛ . کامالً يکی می داند» سازمان جوانان مترقی«را با جريان 

ادند که معرفی کرد وبرخی از اعضايش را کسانی تشکيل می د» ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوين«بود که خود را

 شان نشنيده بودند ۀ شدن نشريتوقيفزمان ھای خيلی بعد تر از  تا» سازمان جوانان مترقی«نام ه عمراً وابداً چيزی ب

اين جاسوس جفنگ نامه اش را در . نا آشنا مانده بودند» سازمان جوانان مترقی«وچه بسا کسانی ھم بودند که تا آخر با 

را نيز قرار داده »  جاويدۀشعل «ۀ اول نوشته اش، عکسی از يکی از شماره ھای نشريۀحالی می نويسد که باالی صفح

سازمان «نه ارگان نشراتی »  جاويد، ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوينۀشعل«: به خوبی از آن ھويدا است که است و

نی سياسئی را که به زعم فکاھی ديگر اين جاسوس بی آزرم اين است که ھنوز به درستی نام جريا! »جوانان مترقی

سازمان «: جاسوسی ومزدوری اش می خواھد نقد کند، فرا نگرفته است وچه بی شرمانه ومضحکانه ادعا می کند

  ؟؟»مترقی

که »  عثمانانجنير«. تھمت ھای جاسوس مآبانه وبی پايه جاسوس نامه پراست از توھين ھا و پای مزدور نامه و سرتا

بود وتا آخرين لحظه که از فعاليت ھای سياسی کامالً دست کشيد، از جريان »  جاويدۀلشع «ۀيکی از نويسندگان نشري
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باخبر نبود وزمانی که در آخرين لحظ ھای عمر سياسی اش ودر زندان توسط کسانی ديگر با » سازمان جوانان مترقی«

ی کشد وبه شغل فقط معلمی نيز دست م»  جاويدۀشعل «ۀآشنا می شود، از عضويت نشري» سازمان جوانان مترقی«نام 

می داند وافتضاح ديگری » سازمان جوانان مترقی«روی می آورد، اين مزدور با قرآن وقسم خود، آن را عضوی از 

جاسوسان وقالده بندان بيگانه حتا از نشخوار کردن کلمات { دکترعثمان که در اصل مھندس«: فزايد که اھم برآن می

چين و ھواخواه مارکسيسم چينی   تحصيل کرده در}!!افتخار ھم می کنندبيگانگان نيز ھيچ شرمی ندارند و

در باال گفتيم که بعضی واقعيت ھای حقيقی با تحليل ھای ارتجاعی قابل ! شگفتا براين تحليل وتفسير)  دومۀصفح(»...بود

 الھام از ادبيات کشور که اين جاسوس با -  عثمان نه دکتورانجنيربازگشائی نيست واين است يکی از آن حقيقت ھا که؛ 

بود ونه ھم در چين تحصيل کرده بود، بلکه  -نوشته است» دکتر«را نيز به شکل ايرانی آن، يعنی » دکتور«صاحبش، 

را نوشت نيز » پس منظر« عثمان انجنيرزمانی ! او فقط تاسطح ماستری تحصيل کرده بود وآن ھم در امريکا نه درچين

  .تاخته بود»  جاويدۀشعل«، بلکه باالی »سازمان جوانان مترقی«نه باالی 

سازمان آزادی بخش مردم افغانستان « اين جاسوس نمک باخته وخود فروخته وبی وجدان اين است که ابتذال ديگر

را که » مجيد« معرفی می کند وکمونيست مبارز، زنده ياد رفيق » جاويدۀاز شاخه ھای انشعابی شعل«را يکی » )ساما(

 نيز »، از شاخه ھای انشعابی شعله جاويد را به عھده داشت)ساما(آزادی بخش مردم افغانستان سازمان } ی{رھبر«

  !!» جاويدۀشعل«عضوی از 

به ھيچ - که با استفاده از تحليل رگ ھای ماتحتش به اين نتيجه بايد رسيده باشد -!!»تحليل گر«خالف تحليل » ساما«: اول

نيست،  -که خود يک نشريه بود ويک جريان يا يک سازمان نبود -  جاويدۀلنه تنھا شعاز شاخه ھای انشعابی وجه يکی 

  وحتا خيلی بعد تر بنيان گذاشته شد و» سازمان جوانان مترقی«بعد از فروپاشيدن » ساما«بلکه 

، ھم حتا نصف روز نيز - واست-شناخته می شود» ساما«که من حيث بنيان گذار » نیمجيد کلکا«رفيق زنده ياد، : دوم

  .  جاويد، را نداشتۀ؛ شعل!! جاسوس ومزدور تحليل گرۀبه گفت و» سازمان جوانان مترقی«يت عضو

  !».تحقيق ناکرده حق سخن ندارد«: صدر مائوتسه دون، يکی از پرمغز ترين جمله ھايش را چنين بيان کرده است

 ذکر کرده است، حقيقت ندارد؛ نه ؟؟» جاويدۀشعل«ھيچ يک از جريان ھائی را که اين مزدور به نام شاخه ھای انشعابی 

ازاين جا به خوبی معلوم . نيستند!!  جاويد؟؟ۀ انشعابی شعلۀسازا ونه ساما ونه راوا، ھيچ کدامی از اين جريان ھا شاخ

»  جاويدۀشعل «ۀ، نشري»سازمان جوانان مترقی«است که اين مزدور بی مقدار ذره ای ھم که شده، از جريان سياسی 

يکی بعد ديگری بنيان گذاشته شدند، آگاھی ندارد وفقط با » سازمان جوانان مترقی« بعد از فروپاشی وسازمان ھائی که

ودر اين حال، تمايالت ذھنی، عقده .  اجراء گذاردۀتمام بی خبری اش، مجبور است اوامر ودساتير صاحبان را به منص

 رفيق ۀر منشی وھر آن خصلتی که به گفتمندی ھای استخباراتی، تھمت ھای بی اساس، غريزه ھای جاسوسی ومزدو

  .جاسوس نامه شده است می تواند داشته باشد، باعث به نوشته درآمدن اين ننگ نامه و »بھترين جاسوس«موسوی 

حزب دموکراتيک خلق افغانستان را « يکی ديگر از دروغ ھای شاخدار اين مزدور بی آزرم اين است که کتاب دوجلدی

ربط می دھد، در »  جاويدۀشعل« خود اين جاسوس، به ۀيا به گفت» سازمان جوانان مترقی«ن به جريا» بھتر بشناسيد

سازمان جوانان «حالی که؛ باندی که اين به اصطالح کتاب دو جلدی را نوشته است، نه تنھا که از بازماندگان واعضای 

منان آن جريان وکسانی که با  چھل وپنجاه ھجری شمسی فعاليت می کرد، نيست، بلکه از دشۀکه در دھ» مترقی

 ضد استعماری ۀمردانگی وپای بندی به آن جريان وايدئولوژی آن جريان، امروز در داخل وخارج افغانستان مبارز

 به جای پای علی ینويسندگان اين کتاب دو جلدی، به صورت تام وتمام پا. وضد استبدادی دارند، نيز به شمار می رود

 امپرياليزم معرف ھرکدام ۀايد علی اميری خط پای آنھا را تعقيب می کند، به ھر صورت قالداميری گذاشته اند وياھم ش

  .واين گفته را خود کتاب به خوبی تأئيد می کند. شان است ومھم اين است
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را به نشر می رساند وبعد از نشر يازده » انديشه ھای دموکراتيک نوين«اول نام نشريه ای بود که »  جاويدۀشعل«

 انترنتی است که با ۀامروز نام جاسوس خان»  جاويدۀشعل«در حالی که .  جلو فعاليتش گرفته شد١٣۴٧ در سال شماره

اين دومی نه تنھا که دموکرات .  روا داشته است١٣۴٧»  جاويدۀشعل«انتخاب چنين نامی، توھين وتحقير بزرگ به 

سان ومزدورانی از نوع علی اميری وھمپالگانش جاسومحل تجمع ، بلکه »ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوين«نيست و

  .بيش نيست

راستی، زمانی که رفيقی، جاسوس نامه را قبل از من خوانده بود وبرای من جھت خواندن آورد، ميل نداشتم حتا يک بار 

ست، به وحقيقتاً ھم چنين ا» .بخوان، از فکاھی ھای مالنصرالدين بھتر است«: از نظر بگذرانم، اما رفيق توصيه کرد

 اول، دروغ ھا ونا آگاھی ھای علی اميری بال وپر می کشد وتا اين که به سطر سوم می ۀمحض برخورد چشم با صفح

در سطر سوم با . رسی، خنده ھای ناشی از زبونی وحقارت ودرعين حال بی خبری مطلق نويسنده، فزونی می گيرد

زيرا تاجائی .  تحيرم شدۀوط ساخته است، برخورد کردم که ماي، که تأليف آن را نيز به لنين مرب»انقالب ودولت«عنوان 

البته . نديده ام ونشنيده ام» انقالب ودولت«که اين قلم با دانش اندک وناچيز خويش به ياد دارم، اثری را از لنين تحت نام 

ندارد واگر » ب ودولتانقال«نام دارد، اما اين اثر ھيچ ربط و وجه مشترکی با » دولت وانقالب«لنين اثری دارد که 

جائی کلمات، ه دقت شود، ديده می شود که فقط با ھمين جاب» دولت وانقالب«و» انقالب ودولت«اندکی بين اين دو؛ 

جاسوس ھنوز سواد وآگاھی آن را ندارد، !! اما از آن جائی که تحليل گر. معنای اين دو چيز کامالً متضاد ھم می شود

نقش کار در گذار از «و»  سرۀماي«را » سرمايه«و» ھگل فلسفه«را »  ھگلۀسففل«ھيچ شکی نمی توان داشت که 

را » را در کمونيزم) چپ روی(بيماری کودکی«و» نقش کار در گذار از انسان به ميمون» «ميمون به انسان را

  ...بخواند و» بيماری کمونيزم در چپ روی«

 اجنبی اين است که به خيال خود پشت ميز نشسته ۀ اين مزدور بچه آور ولی درعين حال اسفناک ديگرفکاھی خند

 تاريخ اين ۀ قضاوت دربارۀدوم، الزم نخست بايد گفت که تاريخ قابل مسخ شدن نيست و!! وتاريخ را به نقد می کشد

نتائج بعد از  است که درگام اول بايد آن را به صورت درست وصادقش فراگرفته باشی وارتباط آن با تاريخ قبل از آن و

 تاريخی چيزی نيست جز خزعبالت ۀ يک مسألۀدر غير آن، تحليل يا قضاوت در بار. ن را فراموش نکرده باشیآ

  ! الفوکۀ يک جاسوس بچۀمضحک ومسخر

اين جاسوس بی آزرم از ھمان اولين سطر حقارت نامه اش، رذالت، زبونی، بازی با کلمات، الف زدن ھای بی اساس 

برمی » مائويزم«در عنوان جاسوس نامه ما با اصطالح . ی خود را آفتابی می سازدونازل ترين سطحی از سواد وآگاھ

 خود آن ۀھم به گفت يا و» سازمان جوانان مترقی« خود، آن را به ۀخوريم که نويسنده با حاتم بخشی بی نھايت سفيھان

ط ھمين حرافی ناروا ثابت می فق!! بخشيده است!) اين سفلگی علی اميری واقعاً خنده آور است(» جاويدۀشعل«جاسوس، 

  .کند که نويسنده از چه قماش انسان ھائی بايد باشد ودستان خونچکان استعمار از اين پست حقير چه ساخته است

ما در اين جا نمی خواھيم وارد اين بحث شويم که يک مکتب چه مراحل تکاملئی را بايد طی کند تا با در نظرداشت آن 

.  را کسب کندismامکان کاربردی اش نظر به اوضاع ومکان خاص، پسوند  گر مکاتب و تفاوتش از ديۀمراحل ودرج

شکل » سازمان جوانان مترقی«فقط به اين جمله بسنده می کنيم که جنبش چپ انقالبی افغانستان که با بنيانگذاری 

رف انقالبی، برھمين و سازمان ھای وفادار به ايدئولوژی وش–بود » مائوتسه دون انديشه«مشخصی به خود گرفت، 

 نه -  فناء ناپذير تا اکنون وتازمان ويران ساختن کاخ استعمار واستبداد ارتجاعی پافشاری خواھند کردۀانديش

 راھنمای اين سازمان وسازمان ھای ۀانديش»  مائوتسه دونۀانديش-لنينيزم - مارکسيزم«به عبارت ديگر؛ ! »مائويست«

  !!»مائويزم«، نه - واست -بعدی منشعب از اين سازمان بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

را باالی شانه » مائويست ھا«و» مائويزم«آن جاسوسان وچارکران استعمار، که امروز با طمطراق تمام، نام بزرگ 

ھای خود سنجاق کرده اند، کسانی فقط از قماش خود علی اميری وديگر نوکران استعمار می توانند باشند، نه چيزی 

شما ھم جناب اميری ھرچند که خود را با القاب سوپر ! فاوت اند وقبله ھادر اين جا فقط ماسک ھا مت! بيش از آن

از اين ھم کيشان جاسوس تان جدا ومتمايز فکر می کنيد، اما روزی که سرنوشت » خمينی ايست«ودبل » تاچريست«

 از آن به محتوم وناگزير تان، روسياھی وتباھی را در پيش تان گذاشت، ھمه در يک سوراخ ُسنبه خواھيد شد وقبل

وآن وقت ! رو نموده ونماز گذاشته ايد، ملت شمارا به نام فقط مزدور ونوکر وجاسوس بيگانه می شناسندکه ھرطرف 

ھرگز نمی ) فرھنگ ارتجاعی وجنايتکارانه(تاريخ، شخص را وا می دارد تابپذيرد اين فرھنگ«: است که بايد گفت

نيچه، انسانی، زياده (» .باشد يا متعصب، تا اين امر را انکار کندتواند ديگر بار جان گيرد؛ شخص بايد بسيار احمق 

  )انسانی

به يقين که اين جاسوس نامه نه اول جفنگ سرائی ھای نوکران اجنبی است ونه ھم آخرش، اما از آن جائی که تاريخ به 

 آن ھا دروغ وصله به گذشته را طبق ميل خود تحريف کرد و نمی توان واقعه ھای تاريخی و عقب برگشت ندارد و

 اين جاسوس نامه، با اين افتراء والطائالت خود، جز اين که بر خروار مزدوری ۀکرد، نويسندگانی از قماش نويسند

  .وجاسوسی و وجدان فروشی شان بيفزايند، کار ديگری از دست شان برآمده نيست

  اگر حقيقت را زير زمين پنھان کنيد،

  فجاری آشکار می شودانباشته می شود وبا چنان نيروی ان

  )اميل زوال.             (که ھمه چيز را باخود نابود می کند

 

 


