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  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ فبروری ٠٨

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«ترھات بقاالن 

۴ 

  )١(چرا به ھياھو، دروغ و بھتان رو آورد؟ » شورشگر«

انتقاداتش را در مورد سازمان » سازمان انقالبی«درنظرداشت راه اصولی و انقالبی، ھمانطوری که می دانيم با 

، سرخا، ساوو، پيکار، سازمان سوسياليست ھای کارگری )ساما(رھائی، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

پھلوی اينھا، در . افغانستان مطرح کرده است) »مائويست«(کمونيست» حزب«افغانستان، چپ راديکال افغانستان و 

اين انتقادات با زبان دوستانه و رفيقانه  بيان شده است . نيز وارد نموده است» شورشگر«انتقادات معينی به آدرس 

اما او تا اکنون نتوانسته است پاسخ ھای مناسب به . ی او مبنی بر فحش و دشنام نمی گذاردئ محلی برای بھانه جوکه

 توطئه پرداخته، با خرت و د و به عوض با سگدلی تمام به ھياھو، بھتان، دروغ وتھيه کن» سازمان انقالبی«انتقادات 

  .ی خودش را بيش از پيش بی آبرو ساخته استئپرت گو

نتوانست راه درست انتقاد و انتقاد از خود را بپيمايد، ناگزير شد به کژراه بزند و به جای منطق و » شورشگر«وقتی 

زانو خم کرد و بدتر از ھمه از زنده ياد رفيق اکرم » مائويزم«او پشت سنگر . رداستدالل به دروغ و توطئه پناه ب

باد » سازمان انقالبی«ساخت تا در سايه و پناه او با تفنگ بادی ھالندی اش ساچمه ھای اھانتش را به آدرس » بتی«

اھانت کرد و به وضوح » البیسازمان انق«او تا توانست به زنده يادان رفيق مجيد، رفيق احمد و رفيق مينا و . کند

 خلق نيست؛ و ھمين سبب شد که ۀنشان داد که چگونه سبکسرانه در خدمت دژخيمان قرار دارد و جزوی جبھ

شيوه اش را در قبال او عوض نموده،  او را با ادبيات خودش ادب کند تا بفھمد که يک نان چند » سازمان انقالبی«

  !!فطير است

سازمان «نوشته ای عليه » افغانستان) »مائويست«(کمونيست » حزب«« از آنکه ماجرا از کجا آغاز شد؟ پس

افغانستان از ورشکستگی ) مائويست(کمونيست » حزب««رسالۀ » سازمان انقالبی«نشر کرد، » انقالبی افغانستان

گنجانيده شده » مائويست ھای افغانستان«را به نشر سپرد که در آن انتقاداتی عنوانی » تيوريک تا فالکت پراتيک

محق بود که اين انتقادات را مطرح کند و پاسخ بخواھد يا بايد اغماض می کرد و در » سازمان انقالبی«آيا . بود

افگار نشود و تعارف ھای » شورشگر«بھترين حالت به ماستمالی و چونه پاشی قناعت می کرد تا خاطر لطيف 
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او، انگ و اتھام جاسوس، خاين، مزدور و » شورشی« و مستراح او ادامه پيدا کند و گاھی ھم از باتالق» رفيقانه«

  نخورد؟.... رويزيونيست و 

 ۀمطرح کرد که بار اول در رسال» شورشگر«به ذلت تن نداد و در دو مرحله، انتقاداتش را بر » سازمان انقالبی«

اين انتقادات بر . شددرج » از ورشکستگی تئوريک تا فالکت پراتيک» افغانستان) مائويست(کمونيست » حزب«

ادعا می » شورشگر«که  صورت گرفته است و آنطوری» مبارزه ـ وحدت ـ مبارزه«مبنای ھمان فورمول انقالبی 

 نشر  شده است، انتقادات ١٣٩١اين نوشته که در سرطان . کند و دروغ می گويد با ھيچ فحش و دشنام ھمراه نيست

  : وارد نموده است» شورشگر«ذيل را به آدرس 

نشان » حزب« انجوايزم ۀدر مسئل» مائويست ھای افغانستان«موضع گيری پسيف و اپورتونيستی «

می » مائويست«صورت گرفته است، ورنه چگونه يک » آشتی«و ياران » حزب«می دھد که ميان 

مائويست ھای «تواند با اين سادگی و معصوميت از مسئله ای به اين اندازه مھم سرسری بگذرد؟ 

در بايد بدانند که اوالً، موضع گيری نوشتاری عليه انجوبازی به معنی رد انجوايزم » افغانستان

ی در نوشتار جانبی بيش از ھمه ضد انجوبازی است و آن را ئپراتيک نيست، ورنه سازمان رھا

ادعای » حزب«ثانياً، . به خورد صفوف می دھد» استفاده از تضاد ميان امپرياليست ھا«

ت پيشبرد ھيچگاھی صاحب انجو نبوده و مسئولي«می پذيرد و می گويد که ھا را ن» مائويست«

پذيرفتن، به نظر ما نياز است که با اين ن. » بر عھده نداشته استی رائکارھا و سازماندھی انجو

تثبيت «دارند، بيرون بکشند، زيرا » اسنادی را که در مورد انجوبازی ھای آنھا» «مائويست ھا«

  ».ھنوز پر معناست» ياسیاين مسئله از نظر س

شد يا در قبال آن سکوت و مماشات صورت می گرفت؟ آيا اين انتقاد، انتقاد کوچکی  آيا اين انتقاد بايد مطرح می

لۀ اينجوايزم،  شوخی است و نبايد به آن پرداخت؟ أرا مطرح می ساخت؟ مگر مس آن» سازمان انقالبی«است و نبايد 

و اينجو بازی موضع گيری می کند، چرا بايد »  اينجو«در مورد )١(تی رای  در سطح آرونداه ایوقتی نويسند

بايد از کنار » سازمان انقالبی«چرا  کمونيست ھا در اين عرصه به سکوت تن بدھند و لب ھای شان را بخيه بزنند؟

امپرياليست ھای   مھم با بی تفاوتی می گذشت؟ مگر اينجوايزم معادل تسليم طلبی نيست؟ اگر نه، پس چراألۀاين مس

و اينجو داران مالقات می گذارند و فندھای ميليون دالری »  مدنیۀجامع«ی،  بدون قضا با سران ئی و ناتوئامريکا

  در اختيارشان قرار می دھند و کنفرانسی نيست که ده ھا تن آنان حضور نداشته باشند؟؟

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

دھند؟ آيا اين از نوع خيرخواھی مدل قديمی ميسيونرھای مذھبی  ودجه میالمللی به انجوھا ب سسات بينؤچرا م«)١(

. ساختن خشم سياسی مردم است سھم واقعی انجوھا خاموش.... است؟ قضيه کمی فراتر از اين است) مبلغين مذھبی(

کردن  زهانجويي.... دھند صورت خيرات و کمک می آنچه را که مردم براساس حق شان بايد داشته باشند انجوھا به

سياست خطری است که مقاومت را به يک شغل بانزاکت و معقول و با حقوق ماھيانه، از ساعت نه صبح تا پنج بعد 

مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد و از حقوق . شود ی ھم اضافه میئو گاه و بيگاه مزايا. کند ديل میاز ظھر، تب

  .ماھيانه ھم خبری نيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای مقاومت شوند به استخدام  ن جنبشتوانند تبديل به فعاال دارند قادر اند مردمی را که میای که  انجوھا با بودجه

و در کنار آن درآمدی ھم (دھند  کنند که خدمت ضروری و بديعی انجام می اين مردم احساس می. خود درآورند

 ١۶وضع گيری در سخنرانی  م ».برھائی ندارد وجه چنين ميان که مقاومت سياسی واقعی به ھيچ درحالی). دارند

  ٢٠٠۴اگست 

 


