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  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ فبروری ٠٣
  

 »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ« ترھات بقاالن 
٣  

  

  ، کرنش يا اصول؟»سازمان انقالبی«

.  اصوليت به يک مبارز،  شخصيت انقالبی و پرولتری می دھدکرنش، يک مبارز را به عبوديت می کشاند و

کرنش، پيمودن راه ھای مکدری است که آخرش به باتالق و مرداب می رسد، اما اصوليت تجلی افکار، ايدئولوژی 

اصول، . يک انقالبی نمی تواند کرنشگر باشد. و پراتيک يک مبارز است که به راھش درخشندگی بيشتر می بخشد

 با کرنش ملوث شود، نتيجۀ آن انھدام آرمان و ءھر گاه، اين مبدا. رکت تئوريک و عملی يک انقالبی استمبدای ح

  . ميال و آرزوھای يک انقالبی استا

ً بايد از لوث کرنشگری نفرت ۀکه ايمان و ايقانش را مبارز» سازمان انقالبی افغانستان«  اصولی می سازد، قطعا

که با کرنش عادت کرده اند، طبعاً انتظار  ولی آنھائی.  که انتقاداتش را مطرح می کندبر ھمين مبنا است. داشته باشد

 »تو خوش ما خوش« اصول انقالبی مطرح نشود و در قبال شان ھمان شيوۀ ۀدارند که با ايشان مسائل از دريچ

باشند و نان » ر گرانمايهرھب«زيرا با شيوۀ تو خوش ما خوش، می توانند نزد خود و چند تا شير برنجی . عملی گردد

  .ی کوتاه و طوالنی تنظيم کنندئراه پيما» مائويزم فراری«ر بيرق به نرخ روز بخورند و مست و قلندر زي

. آنان برداشت غير انقالبی از انتقاد و انتقاد از خود دارند. کرنشگران بی آزرم ھستند» خيزش«و » شورشگر«

اينھا، جنس ھای ليبرالی . ھستند» با انگشت، که نزند درت را به مشتنزن به در کسی «عمالً مصداق ضرب المثل  

ھمين ليبراليزم ضد انقالبی شان است که تا وقتی مورد انتقاد . ھستند که مسلک شان  دروغ و فريب و توطئه است

چيزی » قالبیسازمان ان«قرار نگرفته بودند، به سکوت ننگين تن داده بودند و به جز از تعارفات رفيقانه در مورد 

. نمی شناختند، اما به مجردی که مورد انتقاد قرار گرفتند، تعارف ھای رفيقانه را کنار گذاشتند و دشمنی پيشه کردند

 .را رفيق و گاھی ھم او را جاسوس و نوکر سی»  شانصدر«غرق شدن در کثافت ليبراليزم است که ايشان گاھی 

دوباره  او  را رفيق » مائويستی» «دوازده بزکِ « و خاين به منافع توده ھا معرفی کرده و بعد از ختم يک . ای.آی

  .خطاب می کنند

نشئه و مست می شد و ھم » شورشگر« کرنش می رفت تا ھم ۀيا بايد بر جاد: دو راه داشت» سازمان انقالبی«

 انقالبی را می پيمود که در جامعۀ نوع افغانستان، به ميان نمی آمد و يا راه اصوليت» شکررنجی«و » خيزش«
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که مورد توجه کرنشگران  اين سازمان، راه دومی را برگزيد و انتقاداتش را به اميد اين. نتايج آن قابل تصور است

از انتقادات اين سازمان به خوبی استنباط می شود که اين سازمان دو قلم فوق را جزوی . واقع شود، مطرح کرد

» سازمان انقالبی«اما اين شناخت . خلق می دانسته و  خط حرکی اش را  نيز بر ھمين بنياد به پيش برده استجبھه 

  .  سطحی بود و نشان می دھد که شناخت کامل از اين سگدل ھا نداشت

يک را نه چنانچه تذکر رفت، انسان انقالبی به انتقاد و انتقاد از خود ارزش فراوان قائل است و اين سالح ايدئولوژ

با انتقاد . را پروسۀ ديالکتيکی پرورش شخصيت می داند تنھا وسيلۀ خرد شدن شخصيت خود تلقی نمی کند، بلکه آن

 دوامدار مبارزه ايدئولوژيک که در کوران پراتيک به آزمون گرفته می شود، می ۀو انتقاد از خود و در يک پروس

مل و غور بيشتر به أکه با ت به جای اين» خيزش«و » شورشگر «اما. توان به يک شخص اثر گذار انقالبی تبديل شد

پاسخ ھای علمی ارائه کنند، به موعظه ھای » سازمان انقالبی«حالجی اشتباھات خود بپردازند و يا ھم  به انتقادات 

 شان کودکانه و در مواردی کودنانه و خاينانه پرداخته و به سگدوی شروع کردند که به خوبی  ظرفيت جمجمه ھای

 :به نظر من با تمام ماليخوليائی و ھرزه گوئی و مانيلوويسم شان، کاری صائبی انجام داده اند، زيرا. را نشان دادند

 !!پسته بی مغز گر دھن باز کند، رسوا شود

 

 


