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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٢٠

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)٨(  
. عليه سازمان انقالبی افغانستان است» عمدتاً مائويست ھا«و » مائويست ھا«مخرج مشترک ديگر » زبان انجوئی«

، زبانی که "زبان انجوئی"بر روی  در اين بخش قبل از آنکه به اصل مطلب بپردازيم«: نويسند می» ھا مائويست«

زبان گزارش واقعات " زبان انجوئی. "با آن صحبت ميکند، بطور مختصر مکث ميکنيم" سازمان انقالبی افغانستان"

نتايج {دراين زبان نويسنده الی نھايه بدون آنکه مسايل را بشکافد و يا از بطن وقايع نتائيج . است" ئی ا زبان رسانهي

 مطلوب را بيرون بکشد و آنرا بطور مشخص با مسايل ديگر بطور ديالکتيکی مربوط ساخته برله يا عليه }يا نتائج

که اين سازمان درحاليکه حتی از نظر سواد سياسی و معلومات به اينصورت می بينيم ... آن موضع بگيرد، مينويسد

باشد ولی رھبران آن با ) ولی بورژوازی(به مفھوم يک تشکل واقعا طبقاتی " سازمان"عمومی در حدی نيست که 

ھای خنده  ھمان سبک انجوئی بدون آنکه به علل وعوامل مسايل و ديالکتيک حرکت و تکامل بيانديشند، جسارت

رھبران سازمان انقالبی افغانستان که ... ھای انقالبی افغانستان انجام ميدھند در جھت سبک ساختن تشکلآوری را 

تربيه ديده ھم گرامر اين زبان را ياد » ای انجوی رسانه«در دبستان انجويی سازمان رھائی و سپس آموزشگاه 

  .» ميکنندصحبت» لھجه«ھای آنرا و اکنون آنرا با اندک  گرفته اند و بافت واژه

ھا ريشه "انقالبی"زبان انجويی «: کنند عقب نمانده، چنين ھرزه گويی می» شورشی ھا«از » عمدتاً مائويست ھا«و 

  ».ھای سازمان رھايی دارد"امتياز ستدن"و " مزدور منشانه"ی  در گذشته

ما قبالً . سرايی است ياوهدر پاراگراف باال، تنھا چيزی را که می توان ديد، يک بافت زشت از تار و پود دروغ و 

خواسته بوديم که اسنادش را به جنبش ارائه کند، که تا حال چنين سندی » صدر«از » ای اينجو رسانه«در زمينه 

  !! را با بيشرمی بجوند، اختيار دارند» صدر«شوق کرده اند تفالۀ » ھا مائويست«ارائه نشده است، حال که 

. کنند ھا را در ذھن تداعی می» خلقی«ھا و » پرچمی«ھستند که ديده درايی از جمله ديده درايانی » مائويست ھا«

اين سازمان در حاليکه از نظر سواد سياسی و معلومات عمومی در حدی نيست که «نويسند که  از يکسو می
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ً طبقاتی» سازمان«  نقدی بر مواضع«، ولی از سوی ديگر در »...باشد)ولی بورژوازی(به مفھوم يک تشکل واقعا

ھای بنام سازمان  ھا و اعالميه از مدتی به اين طرف نوشته«نويسند که  می» اپورتونيستی سازمان انقالبی افغانستان

با وجودی که بسا از مطالب اين . رسد به نشر می» افغانستان آزادـ آزاد افغانستان«.... انقالبی افغانستان در سايت

دھند که سخن اول شان دروغ و سخن دوم شان  ن گونه نشان می؛ ايشان به اي»...ھا قابل استفاده است نبشته

... موج دوم حمالت سايت «: گرانه است، زيرا ھنوز چند روزی از اين حيله گری نگذشته بود که نوشتند حيله

 }استفراغ{ئی واستفراق   بخوان بخش انجوئی رسانه-  افغانستان آزاد بعد از داير شدن کنگره سازمان انقالبی

باز ھم به پاسخ حمالت خصمانه، لمپنانه و فحش گونه سايت دو سره استخباراتی (» . رھائی آغاز گرديدسازمان

  ).١٣٩٢ حمل ٨» افغانستان آزادـ آزاد افغانستان«

» ساما«رھايی نيستيم، مثلی که ايشان استفراغ و قی شده ھای » استفراغ«به خوبی می فھمند که ما » مائويست ھا«

» استفراغ«قطع رابطه و عليه انحرافات او مبارزه کرديم، نه اينکه » رھايی«ه می دانند که ما با زيرا،  ھم. ھستند

بوده » قابل استفاده«برای اينان » رھايی» «استفراغِ «ولی جالب اينست که تا چند پيش، قسمت عمدۀ، . شده باشيم

 با اشتھای تام بلعيده و از آن  به گفته را» رھايی» «استفراغِ «است؛ اگر واضحتر صحبت کنيم، ايشان قسمت اعظم 

  ! نوش شان باد. برده اند، ما را از طريق ايميل اطمينان داده اند» لذت«برده اند و از اينکه » لذت«خود شان 

بھتر خواھد بود تا مثالی از ھر دو طرف آورده شود که خوانندگان قضاوت کنند که » زبان انجوئی«و اما در مورد 

کند، ما يا  صحبت می» مجددی و پير سيد احمد گيالنی«و آنھم با لھجۀ غليظ نوع » ينجوئیزبان ا«کی با 

نويسنده الی نھايه «که در آن » زبان اينجوئی«دروغگو؟ با اين مثال خوب است ببينم که کی به » ھای مائويست«

 مطلوب را بيرون }يا نتائج استنتايج » ھا عالمه«منظور {بدون آنکه مسايل را بشکافد و يا از بطن وقايع نتائيج 

استفاده » بکشد و آن را بطور مشخص با مسايل ديگر بطور ديالکتيکی مربوط ساخته برله يا عليه آن موضع بگيرد

  کند؟ می

فساد «: نويسند می خوانند، می» رھزنان اينجوئی «ۀکه آن را از جمل» حزب«در مورد انجوايزم » مائويست ھا«

ھا  البته منظور عالمه{ھای شان را کار برای کمونيزم و سوسياليزم  رسيده که آنھا اينجودر حلقه رھبری به حدی 

، در »خوانند ھا می ، جنگ خلق و رھائی مردم کشور از چنگال اشغال امپرياليست}سوسياليزم و کمونيزم است

کنند، عليه سلطه  ت میھای بازسازی افغانستان در لندن، ژنيو، برلين و توکيو شرک حاليکه در تمام کنفرانس«

دانيم که طالبان ظاھر قضيه اند و در  ما می... «، »کنند امپرياليزم و بازسازی افغانستان نيز چيزھای را نجوا می

ای قرار داشت، آيا مسئله در حدود مولوی . آی. آی و در پله باالتر از آن سی. اس. عقب آنھا در گام اول آی

ای ارتباط تشکيالتی و . آی. آی و سی. اس. شود و يا اينکه ارتباط طالبان و آی ه میماند که گفت زاده باقی  می آخند

  » گزارشدھی و بررسی گزارش بود؟

وليت بسيار بزرگ به دوش ؤرا اينجوباز و رھزن اينجوئی می خوانند، بلکه مس» حزب«نه تنھا » مائويست ھا«

اجازه بدھيد واضحتر . کنند نيز می» ای. آی. سی «و» آی. اس. آی«را متھم به جاسوسی به » حزب«گيرند و  می

چنين . است» طالبان«و » ای. آی. سی«، »آی. اس. آی«نوکر و مخبر » حزب«گويند که  می» مائويستھا«: بگوييم

تواند و بر نيروھای  کمونيست چه، که ملی ھم بوده نمی) کنند از آن ارائه می» مائويست ھا«تعريفی که (» حزبی«

. را يکجا با نوکران پوشالی و اشغالگران از سر راه بردارند و حمايت کننده ھای آن» حزب«ت که اين کمونيست اس

  ؟»مائويست«يم آقايان ئگو درست می
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خورده اند، نوشيده اند و کيف کرده اند، » حزب«بر خوان بزرگ انجوايزم » مائويست ھا«که  ولی از آنجائی

به علل و عوامل مسايل و ديالکتيک حرکت و تکامل بيانديشند، « اينکه دھند و بدون تحويل می» حزبی«ھای  آروغ

کرد، ما عليه اين  تا زمانيکه اين حزب انجوبازی می«: دھند مبنی بر اينکه انجام می» آوری ھای خنده جسارت

کنيم و  میھای آنھا را قبول  گويند ديگر انجو ندارند، ما حرف کرديم و اکنون که آنھا می خطای آنھا مبارزه می

دھيم، زيرا  ھای آنھا داريم بيرون نمی گوئيم و حتی اسنادی را که در مورد انجوبازی عليه آنھا در مورد چيزی نمی

که متھم به جاسوسی به اشغالگران و نوکران » حزبی«آيا ! »تثبيت اين مسئله از نظر سياسی ديگر معنی ندارد

توان باور کرد که ھمه چيز در آن گل و گلزار است؛  می» ھا مائويست«ی آن شده است، با چنين کاسبکاری ئ منطقه

با ھم جوت شده، يکديگر را نوکر و مخبر » مائويست«نه جاسوسی در کار بوده و نه ھم مخبری، و دو تا اوشتک 

ھمين است که ما از آن خبر » مائويستی «ديالکتيک حرکت و تکامل«به خير گذشته است؟ آيا » انشاءهللا«گفته که 

  !!! تان مبارک، چشم بد دور»» مائويستی«ديالکتيک جديد و کاغذ پيچ  «کشف ! نداشتيم؟ مبارک باشد

ھای  ھا بر مائوئيست تاخت و تاز رويزيونيست«بپرسيم، شما که باور داريد که » کارگران«خوب است اينجا از 

افغانستان، تاخت و تاز بر سازمان کارگران افغانستان است، و به ھمين ) ستمائوئي(افغانستان و حزب کمونيست 

ترتيب، تاخت و تاز بر سازمان کارگران افغانستان، بخشی از تاخت و تاز بر جنبش مائوئيستی کشور محسوب 

افغانستان از طرف ) مائويست(کمونيست » حزب«، درمورد جاسوس خواندن و مخبر خواندن »ميشود

و بخشی از ... تاخت و تاز بر سازمان کارگران افغانستان«فرمائيد؟ اين را نيز  چه می» ھای افغانستان مائويست«

شود که پاسخ تان منفی است، زيرا شما چک  معلوم می!!! می دانيد يا خير؟» تاخت و تاز بر جنبش مائويستی کشور

ماری روانی و عصبی تان را از برکت ھستيد و چه معلوم که دواھای بي» ھای افغانستان مائويست«ھای  چکی

  !!به دست آورده باشيد» مائويست ھای افغانستان«، البته از طريق »حزب» «اينجوايزم«

در مسئله انجوايزم » مائويست ھای افغانستان«موضع گيری پسيف و اپورتونيستی «ما قبالً نوشته بوديم که 

» مائويست«رت گرفته است، ورنه چگونه يک صو» آشتی«و ياران » حزب«دھد که ميان  نشان می» حزب«

 انجوبازی ألۀاکنون که مس... ای به اين اندازه مھم سرسری بگذرد لهأتواند با اين سادگی و معصوميت از مس می

ليون دالری در يی دارد؟ اين فندھای مئھا روابط انجو با کی» حزب«: خواھيم بدانيم آفتابی شد، ما می» حزب«

پردازند؟ وظايف  ھای استخباراتی اين پول را می شود؟ کدام کشورھا و سازمان وظيفه داده میبرابر کدام خدمت و 

ھا در  گيری با طالبان در اجرای پروژه در ازای به دست آوردن اين فندھا چه است؟ نقش رابطه» حزب«مشخص 

را در » حزب« اين ھای کشورھای غربی، نمايندگان ھای جھانی و سفارت کدام سطح قرار دارد؟ کدام ارگان

ھا در کدام سطح »کمک«ی در اين ئھای امريکا کنند؟ نقش مستقيم امپرياليست ھای متذکره منظور می کنفرانس

گيرد؟ چند تا مدال و ايوارد  کار می» استفاده از تضادھا«از انجوھا برای » یئرھا«مثل » حزب«قرار دارد؟ آيا 

ھا کافی بوده است؟ آيا  ھا تا حال به دست آورده است؟ آيا کمک وژهپر» ثرترؤم«و » خوبتر«و » بھتر«برای انجام 

با انسجام بيشتر صورت گرفته است؟ آيا پس از » حزب«ی داشته يا به وسيلۀ ئھا»ريخت و پاش«ھا  اجرای پروژه

 ھای وعده شده که در اصل ناکافی اند، موقعی که شکل پرداخت کمک«در برنامۀ خود ثبت کرد که » حزب«آن که 

ھا به اين درخواست رسيدگی کردند يا نه؟ وقتی  امپرياليست» پذيرند گيرند، باز ھم نقصان می عملی را به خود می

ھای بازسازی اقتصاد  شود، در مقايسه با ضرورت ی که داده میئھا مجموع کمک«فرياد زد که » حزب«

در » حزب«تکاران امپرياليست به نمايندۀ ، استعمارگران و جناي»فروپاشيده و در مرز انھدام، بسيار ناکافی است

ھا به  بخش مھمی از کمک«صدا بلند کرد که » حزب«چه گفتند؟ وقتی ... ھای ژنيو، لندن، توکيو، برلين و کنفرانس
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کردند، چه بود؟ آيا  می» کمک«واکنش قاتالن مردم افغانستان که » يابد مصارف غير مولد اختصاص می

ھا،  ھا، بلندمنزل ھای عروسی، کارخانه ھا در مصارف مولد از نوع سالون»کمک «ی فراھم شد تا اينئھا زمينه

ھا به اين صداھا با جبين گشاده پاسخ دادند يا با  به مصرف برسند؟ آيا امپرياليست... خريداری زمين و جايداد و

نقالبی کشور ما ھا سؤال ديگر که برای جنبش ا ھا شما را بيش از پيش مصروف ساختند؟ و ده سازی پروپوزل

شان را جدی » شورش«نتوانند اين سؤاالت را پاسخ گويند، کسی » ھا مائويست«اگر . روند بسيار مھم به شمار می

 مائويزم، نه - لنينيزم-فقط مارکسيزم«نگرفته و پشيزی به آن ارزش قايل نخواھد شد، خواه ھزار بار بنويسند که 

» ھا مائويست«ھا از طرف  ھای عمده و اساسی و پاسخ به آن  پرسشھا  اين!»چيزی بيش و نه چيزی کمتر از آن

» ھا مائويست«حال ! در اروپا ھم باشد» شورش«آنان است، حتی اگر اين » شورش«کنندۀ ماھيت واقعی  تعيين

کنند يا با سکوت و مماشات با انجوايزم اين  کمک می» حزب«اختيار دارند که جنبش انقالبی را در شناخت اين 

» ھا مائويست«انتخاب از آن . نويسند قلم گرفته عليه ما می» حزب«، اپورتونيزم را پيشه ساخته، در کنار »بحز«

  »!است

به زودی راه اپورتونيزم، راھی را که بر آن رفته بودند، دوباره انتخاب کردند و به » جوتکی» «مائويست ھای«و 

ی و حمله را ئھای فحاشی، دروغگو  عليه ما نوشتند و فصلکه به سؤاالت ما پاسخ بگويند، قلم گرفتند و جای اين

  .شان را صاف و ساده به اثبات رساندند» لھجه«ولی بدون » زبان اينجوئی«بيرون دادند و 

کنند، و اگر  صحبت نمی» لھجه«خوی و عادت گرفته اند که اوالً با » زبان اينجوئی«چنان با » مائويست ھا«

صحبت کنند، بدون اينکه باکی » لھجه«توانند با چندين  صحبت کنند، می» لھجه«بالفرض ضرورت بيفتد، تا با 

رفقای ما «: گويند ھالندی می» ۀلھج«ھای آن کشدار خواھد شد، چنانچه با  داشته باشند که دھن شان کج و الشتک

 قبيله و ننگ داريم که زبان، نبايد در اين دام توطئه نفاق افگنانه بيافتند و دقيقا درک کنند که ما نه ملت داريم و نه

ما فقط يک . فرھنگ ملی، خصوصيات روانی ومنطقه زندگی يک اھالی را بر اھالی ديگر افغانستان رجحان بدھيم

چيز داريم که طبقه ما يعنی طبقه کارگر است و مبارزه ما با طبقات استثمارگر و مزدوران خبرچين آنھا مبارزه 

چنين ارشاد » افغانستانی» «لھجه«ولی با ) ١٣٩٠ ثور ٢٣ای افغانستان، ھ بيانيه مائويست(» .طبقاتی است

 در افغانستان مليت }به شمول کارگران، دھقانان و ساير زحمتکشان{در حال حاضر مليت پشتون «: کنند می

ھای آباد و نھرھا و کانالھای آبياری و زمين ھای ھده، غازی ھای عظيم زراعتی مانند فارم پروژه... ستمگر است

به شمول کارگران، دھقانان و ساير {ھای سرسبز افغانستان نيز به مليت پشتون  زراعتی درجه اول و جلگه

نيست؟ مگر اين عبارت » زبان اينجوئی« واقعی ۀ خنده دار و مبتذل، نمونۀمگر اين قطع» ... تعلق دارد}زحمتکشان

عطا «و » پرتو نادری«، »زرياب«، »صورحفيظ من«، »فرشته حضرتی«، »کامران ميرھزار«پردازی با زبان 

و » ھا دولت پشتون«، »ھای فاشيست اوغان«، »ھا فاشيزم پشتون«تفاوتی دارد؟ مگر آنان از » محمد نور

  بينند؟  را در تجزيۀ افغانستان نمی» راه حل«نالند و  وغيره نمی»حاکميت قبيله«

  .ادامه دارد

  

  

 

  

  


