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 »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«ترھات بقاالن  
  :آغاز

ھمه خود را منسوب به جنبش چپ از مدتی به اين سو شاھد بحث و جدل سازمان ھا، گروه ھا و افرادی ھستم که 

بحث  .  وقت و توانم تالش کرده ام تا بحث ھر دو طرف را تعقيب کنمۀدر اين ميان به انداز. افغانستان می دانند

ايدئولوژيک ـ سياسی را وقتی می توان علمی، جدی و درست خواند که بر اساس اصول انقالبی پايه ريزی و در 

را ديالکتيک نسازد، جلترنگ  ھر نوع بحث، جدل و اعتراضی که پايه ھای آن. حيطۀ اين اصول پيش برده شود

تحت » چپ«ال می برد؛ بحثی را که بقاالن ؤخسته کنی است که صداقت، جديت و اخالق سياسی طرف را زير س

مبتذل به راه انداخته، از ھمين نوع؛ ولی نوع شديداً ) »خيزش«و » پوالد«، »شورشگر«(ھا  »مائويست«نام مستعار

  . آن است

با انتقادات اصولی و » سازمان انقالبی افغانستان«با مرور گذرا بر جدل ھا می توان يافت، که در يک طرف 

. »افغانستان»مائويستی«ائتالف ««ش قرار دارد و در طرف ديگر، دلگی فراری زير پرچم فرسودۀ انقالبی ا

و سايت ) شعله جاويد(، ھوادار جنبش دموکراتيک نوين »مائويست ھای افغانستان«(از چند آدرس » شورشگر«

 ۀس سايت مسخرفراری از آدر» پوالد«و » سازمان کارگران افغانستان«از آدرس » خيزش«، )»سوم عقرب«

در . سياه کرده اند» سازمان انقالبی«جمع شده اند و تا اکنون صدھا صفحه عليه » ائتالف«در يک » پيام آزادی«

ی اش را به شکل کتابک ئی و مبتذل گوئبقال سياسی است، ُجنگ بيھوده گو واقعی يک ۀکه نمون» پوالد«اين ميان، 

  . يش می گذارددرآورده که  ِخنگی اش را بيش از پيش به نما

سازمان «قبل بر اين . به آن پرداخته است» ائتالف«در اين مختصر؛ قصدم، اشاره به مھمترين مواردی است که 

، بيماران روانی با الطائالت »مائويست«دون کيشوت ھای (در نوشتۀ توضيحی اش » انقالبی افغانستان

می کنم تا با درنظرداشت فرصت کوتاھی که دارم، به موارد اساسی پرداخته است و اين قلم تالش ) »مائويستی«

محور اساسی اين نوشته، برمالساختن دروغ، سخيف گوئی، توطئه بازی  و . نظراتم را در موارد خاص بيان کنم

که توانسته باشم به اين  برای اين. از مارکسيزم ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون است» ائتالف«نشان دادن عدم درک 

  .  موضوع بر گردمۀآيم، ناگزيرم به پيشينامر نائل 
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