
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Politucal سياسی

  
  سليمان: نويسنده

 ٢٠١۵ مارچ ٢٧

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«ترھات بقاالن 

8  

  )3 ( ؟»مائويستی«،  حقيقت يا مانيلوويسم »سازمان انقالبی«انجوايزم 

 است و زنده ياد داد »ذھين«» کليد گروپ«معلوم شد که ھمان » چپ«ی بقاالن ئکه اتھام اينجوايزم رسانه  حاال ،خوب

 با فروش انرژی امرار معيشت می کرده است و اکنون حيات ندارد که اين سفله ھا ،کارگريک  به حيث  در آننورانی

  .مول در حد توانم رسيدگی کنمأر دسترس دارم، به اين م خود می دانم تا در پرتو اسنادی که دۀرا به جايش بنشاند، وظيف

  در پاسخ به توطئه و خزعبالت عدۀ بيمار و ی در داخل کشورئ صفحه ١٧ ۀ نوشت١٣٨٧ در اسد »نورانی«زنده ياد 

  :آمده است به نشر رساند که در قسمتی از آن معاند

از . ده ام، از کدام کشور ويا نھاد غربی دالر گرفته ام من چگونه ذبح شًنوشتی که مثال ای کاش جمشيد جان، اين را می«

ًجای کار، معاش و نوع زندگی من برای ھمه روشن است و تصادفا . ايتاليا، ھسپانيا، اياالت متحده و يا کشور ديگری

با ھيچ ی ندارم، ئمن ھيچ انجو. يدن زندگی ام ندارددرين رابطه کسی کوچکترين مشکلی در فھم. معاشم ھم به افغانيست

و نوشته ھای ديگرم فقط از » پيشرو «خارجی در آمد وشد نبوده و نه ھستم، به ھيچ سفارتخانه ای رفت و آمد ندارم،

اگر خودم چی که يک دوستم رايافتيد که بيکار باشد وشب و . رسند معاش و کمک دوستان و ھمکارانم به چاپ می

يم که اسرار ما را فاش کرديد و ئگو  کنيد و ما ھرگز نمیءا افشام که اين ريخواھ روزانگل وار زندگی کند از شما می

  .سازيم چون اعتقادی به تروريزم نداريم، ھيچ دھان  منتقدی را از باروت پر نکرده و منفجر نمی

کنيم و  ما که کار می. شدت پست و بيمايه استه اتھام شرم آور ذبح شدنم با دالر غرب، مثل اتھامات ديگرمحمود جان  ب

  »...پذيريم دانند که دربدل پول کار کرده ، ننگ دست دراز کردن را نمی ھمه می

را   اين اتھام زنيھا خوب است که آنۀمن به شما پيشنھادی دارم و شما به عنوان يک جوان برای تصفي! جمشيد جان «

ه، وزارت و يا دولتی را نام بگيريد که شما حداقل يک فرد، نھاد، دونر، انجو، سفارتخان بر محمود آغا بقبوالنيد و آن اين

آيا شما اين چلنج را می پذيريد؟ خوب است تا با اين کار مشخص شود که غش در ... که من ازآنھا پول گرفته باشم،

کنم و اگر در  را پذيرفته و به خيانت نسبت به مردم افغانستان اعتراف می کيست و اگر در من بود با آبروی گشاده آن

  »...کنيد يا نه گيرد که اين اعتراف را می به شما تعلق میمن نبود اين 

   يعنی فھميده شد؟؟  ، افتاد؟؟پچ پچی» مائويزم« رھبران »شورشگر«و » خيزش«، »صدر«، »پوالد«
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ش را از کسی پنھان نمی او منبع امرار معيشتنبود، » شورشگر«و » خيزش«، »صدر«، »پوالد«زنده ياد نورانی مثل 

 نانی ۀی کرد که يک کارگر است و می باليد که انگل و طفيلی نيست و با ريختن عرق و دادن انرژی لقمکرد و افتخار م

  . دست می آورده ب

ً که بر آن شديدا اعتراض کرد و به گردانندگان آن حالی خوانده بود،» د کليد راديو مشر«باری، تلويزيون شمشاد او را 

. دست می آورده ، بلکه کارگری است که کار می کند و در بدل آن معاشی بکرد که او نه رئيس است و نه ھم گروپ دار

  : صراحت نوشتدر زمينه با ١٣٨۶قوس » پيشرو «٢٢ ۀاو خود در شمار

موريت زندگی بخور أمن ھمکار مجله ھای کليد و مرسل می باشم و با اين م. کار رسمی من در کليد گروپ است«

چندی قبل تلويزيون . يمئ مدارک کفاف زندگی خود را می نماًعلم است و جمعا از اينخانمم ھم م. نميرم را سامان می دھم

که با انتقادم » د کليد راديو مشر«:شمشاد طی مصاحبه ای که من ھم در آن شرکت داشتم، در زير تصويرم نوشته بود

  » .مواجه شد و ازين بابت معذرت خواست

او . ورد آدست میه کار می کرد و معاش ماھانه ب» کليد گروپ«در ی ئنورانی به حيث يک کارگر رسانه زنده ياد 

 ۀبود، کارگری که وقتی به جاودانگی پيوست، تنھا چيزی که از آدرس کليد گروپ به خانوادرسانه ھا کارگر سکتور 

ی بر  کارگران است، کارگرانی که مالکيت خصوصۀاين سرنوشت ھم. ماتمدارش داده شد، آخرين معاش ماھانه اش بود

 خدمات ندارند؛ فقط با فروش انرژی شان است که امرار معيشت می کنند و زنده ياد نورانی نمی ۀوسائل توليد و عرض

 زيادی در آن است و کارگران» شھير ذھين«، چنانچه گفتم ملکيت »کليد گروپ«. توانست از اين قاعده مستثنی باشد

 مالکورند و سود اصلی آن به جيب  آدست میه معاش بخور نمير بدر مقابل مصروف فروش انرژی شان ھستند که 

! ھستند که احمق ھستند و نمی دانند که مالک مالک است و کارگر کارگر» چپ«اين تنھا بقاالن .  می ريزد»گروپ«

که چه کسی کارگر است و چه   فکر تان باشد که در مورد اين دوقلوھای لودگی و حماقت، »خيزش«و » شورشگر«(

 اگر بار گذشته نصف آبروی ؛ندازيدسيزم علم نيست توشله بازی راه نيسی نيست، مثل بار گذشته که گفتيد که مارکک

  !!!)دھيد را برباد می »»مائويستی «ائتالف««ًرا برديد، اين بار مطمئنا تمام آبروی » صدر«و » پوالد«

ورد و با غرور اعالن می کرد  آدست میه  نان بزنده ياد نورانی، چون سائر کارگران عرق می ريخت، کار می کرد و

اما  .که انگل و طفيلی نيست بر خود می باليد ورد و از اين آدست میه در چه محلی کار می کند و چگونه پول بکه 

ورند؟ از راه عرق ريزی يا دريوزه گری؟ از  آدست میه  را از کجا بانھا نانش» سوپر مائويست«ال اينست که اين ؤس

می » صدر«را آزار نميتم، تنھا از » خيزش«و » شورشگر«، »پوالد«ر کردن يا فروش غرور و وجدان شان؟ راه کا

مثل مجددی و پيرسيد احمد گيالنی در لندکروزرھا چکر می زنی، اين ھمه » شورشگر «ۀپرسم، آغا جان تو که به گفت

  دست آوردی؟ه ثروت کثيف و آلوده را از کجا ب

 مردم وهللا و باهللا مشکل است قبول کرد که اين غبی چيزی را ۀبه گفت(فھميده باشد » پوالد«ًحتماال حال که در اين ميان ا

که زنده ياد  نورانی نه اينجو )در جھل مرکب ابدالدھر بماند/ کس که نداند و نداند که نداند آن: فھميده بتواند زيرا گويند که

سھم خود را از » بن«شما بعد از کنفرانس « اين چتلی اش را که داشت و نه ھم ثروت؛ حاضر می شود خط بينی کشيده

ان «طريق بدست آوردن امتيازات از خوان نعمت امپرياليست ھای اشغالگر در دولت مزدور و لقمه ھای چربی را ھم 

تصاحب را » گاو چاق«ئی نصيب شده ايد و اينکه جناح رقيب شما در سازمان رھائی از غنايم امپرياليست ھا » جی او

  !!!دوباره قورت بدھد؟».خود را اعالم کرديد» انشعاب«را به شما داد؛ شما » گوسفند الغر«کرد و 

 من در « تحرير کرده بود که ی اش از گروپ روزگاران  در مورد جدائیئ صفحه ١٧در نوشتۀ زنده ياد نورانی 

، تالش برای لميدن بر کرسی ھای قدرت، آنزمان کوچکترين مشکل مالی، خانوادگی، بی توجھی ديگران نسبت به خود

برايم اعالن کرد که » ج«خارج رفتن، ترس از روزگار، توجه به زندگی شخصی وغيره را نداشتم و در آخرين روز ھا 
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من بااينان بحث داشتم و بعد در کاغذی نوشتم . را نپذيرفتم   تصميم گيری ھم عضويت يافته ايد، ولی من آنۀشما در کميت

باال » گوسفند الغر«حاضر می شود که گندی را که در مورد » پوالد«، با اين توضيح، آيا »... از اينان دادمو به يکی

  !!!يکجا نوش بفرمايد؟» صدر«و » شورشگر«و » خيزش«آورده است با 

ش نگفتند و و فعاليت ھاي» انجوايزم«، چرا در حيات زنده ياد داد نورانی از  بدعنقال مھم اينست که اجناس فوقؤاما س

عليه او ننوشتند و او را افشاء نکردند و  امروز با سگدلی تمام تلوار ضد نورانی می چرخانند؟ چرا اينھا الل و گنگ 

بودند و چون روباھی در کنجی خزيده بودند و امروز شيرک شده اند و دروغ پشت دروغ عرضه می کنند؟ اين بزک 

 خواندند و اعتراض بھوت کارھای زنده ياد نورانی را نگاه می کردند، میشده ھای مراکز کودگذاری تا ديروز مات و م

 اما اينک که ديگر زنده ياد نورانی نيست، شترگاوپلنگ ھای د، کوچکی نيز در اين زمينه نشر نمی کردنچه که حتی نقد

ی دارد که از حيثيت مبارزاتی ولی بايد بدانند که زنده ياد نورانی ياران و شاگردانی فراوان. شده اند» اعتراض«و » نقد«

خصوص مگس ھای که در زباله ھای پرچمی گری، ه او در مقابل اين نوع مگس ھا به خوبی دفاع کرده می توانند، ب

 انتظار کشيده اند، و با بی شرمی» شکيبانه«شوند، » صدر شمال«که  اين» اميد«شده اند و با » عزيز«کشيده و » نفس«

خطاب می کنند، بايد بدانند که به ھمان زباله دانی پرتاب می شوند که از آن تغذيه کرده »ايه فروم«زنده ياد نورانی را
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