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  حامد بھارستانی

  ٢٠١٣ مارچ ١١
  

  پوده از  جاسوسی تا تاختن بر رھبران جنبش،» مائويست ھای«

  !يم است ما  چرا در سکوت
 از روی او را.  ارجمند را می خوانم»موسوی«اس جنبش کشور ما، نوشته ھای يکتن از نويسندگان و مبارزان سرشن

او را به خاطر ارجمند می گويم . چون به چنين چيزی ضرورت ندارد. ی ارجمند نمی گويمئفرمايش ھای معمول بورژوا

، اما او راه او می توانست آرام  باشد و در کنجی با خواندن موالنا و حافظ زندگی اش را بگذراند. که مردی است مبارز

که می دانم بارھا عزم کرده که به مام ميھن بيايد و در کنار توده ھا بماند ولی دوستان  مبارزه در پيش گرفته، و تا جائی

  .بنابر مشکالت صحی و يکی دو نياز ديگر،  چنين اجازه ای به او نداده اند

ب شده است که اين بی شرم ھا، عليه سازمان  عجيبی نسبت به اين مبارز دارند و اين کينه سبۀکين» مائويست ھا«

سازمان انقالبی « قبل اسناد یکه به ياد دارم، اين پوده ھا تا مدت تا جائی.  خصمانه باز کنندۀانقالبی افغانستان جبھ

 ۀ را نشر می کردند و با آن کدام مشکل جدی نداشتند و اگر اين جا و آنجا ھم چيزی نوشته می کردند در بار»افغانستان

چند باری در نوشته ھای شان، سازمان انقالبی افغانستان . بود) ادامه دھندگان(ھمکاری آن سازمان با پورتال و سامای 

قرار داده » انتقاد«مورد ) ھمکاری با پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان و سامای ادامه دھندگان(را از ھمين جھت 

  .اند

باره با زبان خصمانه و لچکانه عليه سازمان   سازمان انقالبی افغانستان يکۀن کنگراينھا پس از انتشار اسناد دومي

که سازمان انقالبی افغانستان در آن اسناد چه گفته که اينھا را عصبانی ساخته،  اين. کردند» شورش«انقالبی افغانستان 

 به اين چرندگويی پاسخ بدھد يا نه، کاری و آيا سازمان انقالبی افغانستان حاضر خواھد شد. ھمه در جريان قرار دارند

  .است مربوط به خود آن سازمان

 اين پوده ھا را که ۀ جاسوس گونۀولی اجازه بدھيد، من از نوشته ھای متعدد اينھا دو موضوع را انتخاب کنم، يکی شيو

نده بودند که با جاسوسی شان  قبالً به آن اشاره کرده بود و آنھا را از ناصادقترين افرادی خوا»موسوی«نويسنده عزيز 

جنبش را ضربه زده اند و ھنوز ھم مصروف اين کار می باشند و موضوع دوم تاختن اين بی شرم ھا بر رھبران 

  . جنبش

  :طور مستقيم می نويسنده ی از نوشته ھای شان بئا در جااينھ

ن انقيادطلبی و مبارزات پارلمانيستی زمانيکه سازمان انقالبی در بستر نرم سازمان رھائی خروپف می کرد و رھبر آ«

که سازمان انقالبی چرا در بستر نرم سازمان  ، اين» ....را از طريق نشريه علنی روزگاران تبليغ و ترويج می کرد
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 ديگر، مدتھا قبل از آن بستر بيرون نيامد، بر سازمان انقالبی افغانستان ۀمی کرد و مثل من و يک عد» خروپف«ی ئرھا

. است» مائويست ھا«ولی چيزی که برای من از اھميت خاص برخوردار است، جاسوسی . پاسخ آن بپردازداست که به 

 ۀيک فرد بپردازند، به موقف تشکيالتی و رابط» ۀتسليم طلبان«که به افشای خط نادرست و  اين پوده ھا به جای اين

ست بودن و نادرست بودن ادعای شان، در صورت در. (تشکيالتی آن می پردازند که جز جاسوسی چيز ديگری نيست

  )چيزی از جاسوسی آنھا کم نمی شود

آموخته اند که چگونه * » حزب«آنھا در . جواسيسی خزيده در لباس سرخ. ی ھستندئاينھا به راستی که جواسيس حرفه 

جا و آنجا نامی از خصوص اگر اينه انقالبيون را به شکل مستقيم به دشمن و اداره ھای استخباراتی آن معرفی کنند، ب

 ۀسايت دوسر« عزيز  می تازند که گويا با راه اندازی »موسوی«اين پوده ھای ھرزه به غلط بر . آنھا نشر شده باشد

که اين پوقانه ھای گازی ھالندی خود مصروف جاسوسی  از آنجائی.  می پردازد» انقالبيون«به معرفی » استخباراتی

  .د می بينند و از ھيچ نوع اتھام بر آنان دريغ نمی ورزند خوۀھستند، ديگران را نيز در آئين

ن گنده ھا را با  وارد باشد، اينست که چرا تا اکنون نتوانسته است اي»موسوی«به نظر من، اگر انتقادی بر دوست عزيز 

نام و نشان اصلی، محل کار، رشته و تخصص و حتی روابط دوستی و خويشاوندی آنان به جنبش معرفی کنند، تا 

  .انقالبيون را از افتادن در دام اين توطئه گران جاسوس آگاه ساخته باشد

ی اينھا ئی و ياوه سرائ به ياوه گو» ی افغانستانئسازمان رھا«و » سازمان انقالبی افغانستان«که  در باال نوشتم، اين

اما، خودم به . من در وضعيتی نيستم که به ايشان تکليف تعيين کنم. جواب می دھند يا نه، کار خود اين سازمان ھاست

 پيوند و فعاليتی افغانستان که بنابر ملحوظاتی ديگر با ھيچ سازمانی ئحيث يکی از اعضای سابقه دار سازمان رھا

  .ن جواسيس را بر رفيق داکتر فيض احمد، نھايت خاينانه، بزدالنه و دشمن پسندانه می دانم ايۀندارم، حمل

 فاشيست ھای ھار گلبدينی با يارانش با قساوت بی ۀوسيله رفيق داکتر، اين شھيد برومند جنبش انقالبی کشور ما که ب

نده ھا و کثافت ھای جنبش قرار می  جواسيس، پوده ھا، گۀنظير در مسلخگاه شمشتو جاودانه شد، اينک مورد حمل

  يم، پرسيده می توانم چرا؟ ما خاموشۀگيرند، ولی ھم

رفيق داکتر اين يکی از کاجھای رسای جنبش ما که با ريختن خونش ثابت ساخت که از چه جوھر انقالبی برخوردار 

» مائويست« و پستی، خود را ی و رذالتئقرار  می گيرد که با ھزار دروغگو کسانی ۀ شيادانۀاست، امروز مورد حمل

   ما خاموشيم، پرسيده می توانم چرا؟ۀمی خوانند، اما مصروف جاسوسی ھستند؛ ولی ھم

 افغانستان، به حيث ۀمی پذيرم که رفيق داکتر به حيث يک انسان مبارز، به حيث يک رھبر، به حيث رھبر در جامع

طرفش خاديست ھا بو می کشيدند  و فاشيست ھای مذھبی يک رھبر در جنبش انقالبی تازه کار، به حيث رھبری که چار

قساوت می کردند، نمی توانست مرتکب اشتباه نشود، اما نقد اين اشتباھات فقط حق کسانی است که اول، دوم، سوم و 

انند، چھارم به رفيق داکتر احترام بگذارند، از دالوری و خودگذری او بياموزند و بعد قلم نقد را حول اشتباھات او بچرخ

  .نه حق پوقانه ھای گازی ھالندی

بايد .  اينھا را نبايد بر رفيق داکتر و رفيق مجيد جدی بگيريم، اين اشتباه دردناک استۀعده ای باور دارند که حمل

 را جدی بگيريم و نبايد  ميدان را  به جواسيس واگذار کرد تا ھر طوری که دل ء خاينانه بر اين رفقاۀکوچکترين حمل

  .سته باشد، اسپ رذالت و جاسوسی شان را لگام بزنندشان خوا

انقالبيون حق دارند، اشتباھات . دفاع از رفيق مجيد و رفيق داکتر فيض در اين روزگار، محک صداقت انقالبيون است

را به  نقد، دفاع از اين رھبران ۀاين دو رھبر عزيز جنبش را نقد کنند، تا از آن درسھای الزم گرفته شود، ولی به بھان

  . الفوک ھای ھرزه به سکوت نشستن، ضد انقالبی استۀ خاينانۀباد فراموشی سپردن و در برابر حمل
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انقالبيون راھی ديگر ندارند، يا بايد با تمام انتقادات شان بر اين رھبران،  از خون آنان به دفاع برخيزند و يا با پوده ھای 

  .  ی کنندئو ھرزه گھمصدا عليه اين رھبران) به توان سه(» مائويست«

 رفيق ،»توخی « رفيق،»نسرين«رفيق ، »رحيمه«رفيق اين مرزيست که بايد از آن گذشت، چنانچه مبارزان عزيز ما، 

ر رسا و اشعا  با تنی که از آن گذشته اند ..و  »حميد. ش« ، »ودان محمودی«و رفقای ديگری چون » موسوی«

ايد از آنان  عزيز به دفاع برخاسته اند، ما بان از رفيق احمد و مينای شۀ کوبندھای با نثرديگران  و انش خنجرگون

  !بياموزيم

 عالی از اخالق ۀ عزيز که ھيچ نوع تعلق تشکيالتی به سازمان رفيق احمد و مينا نداشته اند، نمونۀ رزمندچنددفاع اين 

ز اھميت فراوان برخوردار است، آيا به سکوت مرگبار تن داده اند، ا» ميراث داران«انقالبی است و در روزگاری که 

  ساير رفقای جنبش انقالبی ما به آنان خواھند پيوست؟

  

اگر چند اين اولين بار است که آنھا فحاشی . بما رسيد» کاروان«اين نوشته آماده چاپ بود که نقد يکی از رھبران اين حزب تحت نام مستعار «*

محدود می سازند و فرياد نمی زنند که اطفال فالن مائويست زبان مادری » افسار گسيخته«ن و ناسزاگوئی شان را تا حد استعمال واژه ھای چو

چگونه رھبری حزب کمونيست (» ....شھرت مکمله رفقای ما را به دستگاه اطالعات و امپرياليست ھا نمی دھندشان را فراموش کرده اند، 

 جوالی ٢و کادرھای اين حزب از رويزيونيزم دفاع کرد؟ مائويست ھای افغانستان  افغانستان با پنھان کردن حقايق نيپال از صفوف ) مائويست(

١٣٨٨(  

 

 

 


