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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ١٢

  

 
 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 
)١(  

  پيشگفتار

 و نشر چھارمين شمارۀ ١٣٩١ازمان انقالبی افغانستان در ماه عقرب پس از برگزاری موفقانۀ دومين کنگرۀ س

باره  که حاوی گزارش و اسناد دومين کنگرۀ سازمان بود، يک) به پيش(ـ سياسی سازمان  ارگان تيوريک

متفنن به پرچانگی » مندانه عالق«دور آنان حلقه زده، » کارگران«آمده، » شورش«در غرب به » ھا مائويست«

فراری از ميان آتش و شعله، داغ شده، جرس ضد سازمان کوبيده و ھمه با ھم » پوالدِ «رداخته و در اين بين بچگانه پ

  .کرده اند» قيام«زير بيرق زرد اپورتونيزم، عليه سازمان انقالبی افغانستان 

 ه جناح انقالبی ب ضد مرتجعين قيام می کنند؛ ھنگامی کههقيام بسيار کار خوبی است ولی وقتی که عناصر پيشتاز ب«

 ضد جناح انقالبی هولی ھنگامی که جناح اپورتونيستی ب. کند؛ اين بسيار خوب است ضد جناح اپورتونيستی قيام می

ھای خجالتی عليه سازمان انقالبی افغانستان، به گفتۀ لنين به  و اينک اپورتونيست» .کند، خيلی زشت است قيام می

  .ھا، حاصل ديگری ندارد نجام جز چھار زانو نشستن اپورتونيستقيام خيلی زشتی دست زده اند که سرا

از سنگر واحد، عليه ما شوريده اند، که با تمام زشتی، ) ھا»شورشی«و » کارگران«خصوص ه ب(اپورتونيست ھا 

شوريدند، ظاھراً مشکل بود به عمق افتضاح و  ھای سياسی عليه ما نمی اگر اين گنگس. شود امر نيک پنداشته می

ی که الزم است ئحال که ناشيانه راه ترکستان را در پيش گرفته اند، بھين خواھد بود آنان را تا جا. تذال آنان پی برداب

ما پيش از پيش از رفقای عزيز جنبش . تعقيب کرده و ماھيت واقعی شان را برای جنبش انقالبی کشور افشاء سازيم

خواھيم؛ زيرا راھی جز اين نداشتيم که ياوه  معذرت میھای متعدد  برای طوالنی شدن اين نوشته و نقل قول

توان  البته نمی ای از اخالق سياسی ـ ھای ولو کوچک آنان را نيز دوباره به خود شان حواله کنيم، و اگر ذره یئسرا

ری ھای شان جا از اخالق کمونيستی برای آنان حرف زدـ در ايشان باقی مانده باشد، بايد عرق سرد ندامت بر شقيقه

فروشی،  رو ھستيم که در بازار مکارۀ واژهه ی روبئشود، و اگر چنين نشد، در خوبترين حالت با دالالن بورژوا
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ً مائويست«و » مائويست«ھای  سرگردان خريد واژه بورژوا » دموکرات«ھستند، در غير آن، حتی يک » عمدتا

خواھی بپردازد و حتی تا سطح  ه معذرتبنابر ھر علتی که باشد، حاضر است گاھگاھی به خاطر يک اشتباه، ب

  .استعفاء پيش برود

بندوباری و بيان  با فحاشی، توھين، تحقير، ليبراليزم، افشاءگری، بی» فصلکی» «عالمه ھای» «شورشِ «

 که اين ئی به خوبی می فھمد که چيزھائیای با سطح ابتدا ھر خواننده. ھمراه است» دانشمندانه«محفوظات 

مندان ه رده اند، نه از شورشيان انقالبی ساخته است و نه ھم از کارگران و نه ھم از عالقارائه ک» عالمان«

، يکی دو »شورش«واضح است که در پشت . آاليش و پاک جنبش انقالبی کشور ما در ھر گوشۀ جھان که باشند بی

ميده اند که گاه به اين  لئی، خرده بورژواھا»کارگران«کنند و در پشت   میئیسرا غنوده در غرب ياوه» عالمۀ«

 ئیرا نيز روجا» ـ لنينيزم مارکسيزم«لولند و با قات کردن بستر شبانۀ شان، بيمارگونه  طرف و گاه به آن طرف می

و اگر به ايشان !!! بزايند» مائويزم«سپارند، تا با دو سه چرخ، از آن   میئیبستر شان فکر کرده، به ماشين کاالشو

ات نيست، که آن را قات کرده اينجا و آنجا   بستر شبانهئیـ لنينيزم روجا يز، مارکسيزم که مائويست جان عزئیبگو

اندازند  کشند، باد به غبغب می ، آبروھای شان را درھم می»ديده به جھان بگشايد«ات »مائويزم«حواله اش کنی تا 

 !فته است، کمک، کمکھا قرار گر آھای، مائويزم تحت حملۀ رويزيونيست: کشند وار فرياد می و ديوانه

ً در نشخوار کردن . از افتراء و تھمت بستن باکی ندارند» کارگران«ھا و ھم »شورشی«اين دو، ھم  اينان واقعا

اينان . ، بايد صدبار آفرين گفتئیاند؛ به شجاعت و شھامت شان در ھرزه گو» استاد«ھا  کلمات و واژه

طر دو سه انتقاد وارد بر ايشان، بيش از صد صفحه را با ند به خااھای واقعی سياسی ھستند که حاضر چشمپاره

  . گون سياه و چتل کنند، ولی به انتقادات پاسخی ارائه نکنند ھای گونه نام

العمل و انتقاد رفقای  با استقبال، عکس» به پيش«سازمان انقالبی افغانستان پيشبين بود که نشر چھارمين شمارۀ 

و خرده » ھای جعلی مائويست«ھا، انقيادطلبان،  دانست که اپورتونيست رو خواھد شد و نيک میه جنبش روب

پيشبينی ما . خواھند کرد» استقبال «ئیگو ، از آن با فحش، دشنام، اھانت و ياوه»سرخ«بورژواھای لميده در پناھگاه 

 مارکسيستی، ای که با خواندن سطور آن دست پاچه شدند، به جای شيوه و اسلوب عده. به زودی به واقعيت پيوست

 ئیتيرھای زھرآلود عصبانيت، فحش، توھين و تحقير را به سوی سازمان شليک کردند و چنان به مرض ماليخوليا

گرفتار شدند که در ھر جای وارد و ناوارد پای سازمان انقالبی افغانستان را به ميان می کشند تا درد ناشی از نقد 

  .سازمان ما را کاھش دھند

با شيوۀ رمل و استرالبی که در پيش گرفته اند و الطائالتی که به ھم بافته اند، فقط رخ و . نده انداما اينان کور خوا

کنند که با ترھات   اگر اينان تصور می.سازند رخسار زردشان را بيش از پيش برای جنبش انقالبی عريان می

دانند که اين بار با  دھند، زيرا می خود را فريب می» پيروزمندانه به قصر باز گشته اند«الوالدۀ شان  ناقص

داشتن اسناد انجوايزم «رو نيستند که با يک بچه ترسانک مبنی بر ه افغانستان روب) مائويست(کمونيست » حزب«

ما سازمان انقالبی افغانستان نام داريم و بگذار بار ديگر به شما . جواب ماند  سرخم، بیخود را خپ گرفت و» شان

حال نوبت شما فرا رسيده است، . اعالم کنيم که خوب بلد ھستيم چگونه غرور کاذب افراد پوده و مسخره را بشکنيم

  .ه کنيم، که شايستۀ آن ھستيدايم تا شما را با چرنديات تان با اردنگ انقالبی به ھمان باتالقی حوال آمده

سازمان انقالبی افغانستان با ديد کمونيستی و انقالبی، در سه ـ چھار صفحه انتقادات مشخص خود را که توسط 

سازمان کارگران «و » ھا مائويست«شرکت کنندگان دومين کنگرۀ سازمان به تصويب رسيده بود، در مورد 

رود؛ چيزی که ھيچ  خود يکی از دستاوردھای سازمان ما به شمار میاين کنگره در ذات . مطرح کرد» افغانستان
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با بغض و کينه، صفحات متعددی را سياه » مائويست«اما عالی جنابان . سازمان و نھادی نتوانسته به آن پابند بماند

 جز پاسخ به ھا پرداخته، ھمه چيز گفته اند،  زندگی نامهۀکرده، به روده درازی، تشريح رياضی و بيولوژی و ارائ

اجازه نداده است تا به رد » مائويست«ھای »بيولوژيست«و » ھا عالمه«عقل، فھم و دانش . انتقادات سازمان

 نشخوار کرده اند که قبل از اين از سوی ئی سر چاه ديده و چيزھاۀانتقادات ما بپردازند و ناگزير آسمان را به انداز

  . عرضه شده بودند» تپۀ خاکی«ه افغانستان از پنا) مائويست(کمونيست » حزب«

ً مائويست ھا«و » مائويست ھا«بھتر است قبل از آغاز بحث، ھمينجا  را با نقل قولی جانانۀ مائوتسه دون، » عمدتا

  :ھای ما را بخوانند  و چرت و پرت بيرون آمده، با دقت حرفئیکاری کنيم تا از حالت ماليخوليا سيلی

معنی را شايد بتوان نشانۀ بچگی شمرد، ولی افاده کردن به منظور ارعاب پايان و بی  ھای بی سخن پردازی «

ھای سوبژکتيويستی و  که مقاالت و سخنرانی آنانی... مردم تنھا بچگی نيست بلکه فرومايگی آشکار است

نويسند، از رد و انکار ترس و وحشت دارند و مردمان بسيار جبون و  سکتاريستی به شکل الگوسازی حزب می

که از اين  شوند، به تصور اين ی ھستند و از اينروست که به افاده کردن به منظور ارعاب مردم متشبث میبزدل

ای دربارۀ ھيچ کس قابل  چنين شيوه... »پيروزمندانه به قصر بازگردند«توانند دھان ديگران را ببندند و  راه می

برند، اما  رولتاريا بر سبيل عادت به کار میاين تاکتيکی است که طبقات استثمارگر و لومپن پ... تأئيد نيست

  ».پرولتاريا احتياجی به آن ندارد

ً رخسار زرد  رويم به سراغ  با آن سرخ شده، می» عالمه ھا«با اين سيلی جانانۀ مائوتسه دون که مطمئنا

 محيالنه پراکنند و چگونه می» کارگری«که چه افرازت متعفن » سازمان کارگران افغانستان«اپورتونيست ھای 

مارکسيزم ـ «که در برنامۀ سازمانی  دھند و حاضر نيستند، از اين شھامتی سياسی تن می زنند، به بی شيرغلت می

رفيق زنده ياد غيرتی سياسی حاضر ھستند  حواله کرده، از خود انتقاد کنند، اما با تمام اين بی» لنينيزم را به تاريخ

قالبی انتقاد از خود را در جنبش ما نھادينه کرد، به باد توھين و تحقير داکتر فيض احمد را که شھامت سياسی و ان

ای که  ھای قبيح مقابل ساخته ما را با چه انسان! روزگارا. بگيرند و شخصيت انقالبی او را به زعم خود بيااليند

  .زير نام مارکسيزم، چه توھين ھا که به مارکسيزم روا نمی دارند

گيريم که تصميم  لميده در غرب تماس می» شورشيان» «فصلکی«مھمی از نوشتۀ در بخش دوم، به قسمت ھای 

ً بايد جای » ھای مائويست«اين . تأسيس کنند» حزب کمونيست انقالبی«گرفته اند در آنجا برای ما  شوخ، واقعا

به . آغاز شود، »بود نبود يک مال مائويست شوخ ھالندی بود«ھا با  مالنصرالدين را بگيرند و منبعد تمام فکاھی

، ادعای ايجاد حزب »مال مائويست«راستی که جنبش ما در چه وضعيت دردناکی به سر می برد که حال يک 

  . پروراند کمونيست انقالبی برای آن را در سر می

به » شورشی«يعنی ھمان » يکتن از ھواداران جنبش دموکراتيک نوين» «بخشنامۀ«اين بخش را با مرور گذرا بر 

ست در كدام كارخانۀ ذوب آھن يم كه معلوم نيكن پوالدی مى» زړې ببواللې« برئیبريم و بعد مکث گذرا پايان می

دانيم، ِگلی بيش نبوده و با فرارش از آتش و شعله نشان داده که نه   که میئیشده است، ولی تا جا» پوالد«در غرب، 

  . است و نه ھم انقالبی» پوالد«

مان انقالبی افغانستان با در نظرداشت وظايف مبرم، بيش از اين فرصت ندارد تا م كه سازينجا تذكر می دھيدر ھم

توانيم وقت خود را با  ما نمی. مدعا ھم ھستند  گوش بدھد که از قضای روزگار بسيار پرئیھا به چرنديات فراری

ای ما زمانی ارزش اين افراد بر. کنند را تکرار می» زوړ مال، زړې تراويح« تلف کنيم که ھمان ئیھا چشمپاره
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خواھند داشت که دستی در آتش داشته باشند و با صداقت به قضايا برخورد کنند، نه با افتراء و تھمت بستن؛ در غير 

  .ھا، خود را بيااليند آن بگذار در ھمانجا با استفراغ واژه

 اين چند نفر پاسخی ارائه ئیگو قابل تذکر می دانيم که مرکزيت سازمان انقالبی افغانستان الزم نمی ديد تا به ياوه

کند، زيرا آنانی که تا حال نتوانسته اند انتقادات سازمان را پاسخ بگويند و يا از خود انتقاد کنند، شايستگی آن را 

ندارند که مورد بحث بيشتر قرار بگيرند؛ ولی بنابر درخواست کادرھا و اعضای رزمندۀ سازمان و ارجگذاری به 

» سوسيال سرگردان« حمله کنندگان غرب نشين و يکی دو تا ئیگو ظيفۀ خود دانستيم تا ھرزه، وءنظر اکثريت رفقا

  .مئيداخلی را پاسخ بگو

  

 .ادامه دارد

 

 


