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  يکی ازھواداران پورتال

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٢

جنبش  فصفو را از" افغانستانی"ھای نامنھاد " مائويست"

 !بيرون بريزيدبيشتر از پيش توده ھا چپ به مانند صفوف 
 

 نوشته ای ازبه اصطالح مائويست ھای افغانستان به دستم رسيد که سند ديگری ازخيانت ودنائت امروزبازھم

اين ياوه سرايان بی . درطومارطويل تالش ھای تخريبی اين جمع بيگانه با افغانستان ، افغان وافغانيت می باشد

 وانتظاردارند تا فردفرد باشندۀ را اختراع نموده اند" افغانستانی"ھويت، ازفرط بی ھويتی حتا اسم بی مسمای 

معنی  اين اختراع لفظی " عمق"اين اقليت ذره بينی آفرين وصدآفرين گفته وبه " ابتکارپرنبوغ"افغانستان به اين 

مائويست ھای "وطنفروشانۀ  اما ھدف نوشتۀ من اين وجه سکتارسيتی و. شان انگشت حيرت به دندان بگيرند

ی حد رذيالنه وغيرمسؤوالنۀ شان درقسمت بعضی ازشخصيت ھای جنبش چپ نبوده بلکه حمالت ب" افغانستان

من نه آرزوی درگيری درجروبحث ھای بی انتھای اين اجيران بيگانه را دارم ونه ھم ھر آنچه . افغانستان می باشد

ياد پابند ھيچ يگانه دليلی که خواستم قلم بردارم اين است که اين جمع ش. ياوه ھربارمی سرايند مورد عالقه ام است

گونه قيد وبندی نيستند وھرگاه قرارباشد بارزترين مشخصۀ شان را متذکر شويم ، ھمانا بی شرم وبی آزرم بودن 

مفرط آنھاست؛ ومن به عنوان يک فرد خوشبين به جنبش چپ راستين افغانستان وخط اصولی مارکسيست ـ لننيست ـ 

قلم به دھن اين ياوه سرايان بکوبم زيرا اين ھا با پرروئی غيرقابل انديشۀ صدرمائو، وظيفۀ خود دانستم تا با حربۀ 

بی " متاع"بودن را می نمايند ، به ارتجاعی ترين شکلی می خواھند "  ُسچه انقالبی"باوردرعين حالی که ادعای 

  .برسانند" فروش"خريدارخود را برھموطنان ما به 

زاول تا آخرنوشتۀ سه فصلی خود ، ازبحث ائديولوژيک گرفته ا" افغانستانی"ھای خودساخته وخودبافتۀ " مائويست"

را مورد » موسوی«تا خوشخدمتی به افراد ظاھراً مخالف ائديولوژيک شان وغيره وغيره فقط می خواھند آقای 

حمله قراردھند وآنقدردراين تشبث بی حرمتی پيش می روند که شخصيت نيکنام ومبارزپرافتخارديگری چون آقای 

را که با اين دارۀ انجوبازحتا يک کلمه ھم رد وبدل ننموده ، ھتک حرمت نموده ، پاس ادب واحترام » آھنگر«شير

من سردفاع ازآن دوھموطن باعزت . را فراموش می نمايند وھرچه به زبان شان می رسد، بيرون می ريزند

ند ازخود دفاع نمايند ولی می وخوشنام را ندارم زيرا ھردوخوشبختانه درقيد حيات اند وبه بھترين وجه می توان
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، اين ھا بدترين خيانت را بازھم » رھبر«يادآورشوم که با تاختن برشھيد قيوم " مائويست ھای افغانستانی"خواھم به 

يکی » رھبر«قيوم ! ليونی سرزمين مارا به جان می خرند که مبارک شان باديمرتکب شده ونفرين توده ھای م

مائويست "مثال سرزمين ما بود که خالف چرنديات بی شرمانۀ اراذلی ازقماش ازفرزانه ترين شخصيت ھای بی 

مکارانه ) مارکسيسم ـ لننيسم ـ انديشۀ صدرمائو(به انديشۀ پيشتازعصر" مزين بودن"که به " ھای افغانستانی

ان پختگی نه تنھا ازنگاه فکری وائديولوژيک امتح» رھبر«تظاھرنموده واحمقانه اکت وادا درمی آورند ، قيوم 

آنچه . واستادی خودرا به اثبات رسانده بود بلکه درھرحرکت وبرخورد وی ، آن طرزديد وطرززيست متبارزبود

مثل آفتاب روشن است وبا دوانگشت بدريخت اين خائنان به وطن ومردم به ھيچوجه کتمان نمی شود ، ُبعد شخصيتی 

، وی برمقام علمی و امکانات زندگی »  ھای افغانستانیمائويست"است که خالف ادعای رذيالنۀ » رھبر«شھيد قيوم 

مرفه درغرب پشت پا زده وبا قبول بزرگ ترين خطرات، برای پيوستن به سنگرمبارزه، با توده ھا درآميخت 

انقالبی  ودرشرايط مشقتبارجالوطنی بيش ازيک دھه را درتالش شباروزی برای پيشبرد مبارزۀ ملی ـ مترقی و

سربرد وسرانجام درراه آرمان واالی نجات توده ھای دربند،  iفغانستان درمبارزۀ تمام عيار بمقاومت غيردينی ا

خون پاک خودرا فدای شاھد آزادی وآزادگی نمود؛ وامروزدربين توده ھا به خواب ابدی وپرازافتخارابدی رفته واين 

 .  می نشينندتوده ھای مردم اند که برمزاروی حاضرشده واشک می ريزند ونبودش را به عزا

ولی شما جمع خزندگان موذی وطفيلی چسپيده برپيکرجنبش چپ افغانستان ، ازيک شخصيت جانبازوانقالبی تان، 

اين بسيارساده ورايگان است که ! ازيک دستآورد مردمی تان ھمراه با توده ھا و ھمسنگرباتوده ھا نام بگيريد

ن ـ شھيد اکرم ياری ـ پنھان شده ونام ومبارزۀ وی را به ھرباردرپشت شخصيت مبارزو شھيد گرانقدرملت افغانستا

 ...ازخود بگوئيد ، ازخود مثال زنده وچشمگيربدھيد. نفع خود مصادره نمائيد

 .»خرچ اگرازکيسۀ مھمان بود    حاتم طائی شدن آسان بود«

قسمی وانمود می کنند که به غيرازخودشان ھيچ کس وھيچ جمعی را انقالبی نگفته و" مائويست ھای افغانستانی  "

 جنبش ھای چپ افغانستان ودنيا را دارند ، فقط چند بی سروپای ياوه سرائی اند که مۀيد ھئتأ و صالحيت ردکه گويا 

نمائی وحمله ازچپ " انقالبی"موازی با زدوبند با اشغالگران قاتل صدھا وھزارھا ھموطن ما، می خواھند با 

واخفا برخيانت ومزدوری انجوئی خود افگنده وچند فرد  ورما، پردۀ ستروراست برانقالبيون واقعی وراستين کش

  . نمائی ھا وياوه سرائی ھای خود نگه دارند "انقالبی"انگشت نمای ھم قماش خودرا در ِگرو

را آماج قرارمی ) ادامه دھندگان" (ساما"ھمچنان سازمان پرافتخار" مائويست ھای افغانستانی"حمالت ناجوانمردانۀ 

با اين . آن را ھم می توانند نقد وتحليل نمايند" ی"تا " الف"به زعم خود رھبران آن را ھم شناسائی نموده اند ودھد و

اين ھا ھمواره پديدۀ شوم تسليم طلبی . دست می دھند بهفقط سند ابلھی خودرا " فغانستانیمائويست ھای ا"مانورھا 

" ساما"گاه شھامت آن را ندارند که اعتراف نمايند که  ی دھۀ ھشتاد مسيحی را نشخوارمی نمايند وھيچ"ساما"در

درھمان زمان ھم ، به ھيچ وجه آن مقطع پرخيانت وضدملی تاريخ خودرا انکارنکرد بلکه با راه انداختن مصاف 

عمداً مقاطع مختلف تاريخ " مائويست ھای افغانستانی. " ، آن لکۀ ننگ را ازدامان خود پاک نمودمرگ وزندگی

دراين زمره است سکوت . می نمايند" افشأگری"وصدھا حقايق مربوط به آن سازمان را وارونه ساخته گويا " ساما"

که ازنگاه ائديولوژيک ) دھندگانادامه " (ساما"ودرآميختاندن آن با رھبری " ساما"برمرکزيت مطرود ومردود 

  .وسياسی کامالً درقطب مخالف ودرتضاد آشتی ناپذيربا آن قراردارد

به . ی زمان مقاومت ضدسوسيال امپرياليستی است"ساما"برسازمان "  مائويست ھای افغانستانی"بيشترلبۀ تيز

، ھای بيمارشان صورت گرفتهمجمه  مبارزۀ شان ازآغازتاحال فقط دردرون جۀھای خيالی که ھم" انقالبی"نظراين 
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بايست درمقاومت ميھنی ضد سوسيال امپرياليستی، به شکل عريان " ساما"سازمان ھای چپی وبه خصوص 

مائويست ھای "جمعی بی سروپائی چون " اقناع خاطر"وآشکارعلم انقالب کارگری را بلند نموده وبرای 

يست ھای خروشچفی ، با تظاھر به انقالب کارگری، ، مبارزۀ سرخ را درشرايطی که رويزيون"  افغانستانی

را راه می انداختند، " جنگ خلق"دھقان را ازدم تيغ می گذشتاندند، با عين شعارھا وکلمات ، گويا  و بيشترکارگر

  .روشنگری وتنويردرميان می بود که ذھنيت توده ھا را درنظرمی گرفتند وياھم کار بدون آن

قرار می گيرند، ) »موسوی«آقای (نما موقعی که درتقابل شخصی با يک فرد "بیانقال" ولی ھمين پرمدعاھای 

راديکاليزم خشک ومحتسب گونۀ خودرا فراموش نموده وبرای زدن حريف، به ھرفرد وجمع ظاھراً مخالف خود 

 به بودن وگويا انتساب" تازه انديش"که بارھا اورا به دليل  درحالی(» رحيم«به داکتررسول : چشمک می زنند

به " ساما"حتا خودرا درروياروئی خيالی با (به صليب انتقاد خود چارميخ زده اند؛ به خلقی ھا وپرچمی ھا " ساما"

وآنھا را ازنگاه اخالقی نسبت محترم آقای (وحتا به اخوانی ھا ) جای آنھا قرارداده واززبان آنھا سخن می گويند

ازفرط اضافه روی، سند "  مائويست ھای افغانستانی! "ستا" ارتجاع ناب"اين ديگر). برترمی دانند» موسوی«

، وراست" چپ"بعدازاين نوع چشمک زدن ھا به . دھند دست میه عميقاً مرتجع بودن وکاسبکاربودن خودرا ب

؟ را درآورند" انقالبی ناب"باقی مانده تا با آن ادای " مائويست ھای افغانستانی"عوامفريبيی برای  و ويرزديگرچه ت

ی که نوشتۀ سه فصلی شان نشان می دھد ، اين ھا حاضراند با ھرفرد وھرجمعی کنارآيند وبرھمه ادعاھای تاجائ

با آنھا ھمنوا شده » موسوی«شرطی که آن فرد يا جمع درجنگ اين ھا عليه آقای ه نمای خود پا گذارند ب" انقالبی"

را به " مائويست ھای افغانستانی"بی ماھيتی اين خود بيچارگی و. وتيری به نوبۀ خود به جانب وی پرتاب نمايند

  .نمايش می گذارد

گی خودرا حتا به درون ھيأت رھبری نموده توطئه ومانوردنائت پيشنده به اين ھمه بسن" مائويست ھای افغانستانی"

ۀ خود که درسراسرنوشت" مؤدبانه"و" محترمانه"می برند وضمن برخورد » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال 

به تأسی از اربابان امپرياليستی شان به زعم خود می خواھند تخم تفرقه و نفاق به آن خيلی بدجور تظاھرمی نمايند، 

را بين متصديان پورتال کشت نمايند، آنھا در اين تالش مذبوحانه چند نکته را فراموش می نمايند نخست آن که تا 

 ساير متصديان و ھمکاران قلمی پورتال عميقتر از آن است که در و" موسوی"جائی که ديده شده پيوند بين آقای 

بگنجد و در ثانی، ماھيت تالش آنھا به خاطر ايجاد تفرقه بين پورتال، دست " افغانستانی"تخيل يک توطئه گر 

ارزۀ استعمار و ارتجاع را که خواھان نابودی پورتال اند در تمام توطئه آشکار ساخته، نيروھای متعھد به امر مب

در واقع اين تالش مذبوحانه ھمان سنگی می . آزاديخواھانه و عدالتجوی را ھر بيشتر به طرف پورتال می کشاند

  . آسيب می رسانندبا آن شود که مرتجعين با برداشتن آن در نھايت پای خود را 

نمائيد، " رفع تشنگی"ه شما ھرباری کبعد ازن را بدانيد يا"!  مائويست ھای افغانستانی "ۀدارۀ خودساخته وخود بافت

که آماج  اکراھی را نزد مردم ونه ھم نزد آنانی و وھيچ انزجار... چند مالق دوباره پاک خواھد بود از آب دريا  بعد

جا دارد که به شما پارچه شعری را که باری . کين ونفرت بيحد شما وبدگوئی شما قرارگرفته اند ، به بارنخواھد آورد

نثارنمايم؛ شعری که مخاطب آن " تحفه"مطالعه نموده بودم ، به عنوان » ان آزاد ـ آزاد افغانستانافغانست«درپورتال 

ولی ازآنجائی که شما نظربه سابقۀ دينی ـ . اصالً آيت هللا ھای ايرانی است وشاعرمبارزايرانی آن را سروده است

" چپی" ديگرطالبان ت داريد؛ يا به عبارمذھبی تان وعالئق مختلف سياسی ـ جاسوسی تان من جمله به آن ھا تعلق

  :ھستيد ، موزون خواھد بود بگوئيم

  !"کام ھمه گان باد روا           کام شما نه«
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  تا آخرشعر... وبه ھمين ترتيب

چپی ھای راستين افغانستان توھين نموده به  و واين را ھم فراموش ننمائيد که ھرقدربه شخصيت ھای نيکنام ، مبارز

گونه انطباق عينی  توده ھا را نصيب خواھيد شد زيرا شما ھيچ بپردازيد ، به ھمان اندازه نفرت وانزجارتخريب آنھا 

اگرچنين نيست ، پس بفرمائيد . ھای مردم نداريد وبه يقين درصف دشمنان مردم قرارداريد وذھنی با جامعه ودرد

انده، اخوانی ھا، طالبان وديگرمرتجعين گری ھای تان متوجه اشغالگران، دولت دست نشءچند فيصد حمالت وافشا

  ! .است؟ مسلماً که قريب به ھيچ

  

       

  

 

 


