
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  وم ون بيچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ مارچ ٠١

  
  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«بقاالن   ترھات

۶  
  

  ؟»مائويستی«  حقيقت يا مانيلوويسم ،»سازمان انقالبی«انجوايزم 

نيز » سازمان انقالبی«در مورد انجوايزم » چپ«حال که بحث انجوايزم مطرح شد، بھتر است به اتھام بقاالن 

چرند عرضه می » سازمان انقالبی« اجناس فوق الذکر، در مورد انجوايزم مدتھاست که در سياه نامه ھای. بپردازم

  . شود تا بدين وسيله خيانت و تسليم طلبی انجوايزم خود را استتار نمايند

دروغ و ) »خيزش«و » شورشگر«، »پوالد«، »صدر« (سوت و کور» مائويزم» «رھبران«يکی از نقاط مشترک 

القيدی و خيال پرستی پوچ و سقط گفتن، فکتور اصلی .  ھستندءلوويسم مبتالھمۀ اينھا به مرض ماني. بھتان است

 مزمنی مرض مانيلوويسم شان باال می رود و ۀوقتی مورد انتقاد قرار می گيرند، درج. اينھا را می سازد» مائويزم«

» مائويستی«اين مرض ساری . ھر چه که در ذھن و خيال شان خطور می کند، فکر می کنند که حقيقت مطلق است

سرايت ) ١(تواب » خيزش«فراری و » شورشگر«و » پوالد«زودی به ه اينجوباز ديده شد و ب» صدر«بار اول در 

  . کرد

  از کجا شروع شد؟ » سازمان انقالبی«موضوع اتھام انجوايزم 

ر کرد را نش» ی افغانستانئنستان، گسست ناقصی از سازمان رھاسازمان انقالبی افغا«نوشتۀ » حزب«زمانی که 

را با نوشتۀ » حزب» «نقد» «سازمان انقالبی«، )بر سازمان انقالبی خبری نيست» انجوايزم«که در آن از اتھام (

شد و » صدر«پاسخ داد که اين سبب تور خوردن مرض مانيلوويسم » زميزم، گسست از ماركسيوند با انجوايپ«

  :که در بخشی از آن چنين آمده استبه نشر سپرد »» اينجوايزم«مکث کوتاھی در مورد «نام ه چيزی ب

ی نيز ھمانقدر ئست، ولی انجوايزم سياسی و رسانه به نظر ما انجوايزم در بعد اقتصادی آن خطرناک و مضر ا«

خطرناک و مضر است، چرا که مستقيماً شعور سياسی و ذھنيت روشنفکران و توده ھای مردم را مورد ھدف قرار 

ً به ھمين جھت، موضعگيری . می دھد را در بر نمی گيرد، بلکه   بعد اقتصادی آنو عمل ما عليه انجوايزم صرفا

ی، را نيز در بر می ئو انجوايزم رسانه ) یئحزب سازی ھای انجو(جوايزم سياسی ابعاد ديگر آن، منجمله ان

 ۀرصجمله در ع در تمامی عرصه ھا، من» ...یئسازمان رھا«از » ....مان انقالبیساز«سفانه گسست أمت.... گيرد
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و واضح، گسست از انجوايزم طور روشن ه اين گسست ب.  به انجوايزم، يک گسست ناقص و نيمه تمام استءابتال

  ».ی و ھمچنان گسست از حمايت انجوايزم در سطح بين المللی را در بر نمی گيردئرسانه 

غانستان از اف) مائويست(کمونيست » حزب««در نقدی » صدر«در پاسخ به  اين اتھام » سازمان انقالبی«

  :چنين نوشته است» ورشکستگی تيوريک تا فالکت پراتيک

 ھم یباشد، سازمان انقالب  ما به خاطر امرار معاش در انجوھا و رسانه ھایاز كار رفقا» حزب«اگر منظور «

چه ز در انجوھا كار نكنند و چناني امرار معاش نیند براينما ی الوسع سعید كه حتي نمایق مي خود را تشویاعضا«

 یئانجو یغات به نفع انجوھا و كارھايد به تبلي تن دھند، نبایئن كارھايامرار معاش به چن مجبور شوند به خاطر

ق حق ي سازمان از طری مالۀي بنۀيشت و تقوي امرار معیش برايباور دارد كه اعضا» یسازمان انقالب«.  بپردازند

مور دولت، کارخانۀ فالن تاجر و أسرمايه دار، م ت كدام، خواه در شركیئد جايقانه باي رفیت و اعانه ھايالعضو

خصوص انجوايزم زمين تا آسمان ه فالن انجو کار کنند، اما کار کردن برای امرار معاش با کار کردن سياسی و ب

 و ی غربیدونرھا با پول )یمراكز جاسوس( انجوھا ی راه اندازیات چپ به معنايانجوايزم در ادب. فرق دارد

 یزياست، چ...  وی، جاسوسیبي مردم، به سراب بردن توده ھا، عوامفریف مقاومت ذھني تحریبرااستعمارگران 

» یانقالب سازمان«متوجه شده است كه » حزب«اگر .  داردی قاطع و اصولیريموضع گ كه سازمان ما در مورد آن

. قانه استي رفی ھا و اعانه ھاتيحق العضو منيد بداند كه ھمه اش به يات متعدد است، باي نشرینجا و آنجا دارايا

 یكه دارا»  افغانستانیست ھايمائو«ن چلنج يدر برابر ا) ستيمائو(ست يكمون»حزب«مثل » یسازمان انقالب«

 اعالم یك سازمان انقالبيوقار   دھد، بلكه باین تن نمياست، به سكوت ننگ» حزب«ن ي ای بر انجوبازی مبنیاسناد

د؟ كدام سازمان ي آی؟ فندش از كجا میئ رسانه یانجو د كداميئو بگو» حزب«ن يد منسوبييبفرما:  داردیم

عضو   دھد؟ چندی استخبارات انجام می را برایفيرد؟ چه وظاي گیكدام سفارت فند م  آنست؟ ازی حامیاستخبارات

ن يچوب اچه نوع رسانه ھا در چار  گرفته است؟یئ رسانه ۀ كنند؟ تا اكنون چند پروژی كار میئدارد؟ در چه جاھا

ره؟ در كجا ثبت ھستند؟ چه يو، روزنامه، ھفته نامه، گاھنامه وغيون، راديزي، تلویآژانس خبر: کند یزم كار ميانجوا

چيست؟ » یسازمان انقالب« است و موقف گردانندگان آن ھا در ی آن ھا كۀثبت كنند... ست؟ و يچ وقت ثبت شده و

  ....و

اگر .  ما را ثابت بسازندیرسانه ا زميند مدارك ارائه كنند و انجوايمام كه بفري خواھیم» حزب«ن يما از منسوب«

ا انجو، يا آن رسانه و ين يسازمان را به خاطر كار كردن در ا ا آن عضوين ي بندند، و اینتوانند و محض اتھام م

بر » یانقالب ازمانس« .  سازندیش رسوا ميش از پي ما عنوان می کنند، فقط خود را بیئزم رسانه يزم و انجوايانجوا

ش ين اعضاي بر بازوان و عرق جبیمتك  تنھا و تنھای بارد و از لحاظ مالیتف م) یئ انجویسازماندھ (یئكار انجو

ما با شھامت .  آن نقش داردی مالۀيت بنيھواداران سازمان است كه در تقو یقانه و كمك ھاي رفیاعانه ھا.  باشدیم

افغانی عايد و مصرف خود  صورت حساب ھر» یسازمان انقالب«. مي ھستیتثننه مسين زميم كه در اي توانیم گفته

 سازمان گزارش داده می شود که شفافيت مسايل مالی سازمان را نشان می ۀرا دارد و اين  صورت حساب به كنگر

  ».دھد

 فته بود،که دروغ گ به سکوت ننگين تن داد و از آن جائی» صدر«، »سازمان انقالبی«با اين اعالم شکوھمند 

ر دروغگو، پادو ھا و را به نشر برساند؛ اما اين بيما»سازمان انقالبی» «یئانجوايزم رسانه «نتوانست اسناد 

را لگام زده تا برای او تنبان بدوزند و اين سفله ھای ) »خيزش«و » پوالد«، »شورشگر«(ی اش ئچاکران انجو
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دست ه را ب» سازمان انقالبی» «یئانجوايزم رسانه « سرنخ مزدبگير، اينجا و آنجا ترھاتی عرضه کرده اند که گويا

  !!!)راستی؟؟ دم تان گرم.( آورده اند

  ادامه دارد

********************  

ت أيھا می نوشت و افتخار ھ» پرچمی«ھمان داکتر پرچمی است که در شمال کشور در نشريات » خيزش«)١(

رد زندگی سياسی اين پرچمی تواب به اين قلم، با وجودی که مدتھا قبل در مو. تحرير بعضی از اين جرايد را داشت

 نوشته ھايش در  نخواست در،سف آن سازمان بنابر ھر دليلی که بودأمعلومات داده بودم، اما با ت» سازمان انقالبی«

 در زمينه پرسيدم او با اين توضيح »سازمان انقالبی« رابط باری که از عضو.  جزئيات تمام تماس بگيرداو با مورد

 است و شخص او برای ما مھم نيست، تنھا چيزی که اھميت دارد خشکاندن متفاوت» خيزش«ما از  کار ۀشيو«که 

ً » افراد از نوع او استريشه ھای طرز فکری   اينک. لم را فراھم ساخته نتوانست قناعت اين قپاسخ داد که منطقا

و » ائويستیم «یبوق و کرنا رديگکه ،  تواب»خيزش«در مورد  ، دانم تا ضمن اين نوشته  انقالبی خود میۀوظيف

ً مائويستی«  .ش پاره شود»مائويزم «ۀنيز تماس بگيرم تا ماسک فريبندبيش از حد بدآھنگ شده است،   اش»عمدتا

اين دو مرد » پوالد«و » شورشگر«بدواند و با چند لقب تھوع آور به آب زير کاه زيرکانه گر چه او توانسته است 

  .درآورد» عمدتاً مائويستی «را خام ساخته بر فرق شان اکت

  

 

  

 

 


