
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ١٩

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)٧(  
ً مائويست ھا«، »مائويست ھا«، »حزب«(» ائتالف مائويست ھا«مخرج مشترک ديگر  ، )»پوالد«و » عمدتا

آغاز کرد و بعد » صدر«اين بحث را بار اول .  استئیسازمان انقالبی افغانستان از سازمان رھا» گسست ناقص«

 ۀنشخوار شد» سازمان کارگران افغانستان«آن را نشخوار کرد و پس از آن » ھای افغانستان مائويست«

، نشخوار »صدر«کرد و اينک نوبت آخر به پوالد بيچاره رسيده که مجبور است، تفالۀ را نشخوار » ھا مائويست«

ناچار » ھا مائويست«شود که  را نشخوار کند، اما اين وقتی مفتضح می» کارگران«و نشخواِر نشخواِر » شورش«

مفصل از اين تو خود بخوان حديث . را نشخوار کنند» پوالد«ھای پنج و شش، نشخوار شدۀ  شوند در فصل می

  !!مجمل

عمدتاً «، »مائويستھا«، »حزب«تک مضرابی است از » ئیگسست ناقص سازمان انقالبی از سازمان رھا«

رمق، اما قرصک  ھای بی که با زشتی صدا و با چک چک» سازمان انقالبی«عليه » پوالد«و » ھا مائويست

پيوند با انجوايزم، گسست « اول، ۀـ شمار »ه پيشب«(، در سه نوشته »سازمان انقالبی«. شود مانند، نواخته می بی

به اين ) »افغانستان از ورشکستگی تيوريک تا فالکت پراتيک) مائويست(کمونيست » حزب««و » از مارکسيزم

نقد «خصوص که ه بيند که بيش از اين وقتش را در اين مورد به ھدر دھد، ب تک مضراب پاسخ داده و الزم نمی

پيوند با انجوايزم، گسست از  «ۀھای نوشت  نزديک به سه سال نتوانسته است، از زير پتکبا گذشت» حزب» «نويسِ 

  !ھای او، بيشتر از او توان دارند؟ ھرگز آيا نشخوارکنندگان تفاله! با قامت راست بيرون بيايد» مارکسيزم

قير قرار گرفته است، و در اين تک مضراب، زنده ياد رفيق فيض احمد به طور بيرحمانه مورد اھانت، توھين و تح

اين تحقير از سوی کسانی صورت گرفته که خود غيرت و شھامت آمدن به داخل کشور را ندارند و چون موش در 

دھند و کاری جز سر و صدا در مورد  کنند، گاه از اين تظاھرات و گاه از آن مجلس گزارش می ھالند زندگی می
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گيرد که خود اعتراف  انی مورد اھانت و توھين قرار میرھبر عزيز ما از طرف کس. ندارند» سازی حزب«

  ».عالقه شده و يا ترک مبارزه کرده اند نسبت به مبارزه بی«ھستند و » فراری«کنند که  می

می خوانند، به شکل خالصه معرفی » رويزيونيست«و » تسليم طلب«در اين قسمت کسانی که رفيق احمد را 

کنيم، تا آنانی که وجدان دارند، خود قضاوت کنند که   رفيق احمد را گزارش میکنيم و بعد به طور کوتاه زندگی می

  :گيرد  مورد اھانت و تحقير قرار میئیاين رھبر عزيز، از سوی چه ھرزه ھا

  

» مائويستی«جنبش «از منسوبين » حزب«برای معرفی اين  :افغانستان) مائويست(کمونيست » حزب« .١

طی ... »حزب«... «: نويسد می» پوالد«. گيريم کمک می) »کارگران«و » امائويست ھ«، »پوالد«(» افغانستان

... ھای اشغالگر دولت مزدور قرار گرفته است ھا و اھداف امپرياليست ھشت سال اخير به خدمت برنامه

ديگر يک حزب کمونيست واقعی نيست » حزب«اين ... طلبی افتاده است در پرتگاه اپورتونيسم و انقياد... »حزب«

 رھبران آن بر اساس ايدئولوژيک سياسی و موقعيت اجتماعی شان از جمله بورژوا کمپراورھای ھستند که پوشش و

  .»بر تن دارند) ـ مائويستی ـ لنينيستی مارکسيستی(

رفقای عزيز، شما تضاد ما را با اين حزب اپورتونيست تضاد «: نويسند می» حزب«در مورد » مائويست ھا«

ھا تضاد درون خلق ھست؟ از نظر فردی، تضاد خلق  ھا با اپورتونيست آيا تضاد کمونيست. خوانيد درون خلق می

شوند،   ھزار دالری سوار می٨٠با دسته اينجو داری که مانند حضرت مجددی يا پير گيالنی بر الندکروزرھای 

ضاد درون خلق  که صدھا جريب زمين در سربند بغرا دارد تئیتضاد درون خلق ھست؟ آيا تضاد خلق با آقا

رھبران اين .  استئیرو و يک تشکيالت اينجو افغانستان يک حزب دنباله) مائويست(حزب کمونيست ... است؟

ھای تويوتا لندکروزر از يک نقطه به نقطه ديگر در ھمراھی چند تن مسلح مسافرت  حزب ھر کدام با جيپ

 دور برای بازسازی افغانستان در کنفرانس آنھا سال دو يا سه مرتبه در اروپا، امريکا و شرق... کنند می

اطالعی و بدون شناخت درست از واقعيت، با برخورد  شما در عالم بی... جويند ھای متمول شرکت می»دونر«

 بودن را بر خود ننگ ئی سطحی ما را در کنار آنھا قرار داده و خط درخشان ما را با خط آنھا که حتی شعله

ھای  آيا شرکت در ترفند بازسازی افغانستان و سھم گرفتن در کنفرانس. يددھ شمارند مساوی قرار می می

غيره خط نبرد است؟ آيا عيار ساختن تشکيالت يک ... ھا در لندن، برلين، پاريس، توکيو، نيويارک و امپرياليست

 دزدی را ر در ويانا دھن خريطه.  سالھای سال با س}خ.ح{او « ...» خط نبرد است؟ئیحزب برای فعاليت اينجو

ن .  يورو را بگيرد با ن١٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠گرفته بود و اکنون بخاطر آنکه بتواند از دولت اطريش ھمان مبلغ 

 در سال يک مجله کذائی را بيرون })اروپا(افغانستان ) مائويست( حزب کمونيست ۵٠مسوول واحد شماره {

لعل «ھم . کنند برای فتح و شعله جاويد را ذکر میکه در اخير ھم نام وب سايت جھانی ... نام دارد» ت«دھند که  می

و نام » رنجد دل يار نمی«گيرند و ھم  و آنھا بنام مخارج فرھنگی اتحاديه شان از دولت پول می» بدست می آيد

شھرت مکمله رفقای ما را ... اين اولين بار است که آنھا«... ».شوند المللی را نيز متذکر می حزب شان و جنبش بين

) مائويست(احمد شاه مسعود بيشتر از رھبر حزب کمونيست «، »...دھند تگاه اطالعات امپرياليست ھا نمیبه دس

افغانستان حق داشت که بزبان و مسايل ملی توجه کرده و لھجه آخندھای ھزاره را يک مسئله سياسی بسازد ولی او 

تر از  سازان افغانستان در سطح پائين»!جنبش نوين«بينيم که اخالق سياسی  به اين طريق می. اينکار را نکرد

ھا بطور خاص  ھا بطور عام و کمونيست ايجاد دشمنی و خصومت بين خلق«... »الشياطين قرار دارد اخالق اخوان

ای است که در منجالب فساد و  گيرد و سمارق زھری از ديد نادرست و اپورتونيستی رھبری اين حزب منشا می
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فساد در حلقه رھبری بحدی رسيده که آنھا اينجوھای شان را کار برای کمونيزم و . اردانحرافات ايدئولوژيک ريشه د

  »...و» خوانند  مردم کشور از چنگال اشغال امپرياليست ھا میئیسوسياليزم، جنگ خلق و رھا

 اين حزب با طالبان، ولو» ئیھمسو«اظھار ... سازمان کارگران افغانستان«: می نويسد» سازمان کارگران«و 

ھای  کند بلکه آنرا خيانت به انقالب و خيانت به توده ن را، نه تنھا شديداً محکوم میئي خيلی پائی  به درجهئیھمسو

ن يان اي میچه فرق... فروش گرديده اند داند که ھزاران تن ايشان قربانی حمالت انتحاری طالبان وطن ميليونی می

 یروھاين بوده است كه با نيز ھميكه گناه آنھا نيمادامدھه ھشتاد وجود دارد، “ چپ”ستان يونيزيحزب و رو

دند؟ آنھا با آن كار يرزميزم و تجاوز مياليال امپريھا ائتالف و اتحاد نموده، بر ضد سوس ی و جھادی مذھبیادگرايبن

! شد“ ست افغانستانيست مائوئيحزب كمون” با تعامل به مثل یكين يست شدند و ايونيزيطلب و رو ميخود تسل

ست يست مائوئير حزب كمونيم طلبانه اخيانات تسليھا و ب نهي پاریم طلبيان تسليمان كارگران افغانستان مساز

 را ی جنگ خلق، وین حزب در راه اندازي ایانفعال و ناتوان: د بتوان گفت كهيشا... نديب ی نمی ماھویافغانستان فرق

  ». استی نابخشودنین انفعال به ھر حالتيا اام.  طالبان كشانده باشدیاس، و دنبالچه شدن براير يدر مس

دويد   کنسولگری کشوری میۀ، بيچاره ماه ھا پشت غرف»حزب«اين » صدرِ «با اين معرفی، قابل تذکر می دانيم که 

 فراری بر رفيق احمد، اين سرو رسای جنبش داکنون اين عد.  آمالش رسيدۀاش را دريافت و به قبل که پناھندگی

مبدل ساخته، کسی را  » نوکر امپرياليست ھا«و » اينجو«را به » حزب«که خود  تازد؛ در حالی انقالبی کشور می

  . سگان ھمين امپرياليست ھا تيرباران شدۀوسيله خواند که ب می» اکونوميست«و » رويزيونيست«

  

» پوالدِ « به نيز»  جنبش مائويستی افغانستانۀرھبر گرانماي«برای معرفی اين  :»مائويست ھای افغانستان«. ٢

» ۀرھبری گرانماي«می شنويم که با چه » حزب» «ھواداران«مراجعه می کنيم و از او و » گرانمايه«و » نستوه«

را از حزب » گ م ا«ما در سالھای قبل انشعاب : در اينجا بايد تذکر دھم که«: پوالد می نويسد. رو ھستيمه روب

اد طلبی افتاده است؛ خير مقدم گفتيم و اميدوار بوديم که اين انشعاب که در پرتگاه اپورتونيزم و انقي» )م(کمونيست «

ولی متاسفانه که بعد از مدتی ھمين حرکت ھم از ... باشد» حزب«سرآغاز گسست کامل اين گروه از خط انحرافی 

ه اين ، اعالم کرد ک»حزب«به پيروی از اطالعيه اين » گ م ا«پيشرفت بسوی ترقی و تکامل بازماند و سال قبل 

ھای امپرياليستی و دولت مزدور قرار  برنامه» خدمت«ئی نبوده و در )ان جی او(ديگر يک حزب » حزب«

تفاوتی در مبارزه عليه اپورتونيزم و تسليم طلبی نموده است؛ در حاليکه  ما را متھم به بی» گ م ا««، »...ندارد

نمايد؛ در  ھمه ادعاھای که می}علی رغم{غم الر علی» گ م ا««، ».خودش تاريخ ناروشنی در اين زمينه دارد

ً عليه اپورتونيزم و ضد انقالب » گ ل ا«دھم که زمانی  اينجا با قاطعيت تذکر می می تواند ادعا نمايد که واقعا

» )م(حزب کمونيست «نمايد که عليه ھمه انواع و اشکال اپورتونيزم منجمله اپورتونيزم و انقياد طلبی  مبارزه می

بطور ھمه جانبه و صادقانه مبارزه کرده و انحرافات ايدئولوژيک سياسی تشکالت سلف و تشکيل کنونی افغانستان 

  ».خود را نيز به نقد بکشد

... «:  و باال دويده اند، می نويسندهت» شورشی«که سالھای سال با اين »  حزب «١۶ ۀواحد شمار»ھواداران«

ھای دھن  و مقاوم را با دستان خود ويران ساخته و منتظر وعدهکنيم که اين خانه زيبا  ضرورت آن را احساس نمی

کنند که در يک آينده نامعلوم برای ما از  دھند و اعالم می ھای سرخرمن می پرکن حاشيه نشينانی بنشينيم که وعده

المثل معروف  ھای اينان غير از مصداق روشن ضرب ما به خوبی ميدانيم که گفته. سازند نو خانه ديگری می

  .»تواند چيز ديگری بوده نمی» بزک بزک نمير که جو لغمان ميرسد«
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بد بختانه «: می نويسد» شعله جاويد«سايت » ھواداران«است، در بخش » شورشی«که دوست نزديک » اختر«و 

 را یعد تا کلمه واقيا شما سزاوار آن ھستيکرد که آ ی نقادانه میابين مورد ارزيست تا واقعاً دريکه صدر مائو زنده ن

 که یم واقع ل زنده باد م... ماند یب ميب و غري عجیھا یشتر به الف زنين بيا. ديدک بکشيم خود تان  ل به دنبال م

 که از ئیھا  که اگر دچار آن باشد برھاند نه آنئیھا یم طلبيکند تا حزب را از تسل یدر درون حزب مبارزه م

 یھا  شانهید رويبا. ستندي نیم واقع ل ل افراد مين قبيا. ا دارند بودن ری کاذب واقعیتازند و ادعا یرون بدان ميب

 ئیھا}گفت و گو{ از گفتگویکيدر ...  کردیکار شهير و تيم را لگد مال، تحق ل د مينبا. ستادين و مائو ايمارکس، لن

ک قصر ين را دارد که در ي ای اوقات آرزویلي شد که خی مدعین من و او صورت گرفت ويش بين سال پيکه چند

م ھا  ل ه گاه عمده ميگاه و تکيپا. ار کنندي اختی زندگئین جاھايد در چنيم ھا نبا ل خوب، م.  کندیا قلعه بزرگ زندگي

 گفت که برنامه حزب با یاش با حزب به ھم خورد، فور  که رابطهیوقت... ی خود ساخته ذھنیھا ھا اند نه قلعه توده

 یو. ست بوده استين طور است ساما سازمان نبوده بلکه حزب کمونيپس اگر ا.  نداردیگونه تفاوت چيبرنامه ساما ھ

نده شان انتخاب خواھند يس جمھور آي را رئ}زھما{ به نام زعمای، آنھا شخصیروزيمتذکر شد که در صورت پ

بلکه کند،  یم دفاع نم ل  است که نه تنھا از میت آن است که شخص مذکور چنان دچار بحران فکرياما واقع. کرد

 از یکيا }زھما{آموزاند که چون زعم ین را به ما ميا... یل آقاياما تحل. دينما یر ميدا رد و تحقيآن را شد

ا را دارد، ي دن}معتبر{متعبر  یھا س در دانشگاهي است و حق تدر}افغان{ی افغانستانیھا نيسيسران و اکادميپروف

 اوست ئی بورژوای بر سند خرد قراردادیل او متكيقت تحليقدر ح. نده گرددي آیس جمھور دولت انقالبيتواند رئ یم

ك ي آن یس جمھور دولت تحت رھبري که رئیست واقعين ھم شد حزب کمونيا! به! به. یستي مارکسیدئولوژينه بر ا

 آن آشکارتر یكي که جنبه متافزیستيل ديالکتيکی كمونين ھم شد تحليا. ل كرده باشدي تحصی ولیفرد ضد انقالب

 - زميني لن- زمي است ماركسیشه اوست كه مدعيانگر تزلزل در انديھا در واقع، ب ليھا و تحل ن حرفي ا...است

. ن خوانديانه آفريگرا ی واقعیھا لين گونه تحليد به ايبا. دار و مضحک است ن بسا خندهيا.  استیزم واقعيمائو

، که "یواقع "یھا م ل گفتار و کردار مان ي باشد، تضاد میکيد ظاھر و باطن شان يھا با م ل  است که میھيبد

  »...رساند ی را میزي بزرگ منشانه دارند، چه چیادعاھا

سالھاست که از افغانستان » افغانستان» مائويستی« جنبش ۀرھبر گرانماي«ضمن معرفی فوق، قابل تذکر می دانيم که 

کلوچه «حضور دارد و با  خوردن ) شود معلوم می» شورش«ھای  چنانچه از گزارش(فرار کرده و اکنون در ھالند 

راه انداخته و بر پالکاردھای آن ه ب» شورش«، زير بيرق سرخ که معلوم نيست از کدام تکه برش شده، »افغانستانی

را درج کرده که خلق افغانستان و به ويژه خلق پشتون زير ستم ملی و » ھا عليه ستمگری پشتون«در حالی شعار  

خصوص رفيق احمد ه اين عدد فراری، در حالی ديگران و ب. رود شود و به نابودی می  میاشغال، بيرحمانه کشته

، در »مادرزاد«اما نه » تماشاچيان گنگ«خواند که خود سالھای سال مثل  می» اکومونيست«و » رويزيونيست«را 

است؛ ھمان » ایگزارشگر سی آی «که » حزبی«قرار داشت، ھمان » حزب«کنار انقياد طلبی و رھزنی اينجوئی 

  .که سگانش زنده ياد رفيق احمد را تيرباران کردند» سی آی ای«

، فرارش »پوالد«. رسد به نظر می» صادق«، يکمقدار »مائويست«اين عدد، در ميان ھمه فراری ھای  :پوالد. ٣

ھار دھه عللی در طول چ«: کند ش، چنين معرفی می»گروه«ۀ او خودش را در نوشت. ھا قبول دارد را از ميان توده

: در تشکيل حزب کمونيست انقالبی نقش داشته اند) م ل م(ھای مختلف جنبش کمونيستی  چند در عدم موفقيت بخش

  به کشورھای خارجی که نسبت به مبارزه }به شمول خودم{فرار صدھا تن از منسوبين جنبش دموکراتيک نوين ...

م که بدون توجه دقيق به ماھيت خط رھبری کننده حزب ئينما میتکرار ... عالقه شده و يا ترک مبارزه کرده اند بی
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ً انقالبی باشند و و در نظر گرفتن  معيارھای انقالبی پرولتری برای اعضای متشکله آن که در نظر و عمل واقعا

ھای  ، تشکيل حزب کمونيست واقعی و پيشرفت مبارزات انقالبی تودهحاضر باشند که خود را وقف راه انقالب کنند

فقط اين «: فرمايد ھا فرار کرده، وقيحانه می که خودش از ميان توده ، او در حالی».خلق امر مشکلی است

 انتقال ۀھا و پرولتاريای انقالبی ھستند که با کسب آگاھی انقالبی مسئوليت ايجاد حزب و رسالت و وظيف کمونيست

و رھبری مبارزات شان را برای انقالب کردن ھای خلق و بسيج و سازماندھی آنھا  ھای انقالبی به توده تئوری

  » .بعھده دارند

ھای  او فکاھی.  ھم می کندئیکه با عصبانيت بر زنده ياد رفيق احمد می تازد، بذله گو فراری، ضمن اين» پوالدِ «

  :خوانيم ھايش را با ھم می با اغتنام از فرصت، يکی از فکاھی. کند تقديم می» مائويستی«عجيب 

ھای خلق در جھت   درک اھميت و مبرميت حزب کمونيست انقالبی برای رھبری مبارزات انقالبی تودهما نيز با «

 امپرياليزم و تاسيس دولت دموکراتيک نوين و بنيان گذاری ۀسرنگونی ديکتاتوری طبقات ارتجاعی و قطع سلط

ايم که در اسناد ما درج  جامعه سوسياليستی، در طی سالھا برای تشکيل حزب کمونيست انقالبی مبارزه کرده

 ايدئولوژيک سياسی و طرد انواع اپورتونيسم و رويزيونيسم و ۀحزب کمونيست انقالبی از طريق مبارز! (».است

شود، نه با صرف شعار  کشور ايجاد می) م ل م(ھای مختلف جنبش کمونيستی  وحدت اصولی و ديالکتيکی بخش

  )٢٠١١ سپتمبر ٢، )م ل م (، گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان!دادن

  :را اينگونه معرفی می کند» پوالد«، )»افغانستان» مائويستی«جنبش «عضوی (» حزب«

نه تنھا يک سازمان بلکه يک ) " اصوليت انقالبی پرولتری ( سازمان پيکار برای نجات افغانستان «

دی می نوشت و زير آنھا فردی در يک گوشه دنيا اعالميه ھا و اسنا. گروپ منظم سه نفره نيز نبود 

) اصوليت انقالبی پرولتری ( سازمان پيکار برای نجات افغانستان " ، نام } پوالد{بجای امضای خود 

 وظيفه و مسئوليت درجه اول او نقد ...«، )١٣٨۴ ھفتم، ثور ـ جوزا ۀشعله جاويد، شمار (».را می نوشت" 

 و به بر }چرکين{ست و صد البته دور انداختن اين جامه چرگينا" سازمان پيکار برای نجات افغانستان " از برنامه 

 البته ما به او توصيه نمی کنيم که بدون بدست آوردن جامه نو و پاکيزه ، جامه چرگين. نمودن يک جامه پاکيزه و نو 

س پوشيده بودن با لباس چرگين بھتراز برھنگی است ، اما به شرطی که لبا.  را از تن بدر نمايد }چرکين{

گمان نمی . را اجرا نمايد " ستر عورت "  آنقدر پوسيده و پاره پاره نباشد که بتواند حد اقل وظيفه }چرکين{چرگين

 که بيست و شش سال پيش قابل بدل کردن بود ولی ھنوز بدل نشده است ، بتواند چنين }چرکينی{رود لباس چرگينی

کميته " ا يکی از مجاھدين ھمين احزاب بود و سالح ھای نقد نويس شخص« و » .وظيفه حد اقلی را نيز اجرا نمايد

شعلۀ جاويد، شماره (» .و اسناد رھبر سازمان اسالمی مربوطه را نزد خود داشت) کميته منسوب به خمينی " ( امام 

  ).١٣٨۴دھم، دوره سوم ماه جدی 

 آگاھی ميان توده ھا می داند، که يکی از وظايف کمونيست ھا را بردن قابل تذکر است که اين عدد فراری در حالی

خود ماه ھا پشت غرفۀ کنسولگری کشوری که به آن پناھنده شد، دويد، انتظار کشيد، چاپلوسی کرد و ھزار توھين و 

او در . رسيد) گزارش نوشته می کند» پيام آزادی«که اکنون از آن در  جائی(تحقير را خريد تا باالخره به ھالند 

ھای خلق و بسيج و سازماندھی آنھا و رھبری  ھای انقالبی به توده انتقال تئوری«ھا را   کمونيستۀکه وظيف حالی

ھا و انقالب چون طاعون ترسيده و دو پا از خود و  خواند، خود از توده می» مبارزات شان را برای انقالب کردن

طور نامعلوم ه د و باالخره بدو تای ديگر را از کدام پيکاری بيچاره قرض گرفته، از ميان آتش و باروت فرار کر
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شد و اينک بر سپيدار جنگل خلق می تازد که در آتش زيست و مبارزه کرد و جاودانه » پوالد» «کشور گل ھا«در 

  . شد

  

اينان که . در مورد اين موجودات عجيب و غريب خود قضاوت کنيد: »سازمان کارگران افغانستان«. ۴

له کرده اند و حال با استدالل مسخره اين افتضاح را توجيه می کنند، ديگران حوا» ـ لنينيزم را به تاريخ مارکسيزم«

کنند،  را رفيق خطاب می» جواسيس«اينان که . خوانند می» رويزيونيست و تسليم طلب و چاکر امپرياليزم«را 

مدافعين » ھا مائويست«قرار دارند و » ھا مائويست«خوانند؛ اينان که در کنار  می» اکونوميست«رفيق احمد را 

 و بی شرمی بر ئیحيا ھستند، با بی» ھای اطالعاتی دشمن معرفی کننده انقالبيون به دستگاه«و » ئیرھزنان اينجو«

تزھای خروشچفی را به مرحلۀ باالتر » جنگ خلق تا کمونيزم «ۀاينان که با شعار مسخر. تازند رفيق احمد می

شرمی خاص خود شان،  را نيز ابداع کرده اند، با بی» موم خلقسومين ع«، »دو عموم خلق«رسانده اند و در کنار 

 جنبش ۀرھبر گرانماي«اين عدد ھای بيمار، دير يا زود در کنار . خوانند می» رويزيونيست«رفيق احمد را 

» مائويست ھا«خواھند کرد، زيرا تجربه نشان داده که سرنوشت » شورش«در ھالند  » افغانستان» مائويستی«

» مائويست ھا«در آن ديار است؛ » پيام آزادی«و دادن » حزب سازی«و » انقالب«و » شورش«رب و رسيدن به غ

  !!!ھستند» سوپر انترناسيوناليست«ما واقعاً که 

 او رھبر مدبر بود، :نويسيم ک مختصراً در مورد رفيق احمد به حيث رھبر نمونۀ جنبش انقالبی افغانستان می اين

ھای مردم زندگی کند   نجات دھد، الترناتيف ارائه کند، از خود انتقاد نمايد، در ميان تودهتوانست جنبش را از انحالل

ھای مذھبی جاودانه شد؛   فاشيستۀنظير به وسيل او قھرمانی بود که با قساوت بی. و زندگی را فدای مبارزه نمايد

  مردم مبارزه ئیاو برای رھا. ی نھاددر کنارش رزميد و سر بر راه آزاد) رفيق مينا(اش  ھمسر فرزانه و انقالبی

 .کرد و تا آخرين لحظۀ زندگی در کنار مردم سر افراز زيست

خط پاسيفيستی مسلط بر کميته مرکزی سازمان جوانان مترقی، نواقص «وقتی که » حزب«نويِس » نقد «ۀاو به گفت

برطرف نکرد و برای رفع ھای مبارزاتی سازمان در عرصه مبارزات روشنفکری و کارگری شھری را  فعاليت

بلکه در ھا و گسترش تنظيم شده مبارزات سازمان و جريان در ميان دھقانان تالش نکرد،  گری اين فعاليت يکجانبه

 در ١٣۵١ که نشست عمومی چھارم سازمان در خزان اين ضربه چنان کاری بود. ھا را خواباند واقع اين فعاليت

گيری پراکنده  ی شرکت در نشست حاضر شده بودند، بدون ھيچگونه تصميمواقع داير شده نتوانست و آنانيکه برا

 الترناتيف سياسی، راه را ۀ، نگذاشت جنبش انقالبی به انحالل برود و با ارائ»گشتند و سازمان به انحالل کشانده شد

  .ھای بعدی جنبش باز کرد برای فعاليت

لترناتيف سياسی او مبرا از اشتباه است، چنانچه در مشعل گاه ھم ادعا نداشت که ا او الترناتيف سياسی داد و ھيچ

ترين مسايل جنبش مارکسيستی و بحث روی مھمترين اشتباھات و  سازمان ما با وجود طرح اساسی«:  نوشتئیرھا

و عوامل آن » شعله جاويد«و » م.ج.س«از آنجا که درک آن از اشتباھات و نقش مثبت تاريخی » م.ج.س«انحرافات 

االت پاسخ روشن و صريح دھد و اين اشتباھات در سازمان ؤتوانست به تمام س ر بسا موارد ناقص بود نمینسبی و د

تداوم نيابد، اما با آنھم از ديد تاريخی طرح اساسی ترين مسايل و اعالم مواضع اصولی در جنبش مارکسيستی و 

  ».ودمرزکشی ميان دو مشی از طرف سازمان ما ھر چند ناکامل گامی به پيش ب

گيری  در موضع» با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش «ۀوقتی در نوشت. او از اشتباھات خود انتقاد کرد

از برخورد ماترياليستی تاريخی به دور ماند، در » ياری«و شخص رفيق اکرم » سازمان جوانان مترقی«عليه 
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 طی انشعاباتی، ١٣۴٩ سازمان و جريان در سال بنابر عوامل باال تضادھای نھفته در«: نوشت» ئیمشعل رھا«

قادر نشدند اشتباھات سازمان » پس منظر تاريخی« نظريات و انتشار ۀنخستين تبارز خود را يافت، انشعابيون با ارائ

.  سالم برمال ساخته و الترناتيوی به جنبش ارائه دھندۀرا بر ھمگان از طريق يک مبارز و جريان و علل اساسی آن

ز يک برخورد ماترياليستی تاريخی به دور می شوند و از ارزيابی جنبش و علل آن به نقض مطلق افراد توسل آنھا ا

ين مورد ما نيز ااشخاصی که با وصف اشتباھاتی نقش تاريخيی در جنبش مارکسيستی کشور داشتند، در (جويند  می

  .»)اھی درغلتيديمبه نحوی از انحاء به چنين اشتب» ...با طرد اپورتونيزم «ۀدر نوشت

از اشتباھاتی بود که رفيق احمد، در » ئیمشعل رھا«در » تيوری سه جھان«و » جمھوری اسالمی«پذيرش 

ھای   دوم به جمعبندی از آن پرداخت و آنھا را اشتباه خواند، اما جاودانه شدنش توسط فاشيستۀشمار» مشعل«

 ۀشمار» مشعل «ۀيد، و رھبری بعدی نه تنھا نتوانست مسودگلبدينی به او فرصت نداد تا کنگرۀ سازمان را داير نما

تفاوتی اعالم کرد، اين مسوده در جريان توطئه و خيانت داخلی گم  دوم را چون مردمک چشم حفظ کند، بلکه با بی

  !!  شده است

ذشته در غرب نشستن و به گ«:را نقل کنيم» کارگران«بار ديگر سخن نغز  با توضيحات فوق،  نياز است تا يک

نوشتن عليه ... باشد انتقاد کردن کار ساده ای است، چيزيکه دشوار و محک صداقت است مبارزه در ميان مردم می

رزيالنه  ھا نھايت کسانی که ھمه زندگی خود را در انقالب و مبارزه مردم افغانستان فدا کرده اند بدون اين محک

  ». است}رذيالنه{

ھا  ھا و ماه که با چوچ و عيال خود گريختند و مردم را تنھا گذاشتند، ھفته» انافغانست» مائويستی«جنبش «منسوبين 

زنند و لبان شان را   میئیھا منتظر پناھندگی ماندند، آنانی که آروغ پيزا ھای سفارت خانه ھا و دروازه پشت غرفه

» حزب«و » مائويزم« و کنند و وقتی مست شدند، فلسفه ھا با بير ھالندی و واين فرانسوی، تر می»کاباره«در 

  .کنند، مخلوقاتی عجيبی ھستند که به ھيچ اصل اخالقی پابند نيستند پرتاب می

 خود را به غرب رسانده اند، آنانی که ئیآنانی که در اين دفتر و آن دفتر دولت غربی لميده اند، آنانی که با پول انجو

تش استعمار و جنايت جھادی و طالبی بسوزند و خاکستر خلق ستمديده و رنجديده را تنھای تنھا گذاشته اند تا در آ

دھند، آنانی که  انجام می»  طوالنیئیراه پيما«شوند، آنانی که به جای گام برداشتن در کنار خلق خود، در اروپا 

ھای ھالند  کنند ولی جاده ھا فرياد نمی ھا و وردکی ھا و کنری با ننگرھاری» مرگ بر کرزی«شعاری در سطح 

ستمگری «دھند و تلوار ضد  شارانند، آنانی که با خلق پشتون ھمبستگی نشان نمی می» مائويستی«پوکگری را با 

 شان کشيده اند، آنانی که به جای ھمبستگی با قربانيان اشغال افغانستان در ۀرا از نيام کھنه و فرسود» ھا پشتون

ھمبستگی با خلق «داری به نام   شوخی خندهدر اروپا،» ھای افغانستانی صرف کلوچه«ھای گلين شان، با  کلبه

ای در کنار پرولتاريا، دھقانان و ساير زحمتکشان کشور ما  کنند، آنانی که برای لحظه اندازی می راه» افغانستان

ھستند که  زنند، ھمه و ھمه ھيپی ھای حرف می» ايجاد حزب کمونيست انقالبی افغانستان«توانند ولی از  بوده نمی

عزيز که يکی در قصابخانه » فريدون«نوجوان و » محمود«ر مورد رھبران جنبش انقالبی چه، که بر حق ندارند د

اينان بايد اول ثابت ! ھای رژيم آخوندی ايران سالخی شدند، حرفی بر زبان آرند گلبدين فاشيست و ديگری با گلوله

ه خواھد شد تا چيزکی بگويند، در غير آن سازند که فرزندان صديق خلق افغانستان ھستند، بعد به ايشان اجازه داد

ھای پل باغ عمومی کابل حق دارند به ھر سو حمله کنند، و يا مثل معتادين پل سرخ، با ديدن  مثل ديوانه

  !فکاھی بگويند» ايجاد حزب کمونيست انقالبی«نطوق کشيده، از » ھا داکترک«

  .ادامه دارد


