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 Political سياسی

  
  پيکان بنوال

 ٢٠١۴ جنوری ٣٠
 

!!آشفته فکری دچار افغانستان،ی مائويست ھا  
 بخش دوم

 

 که داکتر فيض شھيد چه کند گردد وتکرار می آقای مائويست ازاين لحظه به بعد به ھمان جای اولش بر می  

کوبد وعقده گشائی  ی را که سراغ دارد میااھائی ازنوشته اش ھر گروپ ودسته در بسا ج و کرده وچه افکاری داشت

که در اخير  کردند تا اين  خود ويا خودشان حرفی بگويد که کجا بودند وچه میۀکه يکبار از گذشت کند؛ بدون اين می

که  قبل ازاين  گويا از اکرم ياری شھيد است آورده اند،را شان نقل قولی ۀنجم نوشت پۀقسمتی از صفح  چھارم وۀصفح

سی امين سالگرد شھادت رفيق "زير عنوان  "پيام آزادی"روم که در سايت  الی مطرح کنم سراغ نوشته ای میؤمن س

  :خوانيم درآن می مائويست ھا نشر کرده اند،" اکرم ياری

 آن اسنادی را که خود نوشته }به ويژه{ ويژهه رفيق اکرم ياری تمام اسناد وب بعد از کودتای خلق و پرچم،"  

واز رفقای آن زمان بدبختانه  . از جاغوری انتقال داده ويا در ھمان منطقه دفن کرده بود}به خارج{بود يا بخارج 

  .اين اسناد در کجا شده اند است که بتواند بگويد، زنده نمانده}ھيچ کس{ھيچکس 

برخی کوشيدند تا اسناد تھيه شده به دست اين رفيق ١٣۵٩و١٣۵٨ شھادت رفيق اکرم ياری درسال ھای بعد از  

 "}می ساخت{ آورند اما داليل متعددی وجود داشت که اين کار را غير ممکن ميساخت}به دست{گرامی را بدست

  ."٢۵صفحه 

  ."١٣٨٧مائويست ھای افغانستان  دلو"            

از کدام ٲثر  شما که نقل قول ياری شھيد را آورده ايد، يد،ئلطفاً بگو آقای مائويست،نقل قول باال  ازشماست   

قبالً گفته ايد با وجود تالشھای که شده نتوانسته اند اسناد  را از کجا به دست آورده ايد، شما آن و  چندۀصفح شان است،

  .!!!ماندهکس زنده ن را به دست آورند ودرضمن از رفقای آن زمان ھيچ

" }می دھد{ ميدھد}شست و شو{ جاسوسان ھرزه راشستشو}جنازۀ{پيکان بڼوال جنازه"ويسنده زير عنوان ن 

 ال کردن حق ھمه است شاکی است،ؤکه من گفته ام؛ س اين از و  دلخواھش را گرفتهۀی چيده ونتيجا مقدمه ءدرابتدا

ال ؤال کردن ويا سؤ يا باس»آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«؟ با پورتال  و در کجاستپرسم مشکل تان چيست ازشما می

الی دارد از طريق ويبسايت ؤخواھيد ھرکی س که من فھميده ام شما با پورتال آزادگان مشکل داريد ومی تا جائی.کننده ؟

 .فحش نه کند اگر از جائی ديگری باشد شما پاسخ بدھيد، چه فرقی می. ھای خودتان مطرح کند
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ال کرده بودند ؤس٢٠١٣جوالی ٢٩به تاريخ  گوئيد، می "موسوی"را نام ديگری از که شما او "پغمانی"آقای   

دارد؛ يموده وموقف روشنی در جنبش چپ نپرا ننام مستعار کسيست که کوره ھای آزمايش " پوالد"که به چه دليل 

خوب بود اگر جوابی  ده؛بر درشتی به کار نۀشويد که ھيچ کلم شما اين مقاله را بخوانيد متوجه می". ستالين"وحاالشده 

  .بعد از آن چه انتظار داريد؟. پر از اتھام ونام گذاری بود نه آن جوابی که داده شده، شد و مستدل می داده می

رابا دقت وبيطرفانه از نظر بگذرانيد، "ودان محمودی" ميرويسۀاگرشما بخش اول ودوم نوشت! آقای مائويست  

ابطه به رئيد خودش درأنه برای ت ست قرار دارد وحرفھايش را منطقی بيان داشته،ت دريع درموقيابيد که او کامالً  درمی

که دھن باز کند  فروزد که راه را روشن کند نه ايناغی را بيچر اما سازنده، او از منتقد خواسته تا انتقاد کند، .جنبش چپ

صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت مايه در فرمانبرداران ارتجاع وسر"وشته اشميرويس در بخش اول ن .وفقط بگويد

 :دنويس می" ٢٠١٣مارچ ١۴تاريخ نشر" "ملی افغانستان

 آن بتوانيم گفتار ۀمھمترين مساُله در نقد وانتقاد اصالح کردن است وانتقاد زمانی ارزش دارد که به وسيل"  

شد ودارای يک شخصيت شخص منتقد بايد خودش از آزمون مبارزه موفق بدر آمده با .ورفتار کسی را اصالح کنيم

سازمان  "ۀ آن در بارۀبه ادام" منضبط وارزشھای مبارزاتی برخوردار بوده واز شناخت توده ھا نيز برخوردار باشد

چه جوابی داده شده؟ زيبنده بود اگر در  .شھيد داکتر فيض ومينای شھيد به تفصيل نوشته وداليلش را آورده ،"رھائی

 که فحاشی می نه اين کرد،  اورا بيان میۀشد که شخصيت منتقد را وسابق ی آورده میشد وداليل مقابل او استدالل می

وليت ؤ ايکاش با حوصله واحساس مس،کنيد کرديد و اورا ناگزير به جواب مشابه کرديد وحاال از وسط نقل قول می

  .سيه روی شود ھرکه دراو غش باشد بنويسيد تا باشد که ؛

نوشته وھيچ انکاری ھم نکرده که  "کلکانی" شھيد قھرمان مجيد و" ساما "ۀدر بخش دوم نوشته اش در بار  

رده باشد چرا به شما که اسمی از کسی ب بيان اين مطالب بدون اين داليلی ھم آورده، ی که تسليم شدند وابودند عده 

 انواع ايزم ھا گره زده ايد،نامش را با  داريد وتاپه زده ايد و کفش داريد که توان جواب دادن ندرکند ريگی برخورده؟ ن

خواھی  در ضمن اورا متھم به جاسوسی چند کشور کرده ايد، بدون سند متھم کردن به نظر شما درست است؟ اگر می

اين شما  کرد و شما مدعی شده ايد که ميرويس نسبت به مجيد شھيد اھانت می. رسی میجائی نپراگنده گوئی کنی به 

برای . را که حاوی چنين حرفی ومضمونی باشد نشر کنيد ترمانه يکی از نوشته ھای اوبوديد که او را مانع شديد، مح

برگی از خاطراتم در روز "شد که آخرين مضمون ايشان  نشر می "پيام آزادی" مدتھا مضامين ودان محمودی در سايت

من به خاطر  .باشد  می٢٠١١ اپريل ٧ "سخنی با يک زن مبارز افغان"و مضمون قبلی او ٢٠١١ می  ٣ "سوم حوت

شما  را کرده باشد،" کلکانی"درھيچ يک از نوشته ھايش نديدم که مذمت زنده ياد   شما تمام مضامين اورا خواندم،یادعا

  .!! کنيد؟ ببينيم وتعريف کنيم چطور ثابت می

 ميھن که خالقداد از يک اين گويد، دھد ومی  شان دوام میۀوالنؤ حمالت ھميشگی وسخنان غير مسۀبه ادام  

 نوشته پس شما که قبالً . کند که سامائی بوده يا نبوده کند چه فرقی می دفاع می "منظور موسوی است"فروش وجاسوس 

يا   فعلی تان اطمينان کرد؟ ویشود به حرفھا سامائی بوده برايتان مھم نيست که چه گفته ايد؟ يعنی می" خالقداد" ايد او

توانيد اين ادعا را ثابت کنيد که موسوی ويا خالق داد  خوب شما می.! چه گفته ايمکه فردا خواھيد گفت مھم نيست ما  اين

به نشر سپرده " سايت پيام آزادی"يا جاسوس ووطن فروش؟ اسناد تسليمی ھا را که آقای پوالد در و  تسليمی بوده اند

بود ويا نزد  يا در خاد پرچمی ھا میقاعدتاً بايد اين اسناد  اين اسناد به دست شما از کجا رسيده، اليست،ؤکه س(اند،

پس شما به رويت کدام  .من اسمی از اينھا نه ديدم) ؟.کسانی که در رھبری ساما بودند؛ شما چطور به دست آورده ايد

سازيد، با آرامش فکری ات و اصطالحات سياسی را آلوده نبيجا وبيمورد کلم طفره نرويد، کنيد؟ سند ويا اسناد ادعا می

شست {جاسوسان ھرزه را شستشو}ازۀنج{ بڼوال جنازه نپيکا" تانرا گذاشته ايدۀشما عنوان اين بخش نوشت .جواب بدھيد
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من در صدد تطھير کسی نيستم، اما شما پاسخ گو ھستيد که جاسوسان ھرزه را با سند معرفی " }می دھد{ ميدھد}و شو

  .کنيد

ما ھم قصه ھای ھزار ويکشب وکليله ودمنه را کاش ش زنيد، آقای مائويست با کنايه ھای بچه گانه حرف می  

را  آموختيد که رھبران سوسياليزم علمی دانش شان از دانش سياسی می گرفتيد، کرديد وبھره می خوانديد وھضم می می

 اين آقا تکرار ھمان مطالبيست که بارھا ۀبخش اعظم نوشت .که طوطی وار تکرار کنند نه اين رھنمای عمل گفته اند،

اينک سازمان جوانان مترقی که شما ! آقای مائويست .ال شده نداده اندؤاما جواب به آنچه س شده اند،وخسته ن دگفته ان

بنيان گذار انديشه ھای مائو در افغانستان ياری بوده واوبنياد  ادعا داريد که ۘمعرف و و  ھستيد،ميراث خواری آنمدعی 

چی ربطی دارد؟ آنجا حزب  .ی صدرمائو حرف بزنيدئ راھپيماۀار ثابت کنيد، بعد دربا گذاشته اوالً اين سازمان ر

ئيد تاريخ وصحه گذاری أاما سازمان جوانان مترقی با ت ی بود وتوان رھبری را داشت،ئکمونيست چين سازمانده راھپيما

. ی شده؟مصدر چه خدمت با يک ضربه ازھم پاشيد، و داشت که قابليت سازماندھی اين سيل خروشان را ن»پوالد«آقای 

خواھيد ٳفاده کنيد که ياری با نام مستعار  کنی به چه مناسبتی ؟ می ياد آوری می....وازنامھای مستعار لنين ومائو و

دھيد وضعف خودرا با  شعار نحاال که ھيچ خطری اورا تھديد نميکند با چه نامی ؟ لطفاً  نوشت، کرد ومی فعاليت می

در ھمين  انگشت گذاشته ام،" افغانستان"  تاريخی مربوط به کشور خودماألۀسمن روی يک م. پوشانيد قولھا نآوردن نقل

اگر به عنوان رھنما  کتاب خواندن خوب است، ی ومعلومات اضافی الزم نيست بدھيد،ئپراگنده گو محدوده صحبت کنيد،

چرا خود پيرو خط ياری شما  .را باز گو کنيم که کورکورانه وبيجا آن نه اين  کرکتر وشخصيت انسان گردد،ءجز باشد،

 در حدود فعاليت وشعار ھايتان چه بوده؟ سرراست جواب بدھيد ، ن وانام سازم واگر مدعی ھستيد که بوده ايد، بوديد؟ن

  .خواھم جواب را شما بدھيد دھم ومی ين نوبت من نسل جوان را مخاطب قرار میا

 شما ياری رھبر اين سازمان بود، آيا ۀفرمود  وکرد شعله جاويد را رھبری می" م.ج.س"يد قبول کنيم ئحاال بيآ  

 ۀال کنيم؛ دستآورد اين سازمان چه بود؟ چه فعاليتی در جھت سازماندھی جنبش کرد؟ درپروسؤاين حق را داريم که س

يا ھرکس ديگری که در   ملموس آن چيست ؟ شما وۀبخش مردم افغانستان چه کار نامه ای دارد؟ نتيججنگ آزادي

داکتر  ،"ياری"جدا شدند، داکتر صادق که در سازمان مطرح بودند، یاعده  رار داشته باشد جواب بدھيد،ت شما قيعموق

يا تا  بوديد، وکردند؟ شما که ن داکتر فيض؛ پس کی ماند ؟ راه اکرم ياری را کی ويا کيھا تعقيب می ،"محمودی"ھادی

  . دادهحاال کسی جوابی ن

ی بياورد در بخش سوم نوشته ئمثل ھا ولھا را طوطی وار تکرار کند وآقای مائويست که عشق دارد تا نقل ق  

  :اش چنين آورده

کدام دانشگاه؟ {مضاف براين آيا سازمان جوانان مترقی جنبشی را که به اينصورت دردل توده ھا در دانشگاه"  

نام ن که در افغانستان مدارس يعنی چه؟ مگر نه اي{ مدارس و }در افغانستان که تا آن زمان دانشگاھی وجود نداشت

 ،}می دوانيد{ کشور ريشه ميدوانيد}مدارس تنھا آن مکاتبی را پوشش می داد که در آن مسايل دينی تدريس می گرديد؟

آيا آوردن {}متعلمان{ ومتعلمين}محصالن{ محصلينی ويا در ھمان حدود خواستھا}می ساخت{بايد سياسی ميساخت

ان مائويست است که به ھزاران دختر را يک قلم ناديده گرفته و بدان وسيله به اين جمع مذکر مبين زن ستيزی نويسندگ

ناث کار دومی ھا را که گويا آنھا يگانه نھادی بودند که بين اِ خصوص  پرچمی ھا به – خلقی ادعایصورت غير مستقيم 

م عظيمی را در قبال زنان آزاده ، صحه گذاشته اند و يا اين که به اساس نادانی و بی توجھی چنين ظلسازمانی نموده اند

و پيشگام جنبش شعله ئی مرتکب شده اند؛ که اگر چنين است می توانند بنويسند چه وقت ياد خواھند گرفت تا درست 

اد نيز بياموزند تا من نوعی مجبور نباشم حين بحث با بنويسند و در ثانی آيا بھتر نخواھد بود تا قبل از نوشتن اندکی سو

  "}می داشت{نگه ميداشت  }؟ۀ نوشته ھای شان را نيز با رنگ سرخ تقديم خوانندگان نمايمآنھا غلط نام
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 به اطراف واکناف کشور واقعاً  آيا سياسی ساخت،. ساخت  حق به جانب ھستيد بايد سياسی میشما کامالً   

ن را تحاديه محصال تالش برای شرکت در ااما. يدئ بگو،شما سراغ داريد اگر جائی را فعاليت سياسی صورت گرفت،

درست درھمين موقع  .شما از آقای پوالد بپرسيد که از آن دوره ھستند  به ياد دارند،  کسانیۀمن به خاطر دارم وھم

کردند که کار  کيد میأد که اتحاديه را تحريم کردند وت آن کميته اساسی پوھنتون بوۀوادام" پس منظر تاريخی" طرفداران

  . دولت ظاھرشاه استۀکه ھدي  مبارزه برای شرکت در اتحاديه ای نهمردم باشدبايد در روستا ھا ودر بين 

 .م"بوده وآنھم برای آشنائی با "  م.ج.س" جاويد تحت رھبری ۀراه اندازی تظاھرات شعله اگر ب! آقای محترم  

در بلشويکھا رھبری را در روسيه  مقايسه آن با روسيه وچين نا درست است؛ که برنامه ای داشته باشد، بدون اين ". ا.ل

  به کدام سمت اين جنبش رفت در افغانستان چه؟ ، ھکذا درچين،از توان آن نيز برخوردار بودندبه دست داشتند که حالی 

که از  فعاليتھای سازمان دربخش انسجام وسازماندھی اين جوانان چه بود؟ قرار توضيحات شما ھر گروپ ودسته ای و

که به اين  پس ھزاران جوانی جدا شدند يا اپورتونيست بودند يا اکونوميست ويا خائن،پيکر سازمان جوانان مترقی 

 وآنانی!!! کند که کجروان را کشته انددست خلقی وپرچمی درد ن کشته شدند خونشان ۘمباح بوده و گروپھا تعلق داشتند و

وده، چون پيروان خط ياری اکرم ياری بد اين جنبش يھفقط ش.. تشکل ھا نبودند به درک که وابسته به اين سازمانھا و

راه ه سازمان جوانان مترقی جنبش را ب شود نتيجه گرفت،  شما مییاز گفته ھا.......دارد، تنھا خودشوجود نداشته ون

 جوان چه بود؟ وامروز اگر کسانی تالش دارند نيد تکليف اين ھزارائرا رھا کرد، شما بگو والنه آنؤانداخت اما غيرمس

 ۀ شکستۀبسازند وبه درواز  جاويد را مدال افتخارۀتمام عظمت شعل ا وارثان حقيقی راه ياری معرفی کنند وتا خود ر

با  را به عھده بگيرند و وليت آنؤبايد مس د؛ توانمندی خود بھره ببرۀسازمان جوانان مترقی بيآويزند تا ھرکی به انداز

آقای مائويست تھمت جاسوسی زدن راه فرار  .م وتاپه زدننه با دشنا خورد تاريخی  جواب بدھند،حوصله مندی وبر

  : ياری فيض بگيريدیشما بھتر است از گفته ھا . ازجواب دادن است، نه خود جواب

مترقی وضد امپرياليزم وضد ارتجاع را  رفيق اکرم ياری، حفظ متحدين وعناصر انقالبی، وطن پرست،"  

 مبارزه می  آزادی برایتنھامگر پرولتاريا {ما برای آزادی }طبقۀ{  ميراث گران بھائی که طبقه}به مثابه{بمثابه 

 ياد داد که دوستان ودشمنان تان را در }به ما{در طول زندگی ثمر بارش عملی ساخت وبما  به آنھا نياز دارد،}کند؟

تجاع را در رديف دشمنان تان قرار دھيد، ار }ھستۀ{امپرياليزم را در مرکز وھسته . حلقه ھای مختلف رده بندی کنيد

اگر بر زنھا تھمت زديد اشکالی {او به ما ياد داد که بر مخالفين . ترتيب دوستان تان را}به ھمين{وبھمين . بعد آن

 آنھا را آماج حمالت شخصی ، توسل نجوئيد}افتراء{برای خرد ساختن آنھا به اتھام وافترا، تان تھمت نبنديد }!!ندارد

 مھمتر به دشمنان خلق ودستگاه اطالعات امپرياليست ھا معرفی نکنيد، با پوليس مخفی  واز ھمه}ندھيد{قرار نه دھيد

 غير مستقيم برای عوامل ارتجاع خبر چينی }به طور{بطور  دشمن وعوامل ارتجاع سر ھمکاری را نگيريد،

شھادت رفيق اکرم ياری سی امين سالگرد .  پارگراف دوم٢٧ ۀصفحاز نقل شده . کيد در باال از من استأت......." نکنيد

  .ويبسايت پيام آزادی... مائويست ھای افغانستان ١٣٨٧دلو

  !! باشمموافقمی توانم با قسمتی از آن ھم من  واقعاً متعلق به شھيد ياری است، تذکراتھرگاه بپذيريم که اين   

آن را به در عمل  ،ھستيدآن کنيد ويا مدعی   اين مضمون ھستيد واز ياری پيروی میۀای کاش شما که نويسند  

خواھيد، مقاالت ونوشته ھايتان پر از  البد سند می. گفتيد میزديد وبد ن میمت نکرديد وتھ می، دھن باز نبستيد کار می

من قبول دارم که شما  .بار ديگر از ديد انتقادی بخوانيد جوابی را که برای من نوشته ايد يکحداقل  ست، یئاتھام وبد گو

  : بيدلۀفرمود ،نکرده ايددرست استفاده   اما به جا واشيدده بکتاب خوانشايد 

  چون باده نتوان دردل پيمانه ريخت  راهئر بی مغز نيست    نشفيض معنی در خور تعليم ھ
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نخست بايد پرسيد اين نوشته در کدام زمان نگارش يافته است، در : چرا نوشتم با قسمتی از آن موافقم و اما              

 و يا اين وظيفۀ انقالبيون را می ساخت»  دموکراتيک- ملی«فغانستان تحت اشغال قرار داشته و انجام انقالب اکه زمانی 

از آن جائی که ياری . در دستور کار قرار داشت»  ملی-دموکراتيک« که انقالب که در زمان حاکميت خاندان طالئی

 از قراين می توان دريافت که نوشته در زمان حاکميت شھيد قبل از اشغال کشور به وسيلۀ روسھا به شھادت رسيده بود،

حال وقتی چنين است، چرا چنين جا به جائی آشکاری در تضاد عمده؟ يعنی خاندان . نگارش يافته استخاندان طالئی 

رگ شدن حاکم را به مثابۀ نمايندۀ فئوداليزم و کمپرادوريزم به درجۀ دوم بردن به کدام دليل است؟ نکند زبانم الل پای بز

  ؟؟!!در دربار و حق نان و نمک در ميان بوده باشد

سوسيال امپرياليزم شوروی به مثابۀ به               در ثانی ، در تمام مطلبی که از شھيد ياری نقل نموده ايد، چشم من که 

ت؟ آيا شھيد ياری ھم دليل اين کتمان سوسيال امپرياليزم شوروی در کجاس. امپرياليزم غالب در افغانستان اصالً نخورد

به با در نظر داشت نقش شوروی  ،در آن زمانسطح سوادش به اندازۀ شما بود و نمی دانست که در کشور افغانستان 

مثابۀ امپرياليزم غالب در آن،  وقتی از تضاد با امپرياليزم ياد می نمايد نه تنھا حق ندارد تا سوسيال امپرياليزم شوروی 

غافل ساخته خلع سالح  مپرياليستیاين قدرت ادان وسيله جنبش انقالبی را در قبال حمالت احتمالی را از قلم انداخته و ب

نکند در اينجا . نمايد، بلکه موظف است در تمام تحليل ھا و ياد داشتھا، بر نقش و اھميت ضد انقالبی آن تأکيد بيشتر نمايد

 باشد، که قبالً مطرح گرديده و به جای جواب، فحاشی، در ميان» اعتقاد دو طرف به ديالکتيک«ھم پای ھمان تحليل 

  ؟به نويسنده اش ارمغان آورده استتھمت و افتراء 

دامن تھمت به ياری را آن قدر گسترش ندھيد که بگوئيد اين تحليل بعد از اشغال افغانستان              ثالثاً اميدوارم 

ته ھای تان را در مورد وی پنبه خواھد ساخت، بلکه آن بيچاره صورت گرفته است، زيرا چنين ادعائی نه تنھا تمام رش

  .ھم ھويت خواھيد ساختميھنفروش را نيز بعد از اينھمه سال با ببرک 

از او تنديسی ساخته ايد   تان دريافته ام که شما درصدد تثبيت ھويت ياری نيستيد،ۀمن از نوشت! آقای مائويست  

تا  به ھمين دليل شما حاضر نيستيد تا جروبحث سازنده داشته باشيد، پا کنيد،ی برای خود دست وئ آن جاۀتا زير ساي

  .شد ورزيده شد که جوابی ھم شنيده نل پيشنھاد دادند نه تنھا ٳبا- که از صحبت روياروی که استاد آزاد جائی

  : خودتان بخوانيم که در مورد ياری چه نوشته ايدۀئيد با ھم از نوشتابي  

ثير پذيری از برادر بزرگش رفيق صادق علی ياری آثار أنوز متعلم مکتب بودکه با تاری ھرفيق اکرم ي"  

ليننيزم وانديشه ھای مائوتسه  مارکسيستی آشنائی پيدا کرد وبعد از اندک زمانی به سالح انديشه ھای انقالبی مارکسيزم،

بعد از انديشه کشف » ھای«د و در ثانی  بين لنينيزم و انديشه ازکجا شده و چه چيزی را می رسان»واو«اوالً اين {دون

تبليغ وترويج آن دربين طبقات رنجديده  تفسير،  مجھز گرديد ودر حد توان خويش به ترجمه،}کدام يک از شما می باشد؟

يادی از — خلق}رزمندۀ{ اکرم ياری زير عنوان دالوران رزمندهۀوبالگ در بار" مردم مبادرت ورزيد }رنجديدۀ{

  .نوشته از شورش .رفيق اکرم ياری

او خود  بوده،ندر افغانستان  مائو ۀ انديشنخستين کاشف و مبلغگردد که ياری   خودشما ظاھر میۀاز نوشت  

کنيد که او بنيان گذار انديشه   تان ادعا میۀشما چرا در نوشتھ  مائوتسه دون آشنا شده،ۀازبرادرش آموخته وبا انديش

  ؟ استمائوتسه دون در افغانسبان بوده

رابطه با چند  تماس و  با ھماھنگی،١٣۴۴رفيق اکرم ياری در سال "خوانيم درھمين مضمون سطر ششم می   

پرداخت ودر کنگره ای که بدين مناسبت بر گذار شد، موصوف " سازمان جوانان مترقی"محفل مترقی ديگر به ايجاد 

خلق  }رزمندۀ{ دالوران رزمنده -ومپارگراف د"  گرديد}تعيين{ رھبر سازمان جوانان مترقی تعين}به حيث{بحيث

  . شورشۀنوشت .يادی از رفيق اکرم ياری 
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من در مقاله ام ھمين . بعد حمله کنيد بھتر است شما نوشته ھای خودتان را بخوانيد وبا رفقايتان به توافق برسيد،  

 . ج.س"ه دون ويا بنيان گذار مطلب را نوشته ام که ياری سھم خودرا داشته نه به عنوان بنيان گذارانديشه ھای  مائوتس

  "..م

به جاغوری ١٣۵١کند که چرا گفته ام ياری بعد از سال  نويسنده در بخش چھارم نوشته اش من را متھم می  

  :دھد او در نوشته اش چنين تذکر می رفت واز سياست کناره گرفت،

" کی"؟ که }می زنيد{رف ميزنيد،ح}نداريد{آقای بڼوال شما چرا وقتی از حقيقت موضوع خبر نه داريد ،(.....  

از کار معلمی اش در ١٣۴٧به جاغوری رفت؟ رفيق ياری در سال١٣۵١ گفته که رفيق ياری بعد از سال}به شما{بشما 

 .در ده افغانان کار پيدا کرد }بيمۀ افغان{"بيمه افغان" در شرکت ١٣۴٨اودر اوايل سال . نادريه بر کنار شد}ليسۀ{ليسه

منشأ {بيخوابی مزمن منشا ميگرفت فقر مواد غذائی و ريض شد ومريضی او نيز ازشدت کار،م١٣۴٩در اواخر سال 

آن {در غرب اينگونه خيلی زياد است آنرا. بدھد" نه مريضی مزمن عصبی که ھميشه  اورا آزار " }می گرفت

از اين مرض معاف گويا زنھا {زيادی از مھندسين}عدۀ{وعده . }می گويند{ يا خستگی مزمن ميگويند Burn out}را

 وقتی رفيق ياری به داکتر مراجعه کرده بود، داکتر ١٣۴٩ درماه قوس .}می شوند{طراح به آن مبتال ميشوند }اند

  " کافی خواب کنی}به قدر{فقط استراحت کن ومدتی کار دماغی را کنار بگذار وکوشش کن بقدر "معالجش گفته بود که

مديريت  "}دورۀ{ بار به رفيق ياری گفت که بايد برای يک دورهبرای سومين١٣۵٣شرکت بيمه افغان درسال   

داده }استعفاء{رفيق از قبول آن خود داری کرد واز کارش استعفا .  شرکت به انگلستان برود}خرج{به خرچ" صنعتی

  .)وبه جاغوری رفت

  :جای ديگری از مائويستھا به شرح زير، چنين آمده  

 وکارانقالبی را دربين دھقانان }می شود{عازم جاغوری ميشود١٣۵٧-١٣۵٢رفيق اکرم ياری درسالھای "   

  .٢٠١٠ اپريل١٣"يادی از رفيق اکرم " خلق }رزمندۀ{دالوران رزمنده" }می کند{آغاز ميکند

 رفيق اکرم "باز آمده " سرداران نام آور ھزاره" Facebookدرصفحه " شرق }ستارۀ{ستاره " اکرم ياری (   

  .)عازم جاغوری گرديد١٣۵٧-١٣۵٢ياری در سالھا 

  .يدئ نوشته ھای قبلی خودتان را بخوانيد بعد از عدم آگاھی من ويا ديگران عصبی شويد وبيراه بگوشما اوالً   

در شرکت ١٣۴٨در اوايل سال  و  معلمی اش بر کنار شدۀازوظيف١٣۴٧شما نوشته ايد رفيق ياری درسال   

زمان ظاھر شاه قانون بود . بريد ال میؤشما با اين قصه شخصيت ياری را زير س.  کار گرفت»افغان ۀبيم«سھامی 

اگر ھر . کردند بودند ومعلمی می کردند بايد شش سال داخل خدمت می که بعد از ختم تحصيل معلمی می کسانی

که شواھد در  تاجائی. دادند شد شخص مورد نظر را به عسکری سوق می ملحوظی که باعث سکتگی اين مدت می

کردند   نادريه تدريس میۀبود که ھر سه آنھا در ليس "  ث-ا"و " نور محمد تابش" شاد روان ۀدست است ياری ھمدور

رفتند، اما شما گفته ايد  فارغ التحصيل شده بودند، به اين حساب وقتی ايشان برکنار شدند بايد عسکری می١٣۴۴وسال 

 می شاه اورا عنصر مطلوب نۀ ياری به دليلی بر کنار شده بود که ضبط احواالت دوراً طبع. ه در بيمه کار گرفتندک

. که زير نظارت دولت افغانستان وانگستان بود ال است، بيمه ایؤکه او دربيمه کار گرفته بود مورد س دانست، حاال اين

  : اين بيمه را با ھم از نظر ميگذرانيمۀسابق

سال بعد يعنی در  نی بنا بر ضرورت اقتصادی کشور ريخته شد ويک افغاۀطرح يک بيم١٣۴٢در سال (  

چو يک ارگان سيس ھمأچون در آن وقت ت .تاُسيس شد" دافغانی بيمه سھامی شرکت "  افغانی به نام ۀسسؤُ اولين م١٣۴٣

 را به تيأسسه يک ھؤاين م" مديريت "گرديده بود، بنا برين  دولت به خاطرپيش برد منجمنت در کشور پيش بينی ن

ت با يکی از يأاين ھ. سسه به صورت شريکی پيش برده شودمؤاروپا فرستاد تا با يکی از شرکت ھای خارجی اين 
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فيصد سھم شرکت انگليسی و ۴٩ين شرکت ا به توافق رسيد که در»گاردين اکسچنچ« انگستان به نام ۀشرکت ھای بيم

وبالگ اقتصاد .) سيس گرديدأن افغانی در کابل تمليو١۵بتدائی  اۀفيصد سھم تجار افغانی بود وبا سرماي۵١

  .ومديريت،اداره وحسابداری 

  : تاريخی اين کمپنی انگليسی دربخش ديگری به زبان انگليسی چنين آمدهۀسابق  

سيس گرديد وکمپنی گاردين اکسچنچ درسال أميالدی ت١٧٢٠يال اکسچينچ درسال  روۀکمپنی بيم"   

  ".را روی کمپنی گذاشتند"گاردين رويال اکسچنچ " يالدی باھم شدند ونام م١٩۶٨درسال .سيس شدأالدی تمي١٨٢١

د وسرمايه ھای گزافی پردازن چپاول مردم می ی به چور وئدانيد که شرکت ھای بيمه با چه روشھا شما می  

 برند، ا باال میبيمه ھم داريد با چه شگردھای ھر ساله قيمت ر موتر داريد ويا يکی از دوستانتان دارند و دارند، حتماً 

کسی را که وزارت  آقای محترم نويسنده،. که شرکت بيمه يعنی محل غارت ودزدی کوته اين زير بھانه ھای مختلف،

ه خاطر ب  معلمی به دستور مقامات اخراج کرده، به خاطر عقايدش، به خاطر کمونيست بودنش،ۀمعارف از وظيف

 بيمه به چه عنوان اورا استخدام کرد؟ بيمه - از ديد مدافعان سرمايه–ء  سوۀش؛ با اين سابق اتوانمندی او درسازمان دھی

چگونه ممکن  . منافع دولت وسرمايه داران باشدۀمين کنندأتی قرار دارد وبايد تاتگاه اطالعکه زير نظارت دو دس ای

تھيه کند تا شگردھای بيمه را  افراد آنھا را استخدام کنند؟ شايد يکی نفوذ کند واسنادی ۀاست که بدون در نظر داشت سابق

  دودستگاه استخباراتی درجائی کارمند شود،به علت موجوديت کنترول یتواند عنصر ناباب مین ھيچ گاھی  کند،ءافشا

بند  و گوئيد؟ اگر ياری توانسته بود که در داخل اين دستگاه نفوذ کند تا زد شما چی می. باشدآنھا که مورد قبول  مگر اين

   کند، شما ويا کس ديگری از رفقای تان سندی داريد که مبين کار نفوذی ياری باشد؟ءافشاھای بيمه را 

 انسانی بود صادق، زحمتکش و با ،             از آن گذشته می پذيريم که ياری به مانند تمام عناصر انقالبی ديگر

 سنگر - صاحبان بيمه-ھای انحصاری  يک جانب سرمايه » بيمۀ افغان«از آنجائی که در يک بيمه ای مانند . پشتکار

سؤالی به وجود می آيد که شھيد گرفته و طرف ديگر کمپرادورانی که به مثابۀ تاجر دالل اموال خود را بيمه می نمودند، 

به مثابۀ کارمند بيمه در خدمت سرمايه :  کدام يک از آنھا قرار داده بودياری اين توانائی و صداقت خود را در خدمت

صاری و يا از موضع يک عنصر انقالبی نقطۀ مقابل آن، فقط مشکلی که به وجود می آيد طرف مقابل ھم ھای انح

و يا مدافع منافع کمپرادوريزم که اکثريت آنھا با  خادم سرمايه انحصاری: کدام يک. کمپرادور بوده نه مردم افغانستان

  .دربار نيز بی ارتباط نبودند

 بنويسيد که ياری از منافع مردم دفاع می نمود، زيرا در آن صورت به مثابۀ فرد نامطلوب نيد             در اينجا نمی توا

از طرف بيمه ھيچ گاھی چانس ادامۀ کار نمی يافت، در حالی که شما خود مدعی ھستيد که گويا مقامات بيمه از وی 

  .لکی بورس انگلستان نيز بدھندجھت فراگيری تربيت مسچنان راضی بودند که وی را می خواستند در ھمان رشته 

             فکر نمی کنيد با اين زندگينامه ای که برای شھيد ياری می سازيد، بزرگترين دشمنی ھا را در حق وی روا 

در آخر جوزای ھمان سال به ياد می آوريم و می ھا را  و خروش شعله ئی  ھـ ١٣۴٧ به خصوص وقتی سال ؟می داريد

 و رھبر رھبر جريان سال حبس تعيين می نمايد، به زعم شما ١٣ سال تا ٣ از  ھااع برای شعله ئی ارتجعدالتبينيم که 

زنده ھم ھم غازی، ھم شھيد و «آيا ھمان مثل با تقرر در بيمه به عوض رفتن در خدمت عسکری ، آن سازمان ھدايتگر

 به جای مجازات، مکافات ھا و فرش قرمز ؟ آيا مگر نه اين است کهدر اذھان تداعی نمی نمايدرا » و سالمت در خانه

 آيا می دانيد چه کسانی از انجام خدمت عسکری معاف بودند؟ اگر نمی دانيد، لوايح آن دوران  می گردد؟پھنسر راھش 

  .را بخوانيد تا بدانيد که فقط اعضای خاندان سلطنتی و متعلقين دربار از چنين امکان و امتيازی برخوردار بودند

 تا از نسبت  نيستنددر قيد حيات بيش از اين با آبروی ديگران، به خصوص آنھائی که ھا،   بيائيد در برخورد          

آنھا را بگذاريد تا در ھمان گور ھای ناپيدای شان مانده، به نيکوئی از طرف . ، بازی نکنيدجويندھای دروغ شما تبراء 
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چرخھای قضاوت بيرحمانۀ تاريخ اين دفاع تان چگونه آنھا را الی ؛ در غير آن شايد خود ندانيد که با ياد گردندمردم 

  - شايد ھم آگاھانه و به غرض خرد شدن آنھا به چنين کاری آغاز نموده ايد-خرد می نمائيد

  : سوم بخش چھارم نوشته مائويستھا علت رفتن ياری به جاغوری چنين بيان شدهۀدرصفح  

ان نفوذ وجاغوری را به کوه  رفت تا در آنجا در بين دھقان}اغوریبه ج{رفيق ياری به اين دليل بجاغوری "   

  ...."افغانستان مبدل کند،" جين گان شانگ"ھای 

آيا ياری توانست جاغوری را به پايگاه نبرد ومقاومت تبديل کند؟ با کدام تشکيالت وبا چه نامی؟ ھرگاه چنين   

داشت آثار اورا توان حفظ ونگھرا دستگير کنند ؟ وآيا اين دژ  او،توانستند داشت آيا دولت خلقی ھا می سنگری وجود می

انقالب سرخ است يا «و » ...با طرد اپورتونيسم «، »پس منظر تاريخی«از آن گذشته نمی دانم شما گاھی به داشتند؟ ن

نسوب به ياری ھيچ گاھی نظر انداخته ايد و يا خير؟ و آيا می دانيد که در اثر اخير که م» نوميزم خرده بورژاوئیکوا

کوسۀ ريش «نقد گرديده است؟ اين سياست » اکونوميزم خرده بورژوائی«زير عنوان » رفتن به روستا«شھيد است 

در زمانش دو شھيد ياری يعنی سازمان تحت رھبری » .م. ج. س«از کجا سر در آورده است که از يک طرف » پھن

 برچسپ می زد و از طرف ديگر» خرده بورژوا« و » ت اکونوميس«دسته به اتحاديۀ محصالن چسپيده مخالفان را 

از ماحصل کارشان .  نه به علت کناره گيری از سياست، بلکه به غرض کار در روستا تشريف برده بودندخودش

  .نی بريدگی از اين بيشتر نمی شودياميدوارم خود را قلمداد ننمائيد، که ب

  : ياری فعاالنه دست اندر کار سياسی بوده چنين گفته اندکه نشان بدھند که  مطلب باال برای اينۀبه ادام  

. }بيفتند{ ھا بيافتند}شعله ئی{مالھا در نظر داشتند به جان شعله ای١٣۵٨بعد از سقوط جاغوری در بھار "  

به "  بر گشته است}به خانه{  که اکرم ياری آزاد شده وبخانه}بيندازيد{يک آوازه بياندازيد" يکی ازآنھا گفته بود 

 در ھمان روز بنا به رسم }سرانجام چند دھقان{ اين آوازه در جاغوری بلند شده بود چند دھقان}مجردی که{مجرديکه

يک ھفته بعد يک دھقان  }می گويند{ميگويند. کرده بودند "نذر"سنتی مذھبی ھا يک گوسفند ويا يک بز ويا يک نان را 

ياری }خانۀ{ خانه }به سوی{وری با يک گوساله بسویجاغ }افتادۀ{دور افتاده }روستای{ديگر از يک روستا 

 ؟} چه عجب استفاده از صيغۀ جمع برای دھقان-می رويد{ کسی پرسيده بود که به کجا ميرويد.}می رفت{ميرفت

 که خدا درد و }می کنم{شنيده ام اکرم ياری آمده، می روم اين گوساله را در قدمش نذر ميکنم"دھقان جواب داده بود که 

 کند به اين اندازه محبوب دھقانان }گيری{ ما کسی که از سياست کناره}به نظر{بنظر". ا از او دور نگه داردبال ر

از چند تن پرسيدم، با تأسف به غير از شما ديگر شعله ئی {اين يک داستان معروف. }نمی شود{وزحمتکشان نميشود

 جاغوری است که }ھای{ھا }شعله ئی{ی دربين شعله ا}ھای جاغوری از اين داستان پر شور مطلع نبودند

  :}می گفت{ شده بودند ميگفت}شعله ئی{به پسرھايش که شعله ای}فقاءر{پدر يکی از رفقا  }می گويند{ميگويند

 و }می دھد{درس ميدھد) }می کرد{ ديالکتيک را فراموش ميکرد}واژۀ{واژه( بچه عبدهللا شمارابياليستيک   

يک روز }رفقاء{ پدر آن رفقا}می گويند{ميگويند.  دوری کنيد}می توانيد{يتوانيد، ازاو تا م}می سازد{کافر ميسازد

 }برروی{می بيند که رفيق ياری چادرش رابر زمين پھن کرده وبا دھقانان بروی" مرکز جاغوری"دربازار سنگماشه 

حرف . }می دھد{د وبه حرف ھای او گوش ميدھ}می شود{اوھم دربين جميعت ايستاده ميشود. آن نشسته وصحبت دارد

  :}می گويد{ که شب به پسرانش ميگويد}می کند{ھای او چنان به دل دردناک اين دھقان اثر ميکند

  ."امام زمان ھمين اکرم ياری است، اگر ھم نباشد ازاو کمتر نيست  

  :کند الی مطرح میؤدھد س  سياسی ياری میۀبا اين شرحی که از کارنام  

  " يا کناره گيری از سياست؟}گوئيدمی {است ميگويدشما به کارھا سي! آقای بڼوال"   
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د کردن شخصيت ياری است؟ شما برای خربا تأسف باز ھم که تعريف کرده ايد   اين داستانی!آقای مائويست  

ی  کوچکی از فرداۀين پايگاه که نموناتبديل کند، در "جين گان شانگ"گفته ايد که ياری رفته بود تاجاغوری را به  قبالً 

کرده بودند؟ وگرنه چطور امکان دارد که يک کمونيست را با ر ۘبعد فرھنگی ايشان ھيچ کاری ند شوربايد باشد،تمام ک

شايد بگوئيد اينھا کسانی  دانستند که ياری به اين مزخرفات باور ندارد؛ می نفند و گوساله استقبال کنند، طبعاً گوس" نذر"

قبول   خود عمل کردند،ۀبه شيو  که به يک کمونيست داشتند،یعالقه منديبنا بر  را داشتند و بودند که اعتقادات خودشان

که در دژ سرخ تنظيم  گفته ايد که آنھائی شمارا پايه بدھد؛ اما نۀکه دربين مردم داشته اين قص فوذین تواند شھرت و می

چطور ممکن است کسی که  ايد،شما با لقب دادن امام زمان به ياری سنگ تمام گذاشته ! بودند چه کرده اند؟ آقای محترم

ومردی که مدتی قبل بچه ھايش را  دھی استتوانمند درسازمان شھرت کمونيستی دارد، رفته پايگاه انقالبی درست کند،

ای  خواند؟ سازد؛ حاال يک و يکبار اورا امام زمان می دوری کنند تااو آنھارا کافر نکرد تا از پسر عبدهللا بر حذر می

مرد  ر عقيده داد؟ دھقان،ياين مرد چی شنيد از ياری که تغي. ساحه تسلط علی وسيع تراست م علی،گفتيد اما ش میکا

  وحديث صحبت شود، از جنت ودوزخ بايد بشنودتاز آي تو، بايد حرف مورد قبولش را شنيده باشد، عامی کشور من و

بشنود که مقام کفر گوينده را  کاله برداران دينی بقيه ودر بھترين حالت بايد سخنان مشابه به گفته ھای شريعتی، تالقانی و

اکرم ياری "گفته ايد " سی امين سالگردشھادت اکرم ياری "ۀ که شما در مقالی بدھد، آنھم ياريء امامت ارتقاۀرا به درج

 صرف نظر از آن که{ کمونيستھا افراد نترس وعياری" ونقل قولی ازمائو تسه دون آورده ايد که  " کمونيست عيار

 و از کجا معلوم که مترجمين کلمۀ عيار را مترجمين بر کدام پايه نگاشته اند که گويا مائو از ويژگی عياران با خبر بود

کرد که  پس اين سر نترس چگونه صحبت می . دھمۀصفح" ھستند }د؟نبه مفھوم تقريبی از زبانھای اروپائی نگرفته باش

را کافر گفته ام او يادگار  و تۀنواسشبيه غلط کردم که !اه حسينا گون شد با دست به سرش زد وگفت ومردعامی دگر

  !!شماست، امام زمان است

 من گفته ام ياری سھم خود را داشته، ازسياست کنار رفته بود، شما ياری را اھانت کرده ايد ،! آقای مائويست  

  : به جا گفته انداً يک اپورتونيست ويک سازشکار، واقع اما شما از او يک مبلغ مذھبی ساخته ايد،

  تـادان دوسـا به ازنـمن دانــدش    تی با مردم دانا نکوستــدوس

  زند نادان دوست بر زمينت می    کند دت   میـمن دانا   بلنــدش

  . اگر دوست ھستيد نادان واگر دشمنيد ناشیشما واقعاً   

 سد که من ازدسته ھا ونوي ال از آقای بڼوال، میؤبخش چھارم، زير عنوان چند س۴ ۀنويسنده در صفح  

  . جاويد جدا شده اندۀاز شعل١٣۵١و١٣۴٩ یی نام ببرم که بين سالھائگروپھا

که شما به  تا جائی  مورد احترام شماست ،ظاھراً   نزديکی با آقای پوالد داريد،ۀ شما رابط! ببين آقای محترم          

شما اگر بخش . خوانديد  اورا میۀکه داريد ای کاش نوشت عوض ايشان جوابنامه ای برايم نوشته ايد، بااين تعلق خاطری

ولتری کشور ر اخير بر جنبش انقالبی وپۀصدماتی که انواع رويزيونيسم واپورتونيسم وتسليم طلبی طی چھاردھ"اول 

"  سمندر- م-ه"، گروه ١٣۴٩رتاريخی درسال ظخوانيد که گروه پس من را به دقت مطالعه کنيد می." وارد کرده اند

خوانيد؛  میرا ن  خودتانۀداريد ويا نوشتگاه شما بارفقايتان توافق نظر نھر. نتقاديون در ھمين برھه زمانی جدا شده اندوا

  دھيد؟ چرا ديگران را مورد حمله قرار می

  :بخش چھارم۵ ۀال ديگری نيز مطرح کرده، صفحؤاين آقا س  

 دھند وبد دھنی می وسوم عقربيھا دشنام میدر قسمت اول نقل قولی از من آورده، که چرا گفته ام شورش   

  :نويسد کنند، آقا استدالل کرده چنين می
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آقای بڼوال؛ شما اگر آدم صادقی می بوديد، صادق چه که حتی صداقت يک خرده بورژوای شجاع "   

زير نامھای (ف سيد غالم علی مشر}لمپانۀ{ فحاشی لمپنانه}می داشتيد{ را ميداشتيد}حاال چرا کانادائی ؟{" کانادائی"

" شاطر"و" توخی"ومريدش کبير ) احمد برومند، جاويد، خالقداد پغمانی، محک باستانی آزادل، سيد حسين موسوی،

 .}نمی کرديد{ اين سه موجود اوباش را انکار نميکرديد}ھرزگی{را ناديده گرفته وھرزه گی) ميرويس محمودی(ھردو 

 بلکه سيد غالم علی مشرف اين جاسوس بيعار وشرف ،}می کنيد{ار ميکنيد را انک}مسأله{ اين مسلُه}نه تنھا{شما نتنھا

تا جائی که از نوشتۀ  {حتی از کسب وکار ھوتل داری وسماوارچی گری" را که زير نام احمد برومند" NSA"باخته  

 برده است و اما اين  ستاره نام۵احمد برومند بر می آيد نامبرده که جنگی را آغاز و خود را جبونانه عقب کشيد از ھوتل 

 ستاره، سماوارچی گری شده است، چرا شده است و چه چيزی در قفای ۵از چه زمان تا حاال گردانندگی يک ھوتل که 

ناديده  ،}می دھد{مخاليفينش ھم به بادارانش گزارش ميدھد }دن، شايد امام زمان و پيروانش آن را بدانآن کتمان می گردد

اگر  که ديگران را فحش داده ايم، آيا متوجه اين سقوط ھولناک وجدان تان ھستيد ؟ }می زنيد{گرفته وبر ما تھمت ميزنيد

شما که اورا حمايه ، }می کند{جاسوسی ميکند" NSA" سيد غالم علی مشرف برای }.ب.  پ کيد از من استأت{

  ...." درين معامله چه مقامی داريد؟}می کنيد{ميکنيد

که شما برای يک فرد چندين نام داده ايد؛ که اين نامھا  متعلق به افراد مختلف   توضيح شماست؟ اوالً ۀاين شيو  

 بيان اين افراد را نتوانسته ايد از ھم تشخيص بدھيد، ۀ کمپيوتری ھم داريد، نوشته ھا وشيوۀاست وشما که سيستم پيشرفت

 از گپش »مرد« به اصطالح د وقابل تاُسف است، به ھر حال شما تصميم خودرا گرفته ايد، ومرغ شما يک لنگ دار

زير " NSA"حاال اگر بگوئيد، شما که مشرف را به جاسوسی برای . بھتر که در ھمين جھالت باقی بمانيد گردد، مین

نام احمد برومند متھم کرده ايد، گزارش اين قضيه را از کجا به دست آورده ايد؟ در ضمن اگر شما مطمن ھستيد که 

اگر سيد «را آورده ايد وپرسيده ايد؛  "اگر"  شرطيهۀال تان کلمؤده چرا درموقع طرح سمشرف کارمند آن دستگاه بو

ن نيستيد واال ئ پس مطم»معادله من چه مقامی دارم؟ين ا در ،}می کند{جاسوسی ميکند" NSA"علی مشرف برای م غال

کند ھر مقامی که د، دست شما درد ندھي  مقامھا را شما می،ماند مقام من؛ شما خود ھمه کاره ايد ، می"اگر"گفتيد  مین

درھمه  جا محسوس  راستی حضور شما. ھر چه کرمتان بود قبول است.  امريکا واروپا باشيدجدھيد به فکر خر می

کاره زير نام احمد برومند شما چه  داد، از کدام مجری؟ چگونه قابل توضيح است؟ اينکه مشرف گزارش می است،

 ۀاشتباه زنده ياد اکرم ياری را امام زمان گفته ايد، اين موقف زيبندبه يد؟  شما بودبوديد؟ شخص گزارش گير که ن

 . ج.س"ی ويکی از بنيان گذاران ئشماست، زيرا در ھمه جا حضور داريد، اورا بگذاريد که يک کمونيست، يک شعله 

  .باشد نه امام زمان  ".م

، کاش دانش "بی محتوی وپر ادعا"گويد   که مینويسد؛ درمورد نوشته ھای ما آقای مائويست با عصبانيت می 

 عالم وآدم صحبت کرده ۀ تان دقت کنيد  در بارۀشما به ھمين نوشت! گوارر بزۀنويسند. کردی داشتی که قضاوت می می

که بيان  کار برد کلمات وآوردن نقل قولھا کمک کننده نيست، مگر اين. پرداخته ايدال اصلی بوده نؤآنچه سبه ايد اما 

 :ال کرده ايد  ؤشما باز س. دننده باشکن

 بڼوال تا اين حد دشمن }پيکان{ است که چرا آقای پيکار}سؤال{اما از جانب ديگر اين نيز يک سوال"  

  . ھفت بخش چھارۀصفح"  ؟}می باشد{ميباشد" رفيق اکرم ياری و رفيق صادق ياری" و " سازمان جوانان مترقی "

الی کرده ام شما چرا عصبی شده ايد؟ ؤته ام که نماد دشمنی باشد ؟ اگر سمن در مورد سازمان جوانان چه گف  

من " تعبيری از حافظ و از بيدل" بر دوش خطاست بار امانت اين جنبش مگر بر دوش شماست ؟ اگر چنين باشد واقعاً 

بعد الفيده .  بدھيددر کجای نوشته ام از زنده ياد صادق ياری چيزی گفته ام؟ اين تھمت است، شما ھمان بخش را نشان

بوده که بر گشته، شما تھمت رساند که تا حاال ن می شما نۀاين گفتمگر. ايد که خط اکرم ياری بار ديگر به صحنه بر گشته
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بودند، ادعاست ، واال حضور تان را در ياری ھا مائويست ن. دون انديشه زنيد، شما مائويست ھستيد نه مائوتسه  می

شما جز . ستيدبخش مردم افغانستان ودر شرائط فعلی نشان بدھيد، بيخود مدعی ھ جنگ آزاديغانستان در طول سالھایاف

به تارنما ھايتان توجه کنيد بيشترين مقاالت ونوشته ھايتان عليه کسانيست که تا پای جان رفته . داريدادعا وتھمت کاری ن

  .اند ودر صدد بد نام کردن رھبران جنبش ھستيد

بازھم به موضوع مورد بحث  شان يک نظر تئوريک وفلسفی داده اند که ۀ اخير نوشتآقای مائويست درقسمت  

 اين کار را باز ھم می کنم ای کاش شھيد ! چشم تضاد مائو را بخوانم،ۀدر ضمن توصيه کرده اند که دربار دارد،تعلق ن

بقات حاکم را در پناه تحليل فلسفی  ھم به آن دوباره مراجعه می کرد و در تحليل تضاد ھا طویياری ھم زنده می بود تا 

 و صد ای کاش که شما ھم آن را نه يک بار بلکه باربار آنھم نزد استاد دانائی بخوانيد تا وقتی می شان حفظ نمی کردند

خواھيد از زبان شھيد ياری نقل قولی بيرون دھيد، برايش بينی بريدگی و ھم ھويتی با ببرک ميھنفروش به وجود 

نرانان آنان بود که حين تحليل دوست و دشمن، نمی خواستند و نمی توانستند از ن فقط خلق و پرچم و سخايزيرا . نياوريد

  .سوسيال امپرياليزم شوروی نام ببرند

 چيزی گفته ويا » جاويدۀشعل«ويا " . م. ج.س" آقای مائويست، مگر من در مورد عدم موجوديت تضاد در               

  زمينه ھای ديالکتيک از لحاظ تکامل خوانده ام که حمله کرده ايد؟ بدون  را يک دست و آن

را بخوانيد، وبه آنچه مطرح است جواب بدھيد واستدالل خودرا  کنم که نوشته ھای  خودتان  توصيه میبه شما   

..... بھمن و پويا، مينا، بريد، با مجيد، فيض، میشما در افتاده ايد ره به جائی نکه  باکسانی کنيد،حکم صادر ن بنويسيد،

خواھند نام   متقلب ودروغگو میۀفقط عد ..من ننوشتم شھيد، اينھا در قلب مردم ما جا دارند، زنده در تاريخ اند

من با بيتی از حافظ   عبث ویتالش. بسازند» زمانامام « »ياری کمونيست«خواھند از  وشخصيت آنھارا آلوده کنند ومی

  :صحبتم را تمام ميکنم

  داری زحمت ما می بری و رض خود میعِ      سيمرغ نه جوالنگه ۘتستۀصای مگس عر

  "بڼوال "نپايان پيکا

     

    

  :يادداشت

ھا می باشد و آنھائی که » مائويست«با رنگ سرخ آمده اند، تصحيح اغالط امالئی {   }مطالبی که در داخل عالمت ) ١

رضه ايست از اين قلم که ممکن در آينده ھا بيشتر به تدر داخل ھمين عالمت به رنگ آبی نشان داده شده اند، جمالت مع

اندکی برسواد خويش بيفزايند، تا من مجبور نباشم ھر نقل از آنھا » مائويست ھا«آنھم بدين شرط که . آنھا پرداخته شود

  .بسازم» تارچتکه ئی«به مانند را 
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