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  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ فبروری ١۵

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«بقاالن  ترھات 

۵ 

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

موضع گرفت، در حقيقت در قبال سخيف ترين نوع تسليم طلبی » حزب«عليه انجوايزم » سازمان انقالبی«وقتی 

. کمک کند» حزب« اسناد تسليم طلبی ۀ ارائۀ در زمينخواست که» شورشگر«موضع گيری نمود و ھمين بود که از 

نجوايزم د و پاسخ ارائه نمايد، در مورد ا اين که کمک کنجای به  و عوضیخجل و بی عقل» شورشگر«اما 

 تا اکنون ارائه نکرده و ھنوز که داشت و داردبه سکوت ننگين تن داد و اسناد و شواھدی را که در اختيار » حزب«

او تا اکنون صدھا صفحه عليه .  می رقصدخوشعرق می ريزد و » حزب«يم طلبی  بيرق تسلھنوز است زير

به سکوت ننگين و خاينانه تن داده و » حزب«نجوايزم  اسناد اۀسياه کرده است، اما در مورد ارائ» سازمان انقالبی«

فيثاغورث درست گفته . رف است بلکه به بی عقلی گذشته اش نيز معتبا سرافکندگی می گذرد،نه تنھا از کنار آن 

برای اين بی عقل ديروز و امروز، » شورشگر«. يوانگی با خشم آغاز می شود و با پيشمانی پايان می پذيردبود که د

لميده، پرخاش ديروزی اش  »مائويست «»صبغت هللا مجددیِ  «-  »پير سيد احمد گيالنی«زير سايۀ  دوباره  که اين

 »پلميک«را » صدر«از ھمه مھمتر اين لوده، جاسوس خواندن .  سخت پيشمان است از آنرا بی عقلی می خواند و

 از آن )٢ () خودشبر اساس اعتراف جانانۀ(بی عقل » شورشگرِ «. کودنی خود را ثابت می سازد خوانده، )١(

 سجده زده، منتظر استخارۀ» صدر«می نوشد، حال بر جای نماز پرستش می خورد و » صدر«که از خوان  جائی

در ھالند راه اندازی نمايد و ھمين است که الل و گنگ شده، در » صدر«را با پول انجوايزم » جنگ خلق«او بوده تا 

انقالبيون اين مکار  اما، اين شاالق بی عقل بايد بفھمد و شيرفھم شود که .سخن نمی گويد» صدر«مورد انجوايزم 

  .ھرزه را به اين سادگی رھا نمی کند

  :نوشت» سازمان انقالبی«

با کی ھا روابط » حزب«:دانيمآفتابی شد، ما می خواھيم ب» حزب« انجوبازی لۀأاکنون که مس«

ی دارد؟ اين فندھای ميليون دالری در برابر کدام خدمت و وظيفه داده می شود؟ کدام ئانجو

در ازای » حزب«و سازمان ھای استخباراتی اين پول را می پردازند؟ وظايف مشخص  کشورھا

نقش رابطه گيری با طالبان در اجرای پروژه ھا در کدام  ت آوردن اين فندھا چه است؟به دس

سطح قرار دارد؟ کدام ارگان ھای جھانی و سفارت ھای کشورھای غربی، نمايندگان اين 
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ی ئقش مستقيم امپرياليست ھای امريکارا در کنفرانس ھای متذکره منظور می کنند؟ ن» حزب«

از انجوھا برای » یئرھا«مثل » حزب«ح قرار دارد؟ آيا  سطھا در کدام» کمک«در اين 

و » خوبتر«و » بھتر«کار می گيرد؟ چند تا مدال و ايوارد برای انجام » استفاده از تضادھا«

 اجرای پروژه پروژه ھا تا حال به دست آورده است؟ آيا کمک ھا کافی بوده است؟ آيا» ثرترؤم«

با انسجام بيشتر صورت گرفته است؟ آيا » حزب «ۀسيلی داشته يا به وئھا» ريخت و پاش«ھا 

کمک ھای وعده شده که در اصل ناکافی «در برنامۀ خود ثبت کرد که » حزب«پس از آن که 

امپرياليست » اند، موقعی که شکل پرداخت عملی را به خود می گيرند، باز ھم نقصان می پذيرند

ی که ئمجموع کمک ھا«فرياد زد که » بحز«ھا به اين درخواست رسيدگی کردند يا نه؟ وقتی 

داده می شود، در مقايسه با ضرورت ھای بازسازی اقتصاد فروپاشيده و در مرز انھدام، بسيار 

در کنفرانس ھای » حزب«، استعمارگران و جنايتکاران امپرياليست به نمايندۀ »ناکافی است

بخش مھمی از کمک «ند کرد که صدا بل» حزب«چه گفتند؟ وقتی ... ژنيو، لندن، توکيو، برلين و

 می »کمک«واکنش قاتالن مردم افغانستان که » ھا به مصارف غير مولد اختصاص می يابد

ھا در مصارف مولد از نوع سالون ھای » کمک«ی فراھم شد تا اين ئکردند، چه بود؟ آيا زمينه ھا

ف برسند؟ آيا به مصر.... عروسی، کارخانه ھا، بلندمنزل ھا، خريداری زمين و جايداد و

امپرياليست ھا به اين صداھا با جبين گشاده پاسخ دادند يا با پروپوزل سازی ھا شما را بيش از 

ال ديگر که برای جنبش انقالبی کشور ما بسيار مھم به شمار ؤپيش مصروف ساختند؟ و ده ھا س

ن را جدی شا» شورش«االت را پاسخ گويند، کسی ؤنتوانند اين س» مائويست ھا«اگر . روند می

فقط مارکسيزم ـ «نگرفته و پشيزی به آن ارزش قايل نخواھد شد، خواه ھزار بار بنويسند که 

اين ھا پرسش ھای عمده و اساسی و ! »لنينيزم ـ مائويزم، نه چيزی بيش و نه چيزی کمتر از آن

اگر آنان است، حتی » شورش«تعيين کنندۀ ماھيت واقعی » مائويست ھا«پاسخ به آن ھا از طرف 

اختيار دارند که جنبش انقالبی را در » مائويست ھا«حال ! در اروپا ھم باشد» شورش«اين 

، اپورتونيزم را »حزب«کمک می کنند يا با سکوت و مماشات با انجوايزم اين » حزب«شناخت 

  »!است» مائويست ھا«انتخاب از آن . قلم گرفته عليه ما می نويسند» حزب«پيشه کرده، در کنار 

االت پاسخ ارائه نمی کند و از ؤکمک نمی کند و به اين س» شورشگر«االت جدی و مھم نيست؟ چرا ؤاين ھا سآيا 

رود؟ چرا با گذشت اين ھمه مدت و نشر فصل ھا و بخش ھای متعدد چتلنامه ھايش، او  دادن توضيحات طفره می

 اختيار جنبش انقالبی افغانستان قرار نمی را به دسترس و» حزب«نجوايزم ه توضيح ارائه نمی کند و اسناد ادر زمين

 است يا دوباره در گفته و ياوه  نمی کند؟ آيا دروغ  و شھامتتأ؟ چرا جر و خجالت می کشددھد؟ چرا می شرمد

  نجوھا نشخوار می کند و شرمش می آيد که در نمکدان بشاشد؟؟آبشخور ھمان ا

چون بيايد ھنوز خر / خر عيسی گرش به مکه برند«عدی را می شناسيم که خنگِ خدا است، به گفته س» شورشگر «

که اکنون به حيث » خيزش«و » پوالد«بھتر است از آقايون . لذا پرسيدن مکرر از او ضياع وقت است» باشد

مبنی بر داشتن اسناد انجوايزم » شورشگر«تشريف فرما ھستند، بپرسيم که اگر ادعای » ائتالف» «رھبران«

سوار شدن بر : معلوم است، چيزی که تا ھنوز کرده ايد( کرديد؟ می با آن چه برخورد را می شنيديد، » حزب«

ی برسيد، ورنه بايد دليل سکوت ننگين ئکه به نان و نوا رفتن به اميد اين» حزب«مرکب تسليم طلبی و به پيشواز 
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 ۀ و آن ارائداردگر ھم يک کارخانگی دي» پوالد«فعلی تان را در اين مورد توضيح بدھيد؛ فراموش نشود که آغای 

  ). ملحق شد» حزب«است که بعد به »  پيکار«معلومات در مورد اينجوی 

» سازمان انقالبی«عضوی صادق جنبش انقالبی افغانستان می بود، بايد با جبين گشاده به خواست » شگرشور«اگر 

را در اختيار جنبش » افغانستان) مائويست(حزب کمونيست «لبيک می گفت و تمام اسناد تسليم طلبی و خيانت 

. از اين کار نيک خودداری می کندسف او با رندی و با اتھام زدن به ديگران أانقالبی قرار می داد، اما با ت

 تسليم طلبی و لۀأبا تمام خنگی به خوبی می فھمد که انجوايزم در کشور اشغال شدۀ افغانستان، مس» شورشگر«

خيانت ملی و طبقاتی است؛ انجوايزم يعنی تسليم شدن به دشمن، قرار گرفتن در اردوگاه دشمن و وقتی در و درگاه 

 ۀ خطر ضرورت مبرم مبارزۀرود و متناسب با درج  خطر آن به مراتب باالتر میۀباشد، درج» سرخ«انجوايزم 

با سرافکندگی از اين مبارزه عقب کشيد و » شورشگر«وقتی . قاطع و بيرحم چپ انقالبی عليه آن ديده می شود

» ان انقالبیسازم« کثيف تسليم طلبی است و حقانيت ۀافتاد، نشان داد که جرثوم» حزب«دوباره به دامن انجوايزم 

 . رساند به اثبات  اش را با اين سرافکندگی و بی شھامتیپقانه ای» شورش«مبنی بر درک ماھيت 

  ادامه دارد

  

سازمان انقالبی به «:می نويسد» نقدی بر مواضع اپورتونيستی سازمان انقالبی«در بخش ھفتم» شورشگر«)١(

قسمت . م صفحات چرندياتش را قطور بسازدکه از يک طرف خود را برائت دھد و از طرف ديگر حج خاطر آن

افغانستان، مائويست ھای افغانستان، سازمان کارگران ) مائويست(ھای از پلميک و نوشته ھای حزب کمونيست 

را که در آن با مبارزات ايدئولوژيکی نقص و نواقص يکديگر را برمالساخته اند به نشر » پوالد«افغانستان و رفيق 

.... ونه با يکديگر برخورد نموده اندرگونه شان از آن استنتاج غلط نموده اند که گويا آن ھا چگسپرده و با ذھن بيما

افغانستان با ھم ائتالف ) م ـ ل ـ م(ضرر آدمی را عاقل می سازد از ھمين جاست که بخش ھای از جنبش انقالبی 

  ».نمودند و به مبارزه خصمانه و اشتباه آميز گذشته با يکديگر پايان دادند

 !کجا» صدر«پلميک کجا و جاسوس خواندن .  مضحک»مائويست« تھوع  آوری از يک اين را گويند معجون

 با مضحک را» مائويست«اين » پلميک«فقط پاره ای از . به باور اين قلم در اين باره نياز به توضيح بيشتر نيست

» پلميک«ود قضاوت کنند که با چه نوع خ نقل می کنم تا خوانندگان »افغانستان) »مائويست«(کمونيست » حزب«

اين ھم پاره ای از .  آنھم از جنس کودنانه»مائويستی«رو ھستند، پلميک بر پايه ھای ديالکتيک يا پلميک ه روب

  :»شورشگر» «پلميک«

ھا  آيا تضاد کمونيست. خوانيد رفقای عزيز، شما تضاد ما را با اين حزب اپورتونيست تضاد درون خلق می« 

ھا تضاد درون خلق ھست؟ از نظر فردی، تضاد خلق با دسته اينجو داری که مانند حضرت مجددی  ونيستبا اپورت

شوند، تضاد درون خلق ھست؟ آيا تضاد خلق با آقايی که   ھزار دالری سوار می٨٠يا پير گيالنی بر الندکروزرھای 

افغانستان يک حزب ) مائويست(ست حزب کموني... صدھا جريب زمين در سربند بغرا دارد تضاد درون خلق است؟

ھای تويوتا لندکروزر از يک نقطه به  رھبران اين حزب ھر کدام با جيپ. رو و يک تشکيالت اينجويی است دنباله

آنھا سال دو يا سه مرتبه در اروپا، امريکا و شرق دور ... کنند نقطه ديگر در ھمراھی چند تن مسلح مسافرت می

اطالعی و بدون  شما در عالم بی... جويند ھای متمول شرکت می»دونر« کنفرانس برای بازسازی افغانستان در

شناخت درست از واقعيت، با برخورد سطحی ما را در کنار آنھا قرار داده و خط درخشان ما را با خط آنھا که حتی 

افغانستان و سھم آيا شرکت در ترفند بازسازی . دھيد شمارند مساوی قرار می يی بودن را بر خود ننگ می شعله
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غيره خط نبرد است؟ آيا عيار ... ھا در لندن، برلين، پاريس، توکيو، نيويارک و ھای امپرياليست گرفتن در کنفرانس

ر در ويانا . سالھای سال با س} خ.ح{او « ...»ساختن تشکيالت يک حزب برای فعاليت اينجويی خط نبرد است؟

 يورو را ١٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠طر آنکه بتواند از دولت اطريش ھمان مبلغ دھن خريطه دزدی را گرفته بود و اکنون بخا

در سال يک مجله کذائی را } )اروپا(افغانستان ) مائويست( حزب کمونيست ۵٠مسوول واحد شماره {ن . بگيرد با ن

. کنند یکه در اخير ھم نام وب سايت جھانی برای فتح و شعله جاويد را ذکر م... نام دارد» ت«دھند که  بيرون می

» رنجد دل يار نمی«گيرند و ھم  و آنھا بنام مخارج فرھنگی اتحاديه شان از دولت پول می» لعل بدست می آيد«ھم 

شھرت مکمله رفقای ... اين اولين بار است که آنھا«... ».شوند المللی را نيز متذکر می و نام حزب شان و جنبش بين

احمد شاه مسعود بيشتر از رھبر حزب کمونيست «، »...دھند ما را به دستگاه اطالعات امپرياليست ھا نمی

افغانستان حق داشت که بزبان و مسايل ملی توجه کرده و لھجه آخندھای ھزاره را يک مسئله سياسی ) مائويست(

سازان افغانستان در سطح »!جنبش نوين«بينيم که اخالق سياسی  به اين طريق می. بسازد ولی او اينکار را نکرد

ھا  ھا بطور عام و کمونيست ايجاد دشمنی و خصومت بين خلق«... »الشياطين قرار دارد تر از اخالق اخوان پائين

ای است که در  گيرد و سمارق زھری بطور خاص از ديد نادرست و اپورتونيستی رھبری اين حزب منشا می

سيده که آنھا اينجوھای شان را کار فساد در حلقه رھبری بحدی ر. منجالب فساد و انحرافات ايدئولوژيک ريشه دارد

 »...و» خوانند برای کمونيزم و سوسياليزم، جنگ خلق و رھايی مردم کشور از چنگال اشغال امپرياليست ھا می

ھا آگاھانه ويراستاری نشده، لذا مسؤوليت اغالط امالئی در اين قسمت » شورشی«بخش ھای نقل قول شده از سند [

تان را اسپند دود » شورشگر«جان، » پوالد«!!! »پلميکی«به به، عجب  ] پورتال-متوجه نويسندگان آن می باشد 

  !بازی اش خدا ناخواسته نظر نشود» پلميک«کنيد که با اين 

شر شد و در آن شورشگر با عبارت ن» نقدی بر مواضع اپورتونيستی سازمان انقالبی«بخش ھفتم  وقتی )٢(

، به بی عقلی خود اعتراف کرد، از دوستانی اينجا و آنجا می شنيدم که اظھار می »ضرر آدمی را عاقل می سازد«

. اش است، اين ھمه وقت بگذاردنبايد برای يک بی عقل که خود معترف به بی عقلی » سازمان انقالبی«داشتند که 

و برای دريدن ماسک سرخ شان وقت گذاشت و در کنار ساير » مائويست«اما به نظرم می ارزد که به بی عقالن 

 انقالبی را نيز به انجام رساند، چون ديده می شود که ھمين بی عقالن و پرچمی ھا جنبش انقالبی ۀوظايف اين وظيف

 درآورده، بدترين ضربات را به جنبش ما »مائويست« تزوير اکت و ادای انقالبی و ما را ضربه می زنند و با لباس

  .وارد می کنند

 را نيز به »صدر« ۀبا بی عقل خواندن خود و سند کتبی در زمينه ارائه کردن، دل زخمی و رنجيد» شورشگر«

 مردم ۀمه خوشش آمده و به گفتاز اين توبه نا» صدر«اگر ! تبريک باشد» صدر«آغای . نحوی از انحاء التيام نمود

را  ننگ چاپلوسی و تملق  در کنار بی عقلی اش، با اين توبه نامه،» شورشگر«ش کوک کرده است، اما بدبخت کيف

  .  ی کردئنيز کما

  

 

  

 


