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 Political سياسی

  
  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٣
  

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ« ترھات بقاالن 
١٠  

  

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

ت اين را داشت که خبط ھای تاريخی خود را بپذيرد و با موضع گيری انقالبی در کنار أ ياد نورانی شھامت و جرزنده

ًشخصا يکی از مجاھدين ھمين «، »صدر«فراری که به قول » پوالد«اما اين . مردمش به کار و پيکار ادامه بدھد

» و اسناد سازمان اسالمی مربوطه را نزد خود داشت)  منسوب به خمينیۀکميت(»  امامۀکميت«احزاب بود و سالح ھای 

ت ندارد که أ، چرا چون موشی در ھالند خزيده و شھامت و جر)١٣٨۴ سوم ماه جدی ۀ دھم، دورۀ جاويد، شمارۀشعل(

 خمينی جالد بوده و از خلق ايران و افغانستان پوزش خواسته، ھالند را ترک گفته در کنار خلق ۀاعالن کند که غالم بچ

که شرافتمندانه از خود انتقاد کند، با  غانستان، به جبران اين ننگ تاريخی اش بپردازد؟؟ چرا او تا اکنون به جای ايناف

  راه انداخته است؟؟» جنگ خلق«نوشته ھای کلک بازانه در غارش لميده و غر و فش 

به سياست ھای حزب « که اعالم کند» پيشرو«زنده ياد نورانی، شھامت اين را داشت که با صراحت در نشريۀ 

 حيات عليه امپرياليست ھای ۀو پس از استعفايش از اين حزب، تا آخرين لحظ» ھمبستگی تن دادم، که نبايد می دادم

می خواند و » ئیرھزن اينجو«و » جاسوس«را » صدر«فراری که » شورشگر«اما اين . اشغالگر موضع گيری کرد

 ندارد که به خلق افغانستان اعالن کند که زمانی جرأتسد، چرا شھامت و حال با زبان لوس و گيج در موردش می نوي

بوده اما از اين پستی ابراز ندامت کرده، غار ھالندش را ترک کرده و در » رھزن اينجوئی«و » جاسوس«نوکر يک 

سی بی شھامتی،  را ندارد، زيرا برای اين الت سياجرأتکنار توده ھای افغانستان قرار می گيرد؟؟ او اين شھامت و 

است و از صد، صد می » صدر«جاسوسی، تملق و ويرانگری مذموم بوده نمی تواند، او در اين حرفه شاگرد ممتاز 

  !برد

 از ئیمن ھيچ ابا«اعالن کند که » پيشرو «ۀزنده ياد نورانی، شھامت و شرافت اين را داشت که با صراحت در نشري

چه کسانی ديگری  درين بحث ھا يکجا با من شرکت دارند، نيز ھراسی ندارم و رفتن به ھيچ رسانه ای نداشته و اين که 

جنگ خلق تا «تواب که  » خيزش«اما چرا »  که ممکن است بی پرده بيان می دارمئیصحبت ھای خود را تا جا

ا ندارد که گرده خورده بود، شرافت و شھامت اين ر» اسم زبان ما فارسی است، نه دری«ش در بلخ با شعار » کمونيزم

ش را  مردم زحمتکش افغانستان غم و ھماعالن کند زمانی پادو نشريات رسمی در شمال بوده است و در  اوج کشتار

  )١(جھاد عليه فارسی ستيزی می ساخته است؟؟ 
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که اولی و آخری  ديداری« در نوشته ای ٢٠١٠زنده ياد نورانی، شرافت و شھامت اين را داشت که در ھفتم سپتمبر 

من با اين باور، ھر آدمی را با ھر طرز تفکر و انديشه ای در رسانه ھا و خارج از رسانه ھا می «اعالن کند که» دنبو

در ارتباط » باالتر از آن«را کتمان نمی کنم و ازچشم دوستانم پنھان نمی گذارم، چون با ھيچ دونری و  بينم و ھرگز آن

را پنھان  که آن حرف بزنيم و بعد برای اين» پروپوزل«و » چک«ز ًنيستم که مثال در جائی پت و پنھان بنشينم، ا

پستی که خودم به آن تن داده ام ديگران را به ھمان » جلوۀ انقالبی«نگھدارم، در برابر ديگران دو آتشه شوم و برای 

يبانه در تخته که شک» خيزش«اما چرا » .گناه بکوبم که گناه است و نامی جز پلشتی و خيانت نمی توان بر آن گذاشت

ی اش بگويد که تا »ائتالف« ندارد که از خود انتقاد کند و به دوستان جرأتھای کوچک محلی می نوشت، شھامت و 

بوده و به جای پيکار » مجمع مدافغان آزادی بيان افغانستان« نھاد رسمی اوج ستمگری امپرياليست ھا عضوديروز در 

  )٢. (ضد جنگ ساالر قرار داشته استعليه امپرياليست ھا، در سنگر پرچمی ھای 

از موضع من در قبال نيروھای خارجی در «زنده ياد نورانی، شرافت و شھامت اين را داشت که اعالن کند که 

که اين نيروھا به رھبری امريکا و انگليس چرا به افغانستان تھاجم کرده اند و چگونه افغانستان را به  افغانستان و اين

 تسلط بر قارۀ آسيا که بيشترين بازار، مواد خام و نيروی کار ارزان را در اختيار دارد، به کار می عنوان نقطه ای در

من اين موضعم را به روشنی آفتاب و بی ھيچ مکث و اغماضی در رسانه . گيرند، ھمۀ مردم افغانستان  اطالع دارند

و ) راديوی امريکائی( چون راديو آزادی ھای جمعی، به خصوص در تلويزيون ھا و راديوھای محلی و بين المللی

ًبيان داشته و در روزنامه ھای آرمان ملی و اراده و مخصوصا نشريه ای که به ) راديوی انگليسی(راديو بی بی سی

. منتشر می شود، نوشته و برای تمام افراد انقالبی و ضد انقالبی واضح و روشن می باشد)  پيشروۀنشري(مديريت خودم 

 من و دوستانم چنان راحت ھستيم و وجدان ما آرام است که در افغانستان کمتر کسی می تواند چنين آرامشی از اين بابت

 ...«پرچمی که اينک با طمطراق می نويسد که » خيزش«اما ) »ديداری که اولی و آخری نبود«نوشتۀ (» .داشته باشد

اينھا ھمه شاه شجاع ثالث را به حيث ...ا کشيدن؟ ور» پيشرو«ۀ  نشري رژيم پوشالی،» مھربان«در زير الطاف نگاھان 

پوشالی و ساير ملحقات پليد آن گردن نھاده " قانون اساسی"افغانستان به رسميت شناخته و به " قانونی"رئيس جمھور 

 و شرافت جرأتچرا شھامت و » .کمر بسته بودند" ساير ارزش ھای دموکراتيک"و " دفاع از آزادی بيان"بودند و در 

زير «بوده است  و » مجمع مدافعان آزادی بيان افغانستان«ارد که اعالن کند که زمانی عضوی مجمع فرمايشی ند

اين مجمع فخر فروشی می کرده است؟ چرا شھامت و » ۀمبارز«در مورد » رژيم پوشالی» مھربان«الطاف نگاھان 

ت أعضويت ھي» افتخار« عيار بوده است، و نمی گويد که پرچمی تمام» شورشگر«و » پوالد« ندارد و حداقل به جرأت

  ) ٣. (را داشته است» آتش« رسمی ۀتحرير نشري

اگر «  پيشرو اعالن کند کهۀدر نشري» روزگاران«زنده ياد نورانی، شھامت و شرافت اين را داشت که پس از بريدن از 

اميده ايد، انتقاداتی داشته باشيد، بيشتر به ر لحن نيير موضعم در قبال دولت کنونی و ھمانگونه که شما تغييشما بعد از تغ

اين شھامت و » خيزش«چرا »  .خودم بر می گردد تا به رھبری و تصميم  گيرندگان فالن حزبی که من عضو آن بودم

بسازد، در نشريات » ائتالف مائويستی«شود و » عمدتا مائويست«که  شرافت را ندارد که اعالن کند که تا قبل از اين

مقاله ھای مسخره و مبتذل به نشر می رسانده و با شعرھای پست » آتش«و » بيداری«، »جھان نو«، » نوۀديشان«علنی 

  مدرنيست، ھم شعر و ھم خود را بی آب بی آب می ساخته است؟؟ 

 خب، اينھا که جز نوشته ھای کابوس گونه چيزی ندارند، ناگزير ھستند بر ديگران بتازند تا در چرکنويسی ھای شان به

پشت ھم دروغ تحويل » چوپان دروغگو«بدون دغدغه مثل يک » پوالد«ھمين است که  . زعم خود شان برائت بگيرند

داد نورانی حال و درگذشته در خدمت استعمار قرار داشته «: می دھد و از جمله در مورد  زنده ياد نورانی می نويسد که

  .»الران می نوشته استفقط ضد جنگسا} ھم روزگاران و ھم پيشرو{است و نشراتش
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 را ثابت بسازم که زنده ياد نورانی تنھا ضد جنگساالران نوشته نمی کرده، بلکه ضد ءکه دروغ اين بی حيا  برای اين

 پيشرو را که در دست دارم، نقل کنم تا سيه ۀ از مطالب نشريئی قباحت ھا موضع گيری می کرد،  ناگزير بريده ھاۀھم

ً ندارد، حتما طبق عادت با سفاھت موحش اباطيل ءکه اين آغا شرم و حيا اما از آنجائی. شدرو شود ھر که در او غش با

  .»ھر چه برو عادت نبرو« مردم شريف لغمان ما ۀخنده داری عرضه خواھد کرد، به گفت

  

  ١٣٨۶ قوس ٢٢ ۀشمار

آقای کرزی می باشند، » لمللیدوستان بين ا« سياست در افغانستان ۀن کننديياين ديگر بر کسی پوشيده نيست که تع «-

ی که قدم گذارده اند در قدم اول به ئدر تمام جاھا» دوستان«اين . چون ھم خون می دھند و ھم پول مصرف می کنند

 سرمايه دار بعدی ھم در دولت، ھم ارتش و ھم توليد و سرمايه بر آنھا ۀپرورش چنين قشری پرداخته تا به عنوان طبق

درين رژيم ھا اکثريت مردم در فقر و بيکاری و در بدبختی به . ان رژيم سرمايه داری حاکم گردد کند و در افغانستءاتکا

سر می برند و در مقابل اقليت مردم که حداکثر ده فيصد جامعه را دربر می گيرند، نعمات مادی و قدرت معنوی را در 

ن شده و زمينه ھای سياسی، اقتصادی، اداری، ييستراتيژی ساختاری که برای دولت افغانستان تع«....»....اختيار دارند

 طبقاتی ۀًنظامی و فرھنگی آن، مخصوصا اقتصاد بازار آزاد را در بر می گيرد، چيزی جز تفاوت ھای عميق و گسترد

اران بيرونی و سرمايه داران داخلی که چون کمپرادور دالل برايشان عمل می کنند، شب و ذسرمايه گ. در پی ندارد

ی سنت، ئدر چنين رژيم ھا. بال بھره کشی از مردم بدون درنظرداشت کوچکترين معيار اخالقی می باشنددنه روز ب

ًانسانيت، دين و مذھب، تحصيل و تعليم، تخصص ولياقت تماما در خدمت پول پيدا کردن و انباشت نمودن سرمايه به 

اکثريت جامعه مزدورانی . ه الغرتر می شوندچاق ھا روز تا روز چاقتر و الغرھا لحظه به لحظ. کار گرفته می شوند

لذا ساختار «....»....اقليتی ھستند که شرف، وجدان و انسانيت شان را در گرو بھره کشی و پول پيدا کردن گذاشته اند

قانون، رژيم، مجريان و ناظران قانون، سرمايه داران و سرمايه گذاران، فساد اداری و بروکراسی، اعتياد و مواد 

 و جنگساالری، فقر و بيکاری، بھره کشی و بی عدالتی، ھمه و ھمه در افغانستان ستراتيژيک اند نه ئیزورگومخدر، 

جار می زنند و بسياری شان با ده »  ملتۀخان«و پارلمان را » نمايندگان ملت«که شب و روز خود را  کرزی و نه آنانی

  )کرزی نمی داند يا تجاھل می کند؟(» .تار را ندارندری ستون کوچکی ازين ساخييھا مشکل ملوث می باشند توان تغ

 آن کشور بر جھان نيست که بعد از فروپاشی اتحاد ئی و آقائی امريکا چيزی جز زورگوۀنظم نوين اياالت متحد «-

 در تمام کشورھای جھان، استقرار نيروھای نظامی ئیاين اعالن که با استقرار دموکراسی امريکا. شوروی اعالن گشت

کشور در ھوا، زمين و آب، تابعيت تمامی کشورھا از واشنگتن، تسلط بر سياست ھای سازمان ملل متحد و باجگيری آن 

آن کشور از بسياری از کشورھا را در نھاد داشت، به عراق تجاوز کرد و به دنبال استقرار  پايگاه ھای دايمی اش در 

اگر ملت ايران نسبت به رژيم حاکم بر «.....».زم لشکرکشی کرد نابودی تروريۀافغانستان برآمد و به کشور ما به بھان

آن کشور ناراضی اند و اعتراض دارند، اين وظيفۀ خود آن مردم است که چگونه بر حاکميت شان دست رد بگذارند، نه 

را امروز  آن ۀچيزی که ما نمون.  ملت ايران دست بزندئیکه امريکا با سياست ھای به شدت استعمارگرانه به رھا اين

در عراق و افغانستان به روشنی می بينيم که چگونه اين دو ملت به سيه روزی نشسته اند و اين بار ديگر به اثبات می 

  ) امريکا به دنبال آتش افروزی بيشتر استۀاياالت متحد(» .رسد که استعمار بدتر از استبداد است

  

  ١٣٨۶  دلو ٢۴ ۀشمار

 ۀ امريکا و متحدانش چون توسن وحشی بر گردۀ با حمايت مستقيم اياالت متحددولت به شدت غيرمردمی کرزی که «-

 ما چھارنعل به طرف منزل مقصود که ھمانا فقر، بيکاری، صعود قيمت ھا، بی امنيتی، قاچاق مواد ۀتوده  ھای ستمديد
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قتصاد بازار سعی دارد که ھر  به نام ائیمخدر، اختطاف، ترور و فساد اداری می باشد، روان بوده و با استفاده از دارو

  .روز فاصله بين ثروتمندان و اکثريت عظيم توده ھای ستمديده و زحمتکش ما را زياد کند

نظام حاکم که مدافع منافع سينه چاک سکتور خصوصی و اقتصاد بازار می باشد، با تجويز نسخه ھای بانک جھانی، 

رد بستر مساعدی را برای افزايش سرمايه گذاری ھای صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی، قصد دا

  ». قدرتمندی از بورژوازی کمپرادور را تسھيل نمايدۀ ظھور طبقۀخارجی در کشور فراھم نموده و زمين

آرزوی بھبود زندگی اکثريت توده ھای ستمديده و زحمتکش از دولت ھای وابسته، يک توقع غير عملی و به دور از «

 مردمی نداشته باشند، نه تنھا ۀ ننمايند و دولت ھا صبغءکه توده ھا در ايجاد دولت ھا نقش ايفا زمانیواقعيت بوده و تا 

رات مثبت رونما نمی گردد، که خانه خرابی آنھا ھر روز ييدر زندگی اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی توده ھا تغ

  »پيامدھای نظام اقتصاد بازار در افغانستان(» .بيشتر می گردد

  

  ١٣٨٨ عقرب ٣١ ۀشمار

کار با سوء استفاده از حس وطن پرستی افغان ھای سلحشور می کوشند عطش گروه ھای متعدد منفعت طلب و تبھ« -

کاران، اين تبھ. رفع کنند و بر غارتگری خويش بيفزايند» منافع ملی«برابری نادارترين زحمتکشان را در سراب 

ند، بسيار خوب ياد فغانستان که حتی از الفبای فرھنگ و انديشه ھم بی بھره اجنگساالران، و به داوگذاران استقالل ا

  .کاری خود را در پشت اصطالحات مردم پسند مانند منافع ملی و غرور ملی پنھان و مردم را اغفال کنندگرفته اند تبھ

مؤکد آن از سوی افراد و حلقات اما آنچه که مفھوم مبھم و انتزاعی منافع ملی را مضحک و بد آيندتر می کند، کاربرد «

و ميمون ھای دست آموزشان است که آشکارا جار می زنند استقالل ديگر به معنای کالسيک، مفھوم خود را از دست 

ًمی دانيم که استقالل دقيقا در برابر وطن فروشی قرار می گيرد، و اين .  کشورھا به يکديگر وابسته اندۀداده و ھم

ف کنند که وطن فروشی ھم به آن معنای کالسيک، مفھوم خود را از دست داده است و ابتکاراتی عاليجنابان بايد اعترا

  )به سراب بردن زحمتکشان است» منافع ملی«(» .در آن صورت گرفته و تئوريزه شده است

 شل له الرې رامنځته شوی وه؛ د ھوساينې پر ځای څه باندې» انتخاباتو«په دغه څلورو کلنی واکمنۍ کې چې د «

زندانونه جوړ شول او د بھرنيو سرتيرو شميره له سلو زرو واوښته او دې سرتيرو په کراتو زمونږ پر ھيوادوالو 

 او نه به يې ی وکړه او داسې جنايتونه تر سره کړل چې د افغانستان ولس به ھيڅکله نه ھير کړیبمبار

 ډرامه ھم ی ډرامې تر څنګ سياسیتان کې د پوځدې ټول بھير يوځل بيا خلکو ته وښوده چې په افغانس«....».یوبخښ

د ګټو لپاره په دې ډرامه » نړيوالې ټولنې« ګټو ته له پاملرنې پرته د خپلو او ی د ھيواد ملی لوبغاړیروانه ده چې افغان

ځای؛  او د خلکو د رايې په نامه زمونږ ھيواد کې د سولې، سوکالۍ، ھوساينې او آزادۍ پر یکې په ډير وياړ سره لوبيږ

د دې ډرامه ډوله انتخاباتو په تر سره کيدو سره خلک دې پايلې ته . ی، اختالس او فساد واکمنوی، بيکاری، نيستیبيوزل

 او تسخير يې ی ومومی چې د نيکمرغۍ، آزادۍ، ھوساينې او سوکاۍ الره يوازې ھغوې په خپله کوالی شی دیرسيدل

انتخابات، که پر ولسونو د (» .ارلمان، نه انګلستان او نه ھم امريکا ملتونه، نه يوناما، نه د اروپا پی نه ملګریکړ

  )ملنډې؟» نړيوالې ټولنې«

  

  ١٣٨٨ اسد ٣٠ ۀشمار

 وقتی ھزاران سرباز بيگانه در داخل کشور ما حضور داشته و قدرت اصلی را در انحصار خود داشته باشند، ھر آن «-

به . ی را مردود بشمارندأ قدرت سوار کنند و ھر رۀکه را بخواھند با ابزار انتخابات و غير انتخابات می توانند بر اريک
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انتخابات با خرد، نه با تجاوز، (» ...ی و انتخابات معنی انتخابات مردم را نمی دھدأی رئاين خاطر در چنين کشورھا

  )انحصار و سنت

  

  ١٣٨۶ سرطان ١٨ ۀشمار

 او په نړۍ کې د ی ھيوادونه له مودې راھيسې د خپلو ھيوادونو د کلنۍ بودجې ډيری برخه په وسلو لګویپرياليستام«-

 منځپانګې او محتوا له مخې او یمتحده ايالتونه د امپرياليست. ی ورځ تر بلې پراختيا مومی او سوداګریوسلو د توليد سيال

د امريکا د . یه امله د وسلو د سوداګرۍ تر ټولو لوی ھيواد شميرل کيږ يرغل لیپه افغانستان او عراق کې باندې د پوځ

 او د کابل او بغداد د ی شرکتونه ھم د وسلو به توليد الس پورې کړیوسلو سوداګرۍ آن المل شوی ده چې کوچن

  )ی او د وسلو غوړيدلې سوداګریوسله ايزه سيال(» .یبازارونو څخه د پام وړ سود يوس

د دې دوو . ی دی زبيښاک او ښکيالک په موخه رامنځ ته شویسو نړيوال صندوق د امپرياليستي د پنړيوال بانک او«-

 پراختيا موندلې او یټولنو له رامنځ ته کيدو وروسته، په بيوزله ھيوادونو کې د بيوزلۍ ټغر د ټولولو پر ځای، بيوزل

 ی ھيوادونو په منګلو کې ورښکيل کړیامپرياليست پلوه د امريکا او اروپا ی او اقتصادیبيوزله ھيوادونه يې له سياس

 ی چې دا دوه مالی امريکا او په افريقا کې ښکاره کوید نړيوال بانک او د پيسو نړيوال صندوق کړنې په سويل«....».ید

ه زموږ  او د آزاد بازار د اقتصاد په دودولو سری موخو لپاره کار کوی ټولنې په افغانستان کې د امپرياليستیامپرياليست

  !)؟ی که زورواکینړيوال بانک؛ دموکراس(».ی پلوه د سترو کمپنيو په منګلو کې ښکيلوی او سياسیھيواد له اقتصاد

  

  ١٣٨۶ سنبله ٢٠ ۀشمار

که جھانی شدن غير از گسترش انحصار و کنترول سرمايه داری جھانی بر زندگی خلق ھای جھان، چيز  در حالی«-

ازی و گردانندگان بانک جھانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی ديگری نيست، تيوريسن ھای بورژو

که به عنوان بزرگترين اليگارشی ھای مالی امپرياليستی راه چنين انحصار و کنترولی را بر مردم دنيا ھموار می 

يکسان کردن «، »ندهپر شدن شگاف ميان کشورھای پيشرفته و عقب ما«سازند، تالش می نمايند تا جھانی شدن را در 

مدرنيزه شدن ابعاد زندگی اجتماعی در کشورھای تحت «، » کشورھای جھانۀمناسبات توليدی و اجتماعی بر ھم

از ميان رفتن تضاد «، »کاره شدن دولت ھا ھيچ«، »ايجاد شغل و تقويت صنعت در کشورھای عقب مانده«، »سلطه

» مھار انارشی اقتصادی«، »رگر در اثر کمپيوتری شدن توليد کاۀاز ميان رفتن طبق«، »ميان دول ستمگر و ستمکش

تيوريسن ھای بورژوازی جھت تثبيت اين «.....».ً کامال انسانی به اين مقوله بدھندۀبنمايانند و به اين صورت چھر

وق بشر،  مدنی، مدرنيته، بازار آزاد، حقۀبا مقوالتی چون جامع»  امپرياليستیۀ شرافتمندانئیآقا«جھانی شدن و اين 

ی و انتخاب می خواھند حدود سرمايه، بھره کشی و تجاوز انحصارات غير انسانی سرمايه داری را أدموکراسی، ر

 که يک ميليون سياه پوست را در زندان ئیآنھا دموکراسی امريکا را به جھانيان الگو می کنند، امريکا. تطھير کنند

نی تجاوز صورت می گيرد و در بيرون به کشتار خلق ھای جھان دارد و در آن در ھر دو دقيقه بر ز می ھايش  نگه

  )جھانی شدن، رفاه يا فقر؟(» .مصروف است

  

  ١٣٨۶ ثور ١۶ ۀشمار

که تمام نعمات مادی را توليد  در حالی.  کارگر يگانه طبقه ای است که به نا انسانی ترين شکلی استثمار می گرددۀطبق«

بھره کشی از کارگران در کشورھای سرمايه داری به شکل ارزش اضافی و . رد اندکی از آن می بۀمی نمايد، خود بھر

 کارگر در به ۀبا بيان اين حقايق و اھميت نقش طبق«...»ريخته شدن اين ارزش به پای سرمايه داران صورت می گيرد
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 دورانساز ممکن ۀحرکت انداختن زندگی بشريت است که می توان اين روز را به تجليل گرفت، بھبود زندگی اين طبق

 ».که استثمار نابود نگردد و اين نابودی ميسر نيست، تا خود بپانخيزد و برابری و عدالت را برقرار نسازد نيست، تا اين

  )کارگران در دوزخ سرمايه جان می کنند(

. یندې د چې پايلې يې له اوسه څرګی شتمنۍ پر بھرنيو او کورنيو پانګوالو پلورل، ھغه څه دید افغانستان مل«-

کيدنې تر دې وخته نه يوازې دا چې خلکو ته يې د کار ډګر او کارګرانو ته ھوساينه نه ده ورپه برخه کړی،  یخصوص

په افغانستان کې د . ی توپيرونو کچه ال ډيره شی او د طبقاتی سيوا شیبلکې المل شوی ده، چې ورځ تر بلې بيوزل

 او د مشاور تر ینګوالو او د دې پانګوالو سالکارانو د عامل پالو کيدنې څخه تر دې مھاله يوازې څو تنو پایخصوص

  )ی کول، کارګران الپسې ځپیخصوص(» . ولسینامه الندې ګټه اخيستې ده، نه زموږ بی وزل

 امريکا با اين تمسک که در آن کشور رژيم استبدادی حاکم است و به توليد سالح ۀ اياالت متحدۀاشغال عراق به وسيل«-

 برای مردم عراق آزادی و دموکراسی می ئیکه نيروھای امريکا» نويد« جمعی توسل می جويد و با اين ھای کشتار

ًاکنون به مردم جھان کامال روشن شده «....».آورند، حمام خونی به راه انداختند که حداقل روزانه صد نفر تلفات دارد

اليستی به شرم آورترين وجھی عراق را اشغال کرده،  امريکا به عنوان يک کشور متجاوز و امپريۀاست که اياالت متحد

  )استعمار، جنايتبارتر از استبداد است(» .تا به منابع نفتی آن دست يابد

  

  ١٣٨۶ اسد ١٩ ۀشمار

 ی؛ د امپرياليستی په افغانستان کې پراته دی ھيوادونو سرتير٣۶ کاله وروسته، سره له دې چې د څه باندې ٨٨خو «-

 عملياتو کې د بی ی؛ په پوځی ټولنې سيوا کيږی او جاسوسی؛ استخباراتیورځ تر بلې پراختيا موم اډې یھيوادونو پوځ

 پلوه د شرکتونو ی او ھيواد له اقتصادی کوی پياوړی؛ نړيواله ټولنه د جنايتکارانو واکمنیږئيګناه انسانانو وينې تو

 ھيوادونو د ګټو د ی او د امپرياليستی ګڼ يوه کالسيکه ايدهیخپلواک» یروڼ اند«؛ ځينې یمنګولو کې ښکيل کيږ

څخه » نړيوالې ټولنې«ځينې کسان او ډلې د ملګرو ملتونو او د . ی ټولنې د دودولو ھڅه کویخونديتوب په موخه د مدن

  .ید ژغورنې غوښتنه کو)  سرتيرو يې زموږ پر ھيواد خيټه اچولی ده۵٠٠٠٠ھغه نړيواله ټولنه چې دا وخت نژدې (

 او دھمزنګ د زندانونو او د تيرباران له ډګر څخه سر راپورته ی، د شيرپور د غونډۍ، د سرای موتیخپلواکد افغانستان 

  .له پيرزوينې څخه» نړيوالې ټولنې«او نه ھم د » کالسيکزم« ټولنو، نه د یکړ، نه د يوناما دفتر، نه د مدن

  ) نه په پيرزوينېی الس ته راځ په وينویخپلواک(» .، نه په پيرزونېی په وينو الس ته راځیخپلواک

. آسيا با اين وضعيت در پرتگاه جنگ ھای آينده قرار دارد و قدرت ھای بزرگ در اين منطقه شاخ به شاخ خواھند شد«-

رانۀ در اين تنور داغ خلق ھای آسيا مثل خلق ھای امريکای التين، وظيفه دارند تا اين نيات جنگ افروزانه و ويرانگ

 سالح ھای اتومی کشيده شود، آتش ۀکه ماش  به مرکز خيزش ھا و بالندگی ھا مبدل سازند و قبل از آنامپرياليست ھا را

  )قاره رقابت ھا و مسابقات تسليحاتی: آسيا(» .افروزان و استعمارگران را به اضمحالل و نابودی مواجه سازند

مبلغ » سازمان رھائی«از » انشعاب« از آقای داد نورانی که قبل«:با وجود موضع گيری ھا فوق می نويسد» پوالد«

 ۀکه اين عمل داد نورانی ادام در حالی! »جبران خساره نمايد«ارتجاع بوده و حال می خواھد که گويا از ھمين طريق 

ًدستگاه ھای نشراتی امپرياليستی و ارتجاعی بوده است که بعدا زير ۀ وسيله سابقه اش ب» مطبوعاتی«ھمان فعاليت ھای 

شد و می شود و آقای داد نورانی قبل از اين ھم از طريق ھمين رسانه ھای امپرياليستی  انجام می» مان انقالبیساز«نام 

به نفع امپرياليسم و ارتجاع به تبليغ و ترويج فرھنگ استعماری و انقياد طلبی می پرداخت و بعد از آن بنابر خط 

و ) ١۵بخش (» .ی به امپرياليست ھا را تعقيب می کرد خدمتگذارۀرويزيونيستی و خط مشی سازمانی اش ھمان پروس
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ھمچنين از اشغال نظامی کشور و تسلط استعماری امپرياليست ھای امريکائی و .... اين رويزيونيست ھای خودفروخته«

  ) ١۴بخش (» .ناتو بر آن و ماھيت دولت مزدور کرزی در جلسات شان ياد نمی کنند

رو ھستم که تا ه  و چشم پاره روبءصراحت  بگويم که با يک بيمار دروغگو، بی حياکه با  چه گفته می توانم،  جز اين

  .  حضيض روسپيگری سقوط کرده است

شما چگونه می توانست از اين رسانه » سازمان انقالبی«داد نورانی رھبر » مرحوم«: جفنگ سرا می نويسد» پوالد«

به لحاظ اصولی و منطق ! ؟ نه خير آقايان»يخواھی استفاده کنندبه سود آزاد«ھای امپرياليستی و  ارتجاعی به قول شما 

ی می »آزادی«درت امپرياليستی چه نوع  استعماری ده ھا قۀديالکتيک در يک کشور اشغال نظامی شده و زير سلط

می استفاده » سود آزاديخواھی«تواند برای توده ھای خلق وجود داشته باشد که شما از رسانه ھای امپرياليستی به 

  »!کنيد

لفون ھای تھديد آميز از آدرس ھای يآنی که ريسک می پذيرد، خطر می پذيرد، دل و جگر شنيدن ت :جواب کوتاه است

گوناگون را دارد، می تواند از تربيون دشمن استفاده کند و کسی که مثل تو موش شده باشد، نه تنھا که نمی تواند از 

 تاختن بر جنبش انقالبی را می گيرد ۀسسات کود گذاری وظيفؤ کردن، از متربيون دشمن استفاده ببرد، بلکه ضمن کيف

راه » حزب کمونيست«سيس أو ت» جنگ خلق«خرش و پرش » سرخ«و برای مسخره کردن مفاھيم کمونيستی، با جامۀ 

ا و استفاده ُراستی تو را  به اين گپ ھای کالن چه؟ فکر نمی کنی که گنده تر از دھنت گپ می زنی؟ تو کج! می اندازد

  ! از تربيون دشمن کجا، فراری بزدل

کار ه ت فارسی دری بأايرادی نيست اگر دری را چونان گذشته ھا چونان صفتی از برای اسم زبان خود و به ھي«)١ (

 ۀگاه نبايد، به گون کار ببريم، اما ھيچه لفظ دری را ب} اگر شوقی درين کار مطرح باشد{گيريم و يا ھم گاه از سر شوق

  .جدی، به تکرار اشتباه و خيانت ديگران، لفظ دری را بر زبان خويش، بنيھم

 تسميۀ ديگر ملل بر زبان ۀلفظ تاجيکی نيز زاده ناسيوناليزم تاجيکی قرن بيستم و حتی بيشتر زاد. زبان ما فارسی است

ً به کار گر فته شود واال، عمال به گونۀ رسمی و جدی، لفظ تاجيکی نيز نبايد به جای کلمۀ فارسی. اھالی تاجيکستان است

زبان (زبان صدرالدين عينی، ميرغالم محمد غبار، احمد شاملو، ھمه يکی است و نام آن . ما فارسی ستيز خواھيم بود

  » .است) فارسی

جھان باالخره به خواست ملت افغان « نگارش يافته است که در يکی از مطالب آن تحت عنوان ه ایاين قطعه در نشري

 کارمند ملکی می باشد، ۵٠ افسر امنيتی و نظامی و ۴٠٠اعزام اين تيم به کندوز که شامل ... «:می خوانيم» ! دادتن در

پيمان اتالنتيک شمالی، به خارج مرزھای ) ناتو(در واقع نخستين گام ھا برای گسترش ساحۀ کار نيروھای به رھبری 

انستان بوده، پنداشته می شود و از لحاظ اھميت ملی و بين المللی کابل، آنچه خواست فعلی ملت بالکشيده و دولت نوپا افغ

  .ھم ويژگی خاص دارد

ی که منجر به ساختن يک افغانستان ئاما در اين راستا کشاندن پای جامعۀ جھانی به معنی حامی و پاسبان طرح ھا.... 

  » .د سازنده و ارزنده داردواحد گردد، در ھر قالبی و زير ھر عنوانی که باشد، آيساف يا پی آر تی، امي

  ملتفت شديد؟؟؟؟» صدر«و » شورشگر«و » پوالد«آغايون 

 اين روز خجسته ھنوز يک و نيم دھه نمی گذرد، اما در طی ھمين دورۀ کوتاه، از اين روز در ۀاز عمر تسمي... «) ٢(

اين امر، خود تداعی .  آيدوسيلۀ نيروھا، جريانات، و حکومات دموکرات تجليل به عمل میه تمام کشورھای جھان ب

که ندای  کنندۀ آنست که آزاديخواھان سراسر جھان، پيگيرانه در جھت دفاع و اشاعۀ آزادی بيان می کوشند، ھر جائی

آزاديخواھی بلند شود، پشت مستبد و جنگساالری به لرزه می افتد و ھر جا که قلمی به دفاع از آزادی بيان به روشنگری 

مجمع مدافعان آزادی بيان افغانستان، در صف واحد مدافعان آزادی . ق و خنثی نويسی می شکندبپردازد، طلسم اختنا
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بيان سراسر جھان، دوشادوش ساير ھمرزمانش، در جھت دفاع از دموکراسی و آزادی بيان پيگيرانه و مصرانه مبارزه 

با به وجود آوردن رژيم دموکراتيک، ابر  حق خويش را  ادامه می دھد، تا باشد که با تحکيم و تعميم آزادی بيان و هب

   ١٣٨۴نشريۀ آتش ارگان نشراتی مجمع مدافعان آزادی بيان، سرطان » . اختناق برای ھميشه به تاريخ بپيونددۀتير

ش  »جنگ خلق تا کمونيزم«ت تحرير اين نشريه بود، در اين نشريه رئوس أما که عضو ھي» ًعمدتا مائويست» «رفيق«

که حال ديگر مردم آگاه شده و فريب چرب اين افراد را  بی خبر از آن... «:آن نام چنين تبليغ می کردرا به اين نام و 

طور واقعی از حقوق ملت دفاع کرده و ه  شان انتخاب خواھند کرد که بتواند بۀنخورده و شخصی را به عنوان نمايند

  ».ثيل نمايندامورات پارلمانی را به خوبی پيش برده و يک پارلمان واقعی را تم

سفانه از ھمين حاال نمايان أمت« :نقل نکنم »معارف ملی «ۀرا در بار» ًعمدتا مائويست«حيف است که اين قطعه ). ٣(

است که معارف و تحصيالت عالی ملی به باد تمسخر گرفته شده، و دارانوازی ھای دولت، کبست خيانت به بار خواھد 

در . محض نصيب دارايان تواند بود و بس!!!) وکرات ھا تحصيالت بازار آزادبه قول تکن(تحصيالت بازار سياه . آورد

درنيافته ) ء کارگر در پاسخ به پرسش يکی از وکالۀدر مورد طبق(کشوری که وزير اقتصاد آن فرق بين قشر و طبقه را 

اکنون . ساير جاھا خواھد بودھيوالتر از !!!) را نيافته اند ه دارانش مفھموم آنکيکه ھنوز ت(واضح است که بازار آزاد 

زمان آن فرارسيده است که نخست تحصيالت عالی دولتی از چنگال اکثريت فقير و مستمند بيرون کشيده شده، و سپس 

آتش، ارگان نشراتی مجمع مدافعان آزادی بيان، !!! (جمع گردد) گليم فرزندان فقر و رنج(گليم معارف و تحصيل عالی

  ). ١٣٨۵، ثور ۴شماره 

در واليت بلخ از ) آتش(و ) بيداری(، ) نوۀانديش(اين نشريه، ھمگام با نشريه ھای ... «:ھمين شماره می خوانيمدر 

رخ ؤروز يکشنبه م.  ضد جنگساالری و ايادی جيره خوار فرھنگی ماب آن قد علم نموده اندهمحدود نشرياتی اند که ب

} مربوط به دولت پوشالی و استعمارگران{ بشر ، در سالون جلسات دفتر کميسيون مستقل حقوق١٣٨۵ حمل ٢٧

نمايندگان مجمع مدافعان آزادی بيان نيز ....تدوير يافت) جھان نو( ژورناليستيک جھت بررسی کارمايه ھای ئیگردھما

 ضد ناھنجاری ھای زاده اختناق و هايشان نھادھای فرھنگی واليت بلخ را به مقاومت ب. در اين نشست حضور داشتند

  » .جنگ ساالری فراخوانده دفاع از آزادی بيان را وجيبه روشنفکران رسالتمند دانستندحاکميت 

تان يک زمان در سالون جلسات دفتر کميسيون » ًعمدتا مائويست«می بينيد که » شورشگر«و » پوالد«، »صدر«ن اايقآ

تايج مطلوب و غير مطلوب آن که شما را از ن را پيش می برده، بدون اين» جنگ خلق تا کمونيزم«مستقل حقوق بشر 

  !!!مطلع بسازد، اين طور نيست؟

  

  

 


