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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ نومبر ٠٢

  ،مرکب اپورتونيسم و انجو اکونوميسم

 !عر می زندابا حبی م
  . که پشت سرمان واق واق و عرعر می کندنه  با سگ و مرکبی ،می جنگيم ، ما نعره بکشدکه جلو یما فقط با شير

با اين نوع شيؤه  . شير مرده ای را پيدا می کند و پوست او را از تنش می کند و بر تن خودش می کشد،روزی مرکبی

 وارد جنگل می شود و ، آنگاه خود را شير درنده و قوی پنجه فرض کرده و با ھمين احساس احمقانه،لولوگری و نادانی

عده ای از حيوانات ساده لوح و نادان نيز فريب ظاھر خری  .يوانات می رود تا مائه رعب و وحشت آنان شودبه ميان ح

تا آن که . را که در پوست شير خودش را گنجانيده و پنھان نموده است، می خورند و وحشت زده  پا به فرار می گذارند

 فريادی بکشد و با غرش خود بيش از پيش مائه وحشت  خر از فرط نادانی کوشش می کند تا ھم چون شيرغرنده،روزی

 اھالی جنگل صدای او را می شناسند و پی به ماھيت ، اما ھمين که دھان می گشايد و نعره می کشد،حيوانات جنگل شود

  .اصلی اش می برند و به سويش حمله ور شده و جزايش می دھند

 ميمون ،اما به جای خر،  الھام گرفته و استفاده کردهیين داستاناز چن" حکايت يا تاريخ" نيز در شعر ،»ويکتورھوگو«

 به جای پوست شير از ،ھمان حرکت خر را انجام می دھد، با  تفاوت اين که را قرار داده است که  تقليد از خر کرده و

کايت تمثيلی  از اين ح،»فرانسه« ھم چنين به مناسبت اوضاع آن روز ،»ويکتور ھوگو«. پوست ببر استفاده می کند

را به صورت » لوئی ناپلئون« در واقعيت امر ،»ويکتور ھوگو«. نتيجه ای سياسی می گيرد استفادٔه تاريخی می کند و

 ! ولی سرانجام کارش به رسوائی تاريخی می انجامد،ھمان ميمونی وصف نموده  است که پوست ببر را به تن می کشد

 اجيران و خادمان ارتجاع ،ال نظامی شده است و دولت و حکومت پوشالیدر اوضاع و شرايط کنونی که افغانستان اشغ

در اين ميان  .ارتجاع فرامنطقه و امپرياليسم جھانی بوده و برای منافع آنان مذبوحانه و خاينانه تالش می ورزند ،منطقه

 پندارند و می خوانند؛ کشور می) چپ انقالبی(منسوب به فاميل  عده ای که خود شان را  ميراثخواران چپ انقالبی و

 چه  در داخل و چه در خارج و با استفاده از ، با نيرو ھائی اصيل چپ انقالبی،بدون ھيچگونه وحدت عمل و نظر

 نمايندگان و علمبرداران چپ ، خويش را من حيث پيشتازان،شرايط مساعد و مناسب توأم با مصونيت فردی و سياسی

اين عوامل فروخته شده و جاسوسان کشور ھائی  .بی شرمانه تحميل می دارند ،از بالين گرم امپرياليسم، انقالبی

انديشه مائو تسه  - لننيزم-مارکسيزم«  تئوری ٫چنين می انديشند که ،فرامنطقه و امپرياليسم جھانی ،ارتجاعی منطقه

 کھنه شده و ،ه نظربه گذشت زمان و شرايط  عينی جامع،باالخص راه و روش شورش نمودن و انقالب نمودن، »دون

 حتی انواع معامله ،ی نوتاکتيک ھا بناًء می توان از طريق  ،مطابق به مقتضيات و نياز ھای عصر حاضر نمی باشد
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اين مرتدان که تا مغز استخوان ارتجاعی .  انقالب کرد و انقالب را به  پيروزی رسانيد،گری ھا و سازش ھائی خاينانه

ی از ثروت شنا ئ در دريا،می باشند و عمل می کنند» انديشه مائو تسه دون -ننيزمل-مارکسيزم« و ضد انديشٔه دورانساز

 ،و جايگاهگاھی و در بدل ھيچ قيمتی حاضر نيستند تا اين بھشت برين   ھيچ، می کنند و باالی گنج قارون نشسته اند

خاطری نوکری ه ب  می شوند کهاين مرتجعان و مرتدان چنين مدعی . آروز ھای شان را رھا نمايندهخاستگاه و خواستگا

را فاتحانه تسخير نموده اند؛ تا از امکانات وافر آنان سود ) انجو ھا(ی رفيع دفاتررا پذيرفته و قله ھاارتجاع و امپرياليسم 

 ديد ارتجاعی و خالف تئوری با اين طرز و شيوهٔ  .فراوان جسته و استفاده  برند و برای انقالب نمودن تدارک ببينند

و مبارزان اصلی را که به   خويش راعقل کل پنداشته و انقالبيون ،»انديشه مائو تسه دون -لننيزم- يزممارکس«

انديشه مائو تسه  - لننيزم-مارکسيزم« وفا دارند و طبق اصول و معيارھای» انديشه مائو تسه دون -لننيزم- مارکسيزم«

آنان  ، می کوشند تا با بد نام ساختن و برچسب زدن،عمل می کنند و چراغ رھگشا و رھنمای شان قرار داده اند ،»دون

 به زيست پرازيتی شان ادامه دھند و از زندگانی در رکاب ،را به حاشيه بکشانند تا بتوانند در عدم فعاليت  ھای انقالبيون

م بخت و ی شان را فرو نشانده  و تسکين شوند و اگر ھو عقده ھا و حس حقارت ھا انتھای لذت را ببرند ،امپرياليسم

تالش می ورزند تا با حواله نمودن برچسب  به ھمين دليل . روزی بر مسند قدرت و حاکميت تکيه زنند،اقبال ياری کند

 ، محکوم  نمودن  وليتیؤبی عملی و بی مس، ھای خاينانه و اتھامات بی اساس به انقالبيون و آنان را  به خارج نشينی 

ی انقالبيون  شديداً می ھراسند و وحشت دارند و آيندٔه شان را در خطر ليت ھا زيرا از فعا،بگردندسبب بدنامی آنان 

 ٫ثلث اعضاء و ھوادارن شان در خارج از کشور زيست دارند و از امکاناتدو  بيشتراز ،قرار معلوم. حتمی می بينند

اين . اسی دارندی ميزبان استفاده ھا می کنند و ھم چنان فعاليت ھای سيخدمات و کمک ھای اجتماعی کشورھا

در  فکر می کنند که يگانه شير غران و پر ھيبت ميدان اند فرومايگان دغلباز و نيرنگباز و عوامل ارتجاع و امپرياليسم

 ، در مرز ھای خورشيد تابان، شيران اصلی و واقعی  که پوست شير را پوشيده اند وغافل از آنند تا بدانند کهیحال

 شير ھر چند زخمی باشد و ھر قدری زخم ،اين قانونمندی طبيعت است که .يکی دارند موجوديت فز،افغانستان قھرمان

  . سلطان جنگل شود و راه و رسم برای شير تعيين کند، ھرگز نمی گذارد و اجازه نمی دھد تا مرکب،برداشته باشد

پورتونيست ھا و انجو  ا، جيره خوار و پادو ھای رويزيونيست ھا،ی باربرداردر اين اواخر يک عده کره مرکب ھا

 گھگاھی از ،مشغول خدمت به منافع امپرياليسم می باشند ، در دولت و حکومت مافيائی افغانستان اکونوميست ھا که

ی طالبی و تکنوکرات ھا ، جھادی، خادی، پرچمی،زير سائه  پيل امپرياليسم  و از آغوش ھمکاران و برادران خلقی

 عرعر زدن را به راه ، از طريق ورای مجازی،عکس ھائی جعلی و نام ھائی مستعارالبته با ،  شان،مادر فروش و دزد

 ، بی حرمتی رواداشته ،لگد می زنند و به شخصيت ھای انقالبی،  افسار گسيخته اند،انداخته اند و در کمال چشمپارگی

 به انقالبيونی که ھيبت و صالبت و ،خاينانهوليتی ؤبھتان می بندند و اھانت می ورزند و باری ھم  در کمال بی مس

 ، طعنه می دھند که، سوسيال امپرياليسم و نوکران داخلی شان  را به حيرت و وحشت واداشت،مبارزات  مسلحانٔه آنان

مبارزه  نمی » دشمن« عليه ،چرا خانه ھای گرم  شان را در خارج رھا نکرده و به داخل  کشورنيآمده و با آنان يکجا

 تمام سجل و سوانح شان را در اختيار باداران امپرياليستی و ھمکاران ، نا گفته نماند که مرتدان و مرتجعانکنند؟

  .ارتجاعی شان قرار داده اند

 ۀ عليه اشغالگران و دولت و حکومت دستنشاند،»مبارزه«ما شاھد ھيچگونه مبارزٔه قھری مدعيان  ، سال و اندی١٣در 

 در ابعاد وسيع و ، عليه متجاوزين و حکومت پوشالی شان،»طالبان«گ مسلحانٔه ارتجاعی شان نبوده و تنھا شاھد جن

. و بس در ابعاد کوچک بوديم ٫ی انقالبی پشتون در  محالت و مناطق پشتون نشيننان شاھد مقاومت پراگندٔه خلق ھاھمچ

 ھائی مسخره و نمايشی و با استفاده از   با اکت و ادا ھائی خاينانه و ژست گرفتن،»مبارزه و انقالب«مدعيان دروغين 

برای شان ھويت و اعتبار  ،)جنبش انقالبی ضد روسی(و ) شعله ئی(اسم ھائی جانباختگان  و رھبران اسطوره ئی
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 چابک سواران ماھری ،يا ھا؛ کوشش دارند تا از خويشؤسوار بر اسب ر ،تصنعی  ساخته و ھم اکنون  خيره سرانه 

 .ان اندجلوه دھند که فاتح ميد

 کار اين اپورتونيستان  و انجواکونوميستان دھر را از خود کامی به بدنامی کشيده است و بوی ،ی ارتجاعیعملکرد ھا

ھيچ منطقی سالم قبول نمی کند که با سروصدا ايجاد کردن ھائی فرمايشی و  .تعفن شان در ھمه جا به مشام می رسد

ھيچ منطقی قبول نمی کند که در پھلوی دشمن خونی در  .ضای عدالت کردتمنا و تقا ، از دشمنان غدار و خونی،نمايشی

مواظب تان باشيد که ما انقالب می کنيم و  ،ای دشمن ،آی  رقيب :  زير يک سقف نشست و در گوشش زمزمه کرد که

 !!شما ھا را با انقالب قھری می کشيم و سرنگون می سازيم

دله ثابت ساخته است که کی ھا مبارزان حقيقی اند و کی ھا اکت وادای البته تاريخ بيشتر از سه دھه مبارزه و مجا

 استخباراتی خارجی معاونت می ۀمبارزه را در می آورند و در حقيقت امر با دھھا کشور امپرياليستی و دھھا مٔوسس

 جوانان ،اخت پول در بدل وعده ھا و پرد،متأسفانه  انجو اکونوميست ھا . معاش می گيرند،کنند و در بدل خدمات شان

 در جھت ،ی کوکیشوی مغزی داده و ھمچو گديگ ھا و می خرند و آنان را شست ،فقير و تھيدست را شکار می کنند

اتھام و ، چپ انقالبی در مورد اھانت ھا خاطر خير و صالحه ما ب .استفاده  می دارند، اميال و اھداف شوم سياسی شان

 خاموش مانديم و سکوت ، که به امر  و دستور رھبر شان انجام می دادند،اپاپيگگ ھا و کره مرکب ھ بی حرمتی ھای

شان نادم  و پشيمان گردند و اما به جای اين که پاپيگگ ھا ۀ کرديم و بدين باور بوديم که شايد روزی از کردار نا شايست

 از گذشته شدند و به عف و تر و وحشی ترن عمل زشت را تکرار نکنند بل ھارو کره مرکب ھا سکوت نمايند و ديگر اي

 با اين طرز عمل و ديد شان به مثابٔه بازيچه ھای رھبر ،فرقه گرايان .جف و غف و عرعر زدن  باز ھم  پرداختند

البته ضديت اين قلم با احزاب  . بيشتر ماھيت پليد ارتجاعی و نوکر منشانٔه خود شان را افشاء و رسواء ساختند،»فرقه«

 تبليغ جنگ توده ئی  طوالنی و دفاع قاطعانه از ٫انجوئيست و آستانبوس امپرياليسمۀ شدو سازمان ھای راجستر 

 مزاج و مذاق آنان قرار گرفته و ھمچو خنجری حوالٔه قلب ھای ،خالف ميل، انديشٔه مائوتسه دون -ليننيزم - مارکسيزم

ست که آدرس ھر مخالف شان را بدان جھت و از بابت ھمان زخم ھای کاری وارد شده ا. پر از کين شان شده است

 قادر می گردند ، به من منتھی می سازند و تصور می کنند که با اين شيؤه غير منطقی و غير اصولی،جاھالنه و احمقانه

حمله نمودن به  ،»فرقه«يکی از شيوه ھای نادرست و خاينانٔه فرقه بازان و رھبری . تا به اھداف ارتجاعی شان برسند

اين اپورتونيست ھای  .اد انقالبی، از آدرس ھای نا معين باالخص از طريق ورای مجازی می باشدسازمان ھا و افر

ن سياسی ا بر مخالفان ومنتقد،برخوردۀ  می توانند با چنين طرز و شيو، به خيال خام  و واھی شان٫انجو اکونوميست

جريانات و سازمان ھای ۀ ده ايم و از ھمفھم و سرشت ھای مان مبارزه کر، ما ھمه نظر به توان .شان غالب می شوند

ی شعبده بازی با تمام، ی فعلیگذشته و اندوخته ھا بدان مناسبت با گذشت سال ھا و تجارب ٫  کامل داريمشناخت ،چپ

-و فرقه گرايان به ايدئولوژی مارکسيسم» فرقه«خيانت ھای اخير. آشنا ھستيم، »فرقه«ی رھبری ھا و نيرنگ بازی ھا

 ٫انديشه مائو تسه دون- لننيسم-متعھد و وفادار به مارکسيسم،  سبب آن شد تا افرادی انقالبی،ه مائو تسه دونانديش- لننيسم

 ،اين را مطمئن و متيقنم که.  اين خادمان سرمايه جدا سازند،و فرقه گرايان انجوئيست» فرقه«مسير شان را از رھبری

اين مرتدان و .  ھرگز نمی توانند عوعو و عرعر نمايند،»فرقه« بدون اجازٔه رھبر ،پاپيگگ ھا  و کره مرکب ھا

تصميم .  عقده ھای حقارت دارند و فعاليت ھای سازمان ھا و شخصيت ھای انقالبی را نمی توانند تحمل کنند،مرتجعان

فاده ھا گرفته ايم که انجو اکونوميستان و اپورتونيستانی را که از اسم ھائی چپ انقالبی و رھبران چپ انقالبی سوء است

ی مفتخور و  زيرا اين انگلی ھا٫ افشاء سازيمبی رحمانه ،می کنند و برای شان اعتبار می سازند و ھويت می خرند

خادمان و نوکران سرمايه به مثابٔه مار ھائی يخ زده در آستين چپ انقالبی مخفی شده اند و دشمنان راستين چپ انقالبی 

 . با مشت ھای آھنين به جواب شان خواھيم پرداخت٫وک انگشت بزننداگر  اين ھا به دِر ما  با ن .می باشند
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 حدت را بشناس و پا فراتر از گليمت نگذار که قلع و قمع می شود و بدان که ھر عمل عکس العملی را در ،اياز خاص

 .قبال دارد و اين است اتمام حجت ما

  

 !دوستان و ھموطنان جليل القدر:نوت

 و »آزاد افغانستان-افغانستان آزاد« از طريق پورتال وزين ، ھمين اسم و مشخصات با،من ميرويس ودان محمودی

فيسبوک می نويسم و به اسم ديگری اصالً ننوشته و زير چادری مستعار پنھان نمی شوم زيرا از کسی ترس ندارم و 

 .برای از دست دادن ھم چيزی ندارم

 

  


