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  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ جنوری ٢١

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ« ترھات بقاالن 

٢ 

  ، کودن يا خود را به کودنی زده بود؟»شورشگر«

 قاطع ايدئولوژيک و رفتن به پراتيک مشترک انقالبی می ۀاد و انتقاد از خود، مبارزجنبش انقالبی افغانستان با انتق

ھر نوع صحبت و تالش برای ايجاد حزب کمونيست بدون خط کشی انقالبی؛ غير . تواند به وحدت اصولی نائل آيد

ا بايد انتقادات مشخص  تشکالت و سازمان ھۀھم.  کودکانه، عوامفريبانه و ابلھانه استئیاصولی، نادرست و خودنما

 .خود را در مورد سازمان ھا، گروه ھا و افراد مطرح سازند؛ ھدف از اين کار، رسيدن به وحدت فکر و عمل است

برخورد با دشمن طبقاتی، برخورد انتقادی نيست، يعنی برخورد مبارزه . انتقاد ابزاری برای صيقل ايدئولوژی است

اما، انتقاد . تاگونيستی است که تنھابا سرکوب دشمن طبقاتی می تواند حل شودـ وحدت ـ مبارزه نيست؛ بلکه تضاد آن

نشاندھندۀ ھمان پروسۀ ديالکتيکی مبارزه ـ وحدت ـ مبارزه است که به ھدف بُرش از افکار غير انقالبی و استحکام 

  .و پرولتريزه شدن تشکالت رويدست گرفته می شود

معۀ ما، عده ای برداشت غير انقالبی و مبتذل از  انتقاد و انتقاد از خود با درنظرداشت فرھنگ حاکم فئودالی در جا

به  طرف خودداری نمی  دارند و منتقد خود را با ديده تحقير نگريسته، برای جبران؛ از زدن ھيچ عالمت و انگ 

ند،  انتقاد را نه که تا خرخره در لجنزار فرھنگ و اخالق فئودالی غرق و با اگوئيسم کثيف آلوده ھست آنانی. کنند

 است قابل عالج، یئاين بيمار. ابزاری برای صيقل ايدئولوژی، بلکه وسيلۀ تحقير، توھين و خرد شدن می پندارند

اگر صداقت انقالبی در کار باشد؛ و اگر صداقت انقالبی مايۀ فعاليت و حرکت انسان را نسازد، اين بيماری عامل را 

  . خورد و قطعاً پرولتری نيست نه آب میمآبا از افکار غير انقالبی خرده بورژوا اين بيماریۀريش. ورد آاز پا درمی

برای کمونيست ھا اين ھدف چيزی جز رسيدن به . چنانچه تذکر رفت، انتقاد و انتقاد از خود، ھدفی را تعقيب می کند

ابزار کمونيستی را مورد که سوای اين، اين  آنانی. وحدت نظر و عمل و پرولتريزه شدن در پراتيک انقالبی نيست

ه ی ھستند که ضربات خردکننده بر پيکر مبارزه و انقالب وارد می کنند؛ بئاستفاده قرار می دھند، مارمولک ھا

  !خصوص که خود نه در ميان آتش باشند و نه در ميان خون؛ اما الف و پتاق شان گوش عالم و عالميان را کر کند

در دند متعفن افکار خورده ھای سرخ ھستند که ) ١(» مارمولک «از نوع» پوالد«و » خيزش«، »شورشگر«

را استفراغ می کنند و نامش را   ايشان آب گنده ای است که ھرازگاھی آنۀمآبانه شنا می زنند، لذا مواد تغذيبورژوا
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ی آنان  شترۀ که کينیايشان دشمنی عجيبی با منتقدان خود دارند، دشمني. می گذارند» بخش«و » فصل«و » سلسله«

ھا، انتقاد را معادل خار مغيالن دانسته و ھمين است که درد شان آرام » مارمولک«اين . را به وضوح نشان می دھد

  !!!ند تا سطح جنده ھا پائين بيايند و به اصطالح انتقام بکشندانمی گيرد و حاضر

نگرفته بودند، موسيچه ھای قرار » سازمان انقالبی افغانستان«تا وقتی مورد انتقاد » خيزش«و » شورشگر «

نداشتند، بلکه اعضای اين » سازمان انقالبی افغانستان«معصوم و خاموش بودند و نه تنھا اعتراض جدی عليه 

، تا وقتی مورد »شورشگر«. و کارھای آنان را می ستودند)  اول جنگ خلقۀشمار(سازمان را رفيق می خواندند 

ود، با شور و شعف اسناد اين سازمان را به نشر می رساند و گاھی ھم قرار نگرفته ب» سازمان انقالبی«انتقاد 

رفقای «را چاکر و جاسوس امپرياليزم نمی خواند، بلکه با تعارف ھای رفيقانه می نوشت که » سازمان انقالبی«

» . ھيمخوا ما از صميم قلب پيروزی و موفقيت شمارا درمبارزات تان می!  مارا بپذيريدۀگرامی درود ھای رفيقان

دب ديروز که لباس تزوير به تن کرده بود، حتی به تعارف ھای ايميلی ؤاين بچه گک م). ٢٠١٠ايميل فبروری (

آنھارفقای خوب اند وگام ھائی « :کم نياورد» سازمان انقالبی«در عرصۀ ستايش ) شورش( نکرد و در سايتش ءاکتفا

تمام » سازمان انقالبی«که  و از اين) ب سايت شورش حميد جمالی در وۀپاسخ به نام(» .مثبتی رابرداشته اند

  . و شکوه پرداخته بودله  از آن سازمان به گءبه نشر نمی رساند، به نحوی از انحا» شورش«اسنادش را در 

» سازمان انقالبی«  ظاھراً خاموش و معصوم و مظلوم و بيچاره، تنھا به نشر اسناد عادی ۀاين موسيچ» شورشگر «

شده بود که در سايتش اسنادی را از اين سازمان به » سازمان انقالبی« کار ۀاو چنان شيفته و وال. رد نمی کءاکتفا

نشر می رساند که در آن با صراحت و آشکار از زنده يادان رفيق احمد، رفيق مجيد و رفيق مينا به حيث سکانداران 

خاين څوک دی او مبارز چا ته (. رفته بودکيد صورت گأو رھبران جنبش انقالبی تذکر رفته بود و بر راھشان ت

  )htm.kist%20khain/Siasy../?php.readf/eu.shoresh.www://http()ويلی شو؟

می کرد و نادان نادان بود؟ ناخوانده امضاء » حامد کرزی«چرا؟ مگر او  کور بود؟ احمق بود؟ بيسواد بود؟ مثل 

که اين ھم اکت و ادای فيلسوف و » ائتالف« مظلوم ۀمگر اين  موسيچ). االت را بايد خودش پاسخ بدھدؤاين س(

» سازمان انقالبی«رد، کودن و غبی بود که نه تنھا  آورياضی دان و محيط زيست شناس و دی ان ای شناس درمی

سازمان «اسوس نمی خواند، بلکه به نشر نوشته ھای اين سازمان که در آن را رويزيونيست و چاکر امپرياليزم و ج

يک سازمان کمونيستی و رفيق احمد به حيث کمونيست انقالبی و يکتن از سکانداران جنبش انقالبی » انقالبی

» دجھا«شمشير » مشعل رھائی«که امروز عليه » ائتالف«افغانستان معرفی شده است، دست می يازيد؟ اين کودن 

 مدون مارکسيستی ۀرا يک نوشت» مشعل رھائی«ی می پرداخت که ئدست دارد، چرا تا ديروز به نشر نوشته ھاه ب

 سياسی سازمان –ارگان تئوريک (» به پيش«نه تنھا »  گرانمايهرھبر» «خيزش «ۀمعرفی می کرد؟ چرا اين  به گفت

ی اقدام می کرد که در آن در مورد  ئرا خاينانه و رويزيونيستی نمی خواند، بلکه به نشر نوشته ھا) انقالبی افغانستان

  :چنين نوشته شده است» به پيش«

و جزوه ھای ديگر، اين ھمه ) نستان تيوريک سازمان انقالبی افغا–ارگان سياسی (» به پيش«انتشار دو «

سردرگمی، دلمردگی و به بن بست رسيدگی را تاحدوی از ميان برد که به علت انحراف عده ای از سازمان ھای 

که بايد » به پيش« انقالب و موضعگيری ھای آن در ۀارزيابی سازمان انقالبی از مرحل«و » چپ به ميان آمده بود

 می نمود و روح انقالبی را در ءان برداشتن تشتت و خرده کاری جنبش انقالبی ايفا اش را در از ميئینقش ايسکرا

روان اعضای اين سازمان ھا که بسياری آنان با انحرافات و پشت نمودن به مارکسيزم رھبران شان خو گرفته اند، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ن را گرامی می سيس رود خروشان سازمان انقالبی افغانستاأسالروز ت(» بار ديگر اين جنبش را زنده ساخت

  )htm.1st1/OtherAutor../?php.readf/eu.shoresh.www://http)(داريم

کدو سبز شده بود؟ يا به جای مغز، کله اش با کاه وسبوس پر بود؟ يا بقه ای بود » شورشگر «ۀآيا به جای کله، بر تن

 آسمان را به اندازه سر چاه می ديد؟ و يا مالنصرالدينی بود که در فاضالب نادانی غوطه می زد و نمی فھميد که که

  چه نوشته می کند و چه می خواھد بگويد؟ » سازمان انقالبی«

. شد» نابي«شد، » با سواد«ولی يکباره شاالق شد، بی تربيه شد، . دب نشان می دادؤھر چه بود؛ او  خود را آرام و م

 شد، ءاين کودن، يکباره جاللی و عصبانی شد و افسار پاره کرد و بی گدر به آب زد، به مرض دروغ و بھتان مبتال

حافظه اش را از دست داد، رگ ھای گردنش باد زد و ھر چه دل تنگش خواست با ھم ريسيد و به سايت ھای خود، 

چنان عميق بر دمل چرکين » سازمان انقالبی«شتر انتقادات اما، ني! حواله کرد تا آرام بگيرد» پوالد«و » خيزش«

  !زند و آرام ندارد افکار او فرو رفته که بی وقفه غلت می

  شد؟ » ھوشيار«، چه زمانی »شورشگر«

قرار نگرفته بود، دنيا گل و گلزار بود و او ھم بلبل خوش »  سازمان انقالبی«مورد انتقاد » شورشگر«تا وقتی  

با درودھای رفيقانه به پايان می رساند، حتی اسناد محرمش » سازمان انقالبی«يميل ھايش را عنوانی او که ا. الحان

را بدتر » حزب«به اين  سازمان ارسال می کرد که در آن رھبر » افغانستان) مائويست(حزب کمونيست «را عليه 

گری در مورد منسوبين ء و به افشااز  پير سيد احمد گيالنی و صبغت هللا مجددی و جاسوس سی آی ای می خواند

قرار گرفت، خود را » سازمان انقالبی« مظلوم، مورد انتقاد ۀاما وقتی اين بيچار. در اروپا می پرداخت »حزب«

خوار و ناپسند و بنجل و ھرزه يافت، ماالمال از کينه و کدورت شد، به انسان ماکر و فريب دھنده تبديل شد و زدن 

او که به انتقاد و انتقاد از خود باور نداشت، فکر . را مباح دانست» سازمان انقالبی«انگ به ھر نوع اتھام، مارک و 

دار و ندارش را از دست داده است و ھمين بود که به عتاب و عداوت رو » سازمان انقالبی«کرد که با انتقادات 

تبديل تش  الحياءُ  احمد و رفيق مينا را به ما رفيق، زنده يادان)ادامه دھندگان(آورد و تاختن بر سازمان انقالبی، ساما 

،  شدن ماشطۀ اين کودن »رھبری«نيز تعارف کرد و اين دو حريص » خيزش«و » پوالد«ی از آن به ئکرد و سبو

  ! و نادان ھر دو روز ديروز و شاالق امروز؛ اما خائن

 .ادامه دارد

---------  

بازيگر اين فلم رضا مثقالی . ی را نشان می دھده ئارق حرفرانی است که داستان يک سمارمولک، نام فلم اي)١ (

ی  در ئاين سارق حرفه . لک مشھور می شوداست که برای داشتن مھارت خاص باال شدن از ديوار، به مارمو

رضا مارمولک . حادثه ای مجروح می شود وبه يکی از شفاخانه ھای بيرون از زندان برای معالجه منتقل می شود

می خواھد » مارمولک«. لباس يک آخوند را دزدی می کند و با پوشيدن آن از شفاخانه فرار می کنددر شفاخانه 

او به اين منظور به  . جعلی  استفاده کندۀدست آوردن ويزه  آخوندی را برای  فرار از کشور و بۀلباس دزدی شد

ی که لباسش را او دزديده، اشتباه رود، اما از سوی باشندگان ولسوالی با آخوند يکی از ولسوالی ھای مرزی می

گرفته می شود و در نتيجه او را  مال امام مسجد منطقه می سازند که با شيوه ھای خود موعظه می کند و اعمال 

ال ؤوقتی در موعظه اش موضوعی را غلط بيان می کند و مورد س.  خالفکارانه اش  را نيکوکاری تعبير می کند

يکی از نقل قول ھای معروف او برای پاسخ ھر » . رسيدن به خدا، به عدد آدم ھاستراه ھای«مردم قرار می گيرد، 

 .اشتباھش می باشد
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اگر او برای فرارش لباس آخوندی به تن . دارند» مارمولک«ھای سرخ ما شباھت عجيبی با رضا » مارمولک«

ی ھستند، ھم ھئينھا ھم سارق حرفی بود، اھئارق حرفکرد، اينھا برای فرار شان لباس سرخ به تن کردند، اگر او س

در حادثه ای مجروح می شود، اما » مارمولک«سارق مادی و ھم سارق سياسی، تنھا تفاوتی که موجود است رضا 

 از دين و مذھب نبرده بود، اشتباھاً از سوی مردم مال ئیکه بو» مارمولک«رضا . اينھا نازدانه ھای ھالند می شوند

رھبران «ھا، » خيزش« از مارکسيزم نبرده اند از طرف ئی ھای سرخ ما که بوامام مسجد می شود، مارمولک

اعمال خالفکارانه اش را نيکوکاری تعبير می کرد، »  مارمولک«می شوند، رضا » گرانمايه، نستوه و انقالبی

 طبقاتی در خارجه تبليغ می کنند، رضا ۀھای سرخ، فرار شان را انترناسيوناليزم و مبارز» مارمولک«

راه ھای رسيدن به خدا، به «اين وجدان را داشت که وقتی غلط و نادرست می گفت اعالن می کرد که » مارمولک«

ً مائويزم سر می » مارمولک«اما » عدد آدم ھاست ھای سرخ ما که شعار مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم و عمدتا

مثل موش گريزان ھستند و عمالً تنھا راه ) پيوند تئوری و پراتيک(دھند، از يکی از اصول اساسی مارکسيزم 

  .را غار ھالندی و نيمه ھالندی شان آدرس می دھند» جنگ خلق«رسيدن به 

 

 


