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 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٢۴

  

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١٠( 
  ش انقالبی افغانستانفراری و کينه توزی نسبت به جنب» مائويست ھای«

 را با يکی از اعضای ئیآشنا شديم و اين آشنا» مائويست ھای افغانستان«با » شورش«ما وقتی از طريق وب سايت 

ما ضمن انتقاد، اھانت او را به . خواند» ھای چپ بنجل«دار جنبش در ميان گذاشتيم، او با صراحت لھجه، آنان را  سابقه

م و به او توضيح داديم، در روزگاری که روشنفکران کشور يا در خدمت اشغال قرار انقالبی دانستي اين جمع، غير

بندند و  ھای شان را می ھای شان را بخيه زده و بر جنايات اشغالگران، دولت پوشالی و طالبان چشم گرفته اند، يا لب

از مردم و ضد اشغال بلند  که در دفاع ئیکنند، ھر صدا ای خون خلق ما را در اين قصر و آن قصر حراج می عده

کرد و با ادامۀ  تأکيد می» ھا مائويست«اما اين رفيق روزگارديده، کماکان بر نظرش در مورد . شود، بايد تقويت گردد

توزی با جنبش انقالبی، ھيچ افتخار  ھای خزيده در جنبش انقالبی ھستند و جز کينه بحث اعالم کرد که اينان خسک

  . ياسی شان ندارند؛ ھمکاری با اينان، توھين و تحقير به جنبش انقالبی استمبارزاتی ديگری در عمر س

را با » شورش«ھا حضور داريم،  ما ضمن احترام به نظر اين رفيق، خواستيم به مثابۀ سازمانی که در ميان توده

ود را با آنان آغاز رو با ارسال مطالب ھمکاری خ از اين. گيری فعاالنه و انقالبی به شورش واقعی تبديل کنيم سھم

با آتش کم، دود «رو ھستيم که ه توزی روب کرديم، ولی به زودی متوجه شديم که با يک جمع متکبر، خودخواه و کينه

و ناگزيز ھمکاری خود را با آنان قطع کرديم، ولی وقتاً فوقتاً اسناد سازمان را برای بلند بردن سطح » کنند زياد باال می

» لذت«فرستاديم که به اعتراف خود شان بسا از مطالب آن برای شان قابل استفاده بوده و از آن  آگاھی شان به آنان می

  .برده اند

آنھا رفقای خوب اند و «گفتند که  می بردند و می» لذت«که تا چندی پيش از خواندن اعالميه ھای ما » مائويست ھا«

چاکر » «سازمان انقالبی«سر جنباندند که »  افغانستانسازمان کارگران«يکباره با » ھای مثبتی را برداشته اند گام

دشمنان مارکسيزم، رويزيونيست، «: توزی اتھاماتی را در مورد ما قطار کردند است و با کينه» امپرياليزم و ارتجاع

، دارای اغراض بورژوائی، اين سازمان در حاليکه حتی از نظر سواد »دانشمندان«شرم، وضعيت مضحک داشتن،  بی
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باشد، ) ولی بورژوازی(به مفھوم يک تشکل واقعاً طبقاتی » سازمان«سی و معلومات در حدی نيست که سيا

 سازمان ئیھای دبستان اينجو  بيھوده، تربيه ديدهئیھای انقالبی، قلمفرسا آور، سبک ساختن تشکل ھای خنده جسارت

دادن، » گزارش«انگيز خود را  دی رقت، بيسوائیگو ، يک مشت بيھوده»ای انجوی رسانه« و سپس آموزشگاه ئیرھا

ھا خود را مسخره ساختن، رھبران سازمان انقالبی  ـ تاريخی داشتن، با اين گونه بيھوده گوئی مشکل بيسوادی سياسی

افغانستان قبل از آنکه سواد شانرا تکميل کنند و يا با مارکسيزم آشنائی حاصل نمايند، سازمان ساخته اند، نوابغ سازمان 

خبر  ھا مطالبی اند که فقط آنھائيکه در غار کوه با اصحاب کحف در خواب بوده از آن بی ی افغانستان، اينانقالب

تر و  بازان بورژوائی، اپورتونيزم حيله گر وار از سياست کاری، تقليد ميمون باشند، دست زدن به مغلطه می

 سازمان انقالبی افغانستان، حضرات، سر در آوری مبدل کردن، رھبران فيلسوف تر، خود را به مضحکه رقت محيالنه

، چوری و »مسلکی«ھای  ھا، به بستر حل و عقد خزيدن، نيرنگ گريبان بردن، به ريش سازمان تان خنديدن، بيچاره

العاده نويسنده در نفھميدن ابتدائی ترين مطالب، ھراس  ، استعداد خارقئی، تفاله رھائیچله تبديل کردن، استفراغ رھا

آميز خواننده قرار بگيرد، گستاخ، سمارق ناسيوناليزم خوانين و  ز اينکه افکارش در محراق پوزخند تمسخرنداشتن ا

  ...و» مالکين مليت پشتون، شوئينيزم ارتجاعی، با حقارت سر بر آستان فئودالھای مليت پشتون سايدن، حيله گری

دانند  می» متمدنانه«و » نجيبانه«برخورد شان را » مائويست ھا«با وجود اين اتھامات، دشنام، فحش، توھين و تحقير، 

 افغانستان چارچوب }انقالبی{ ئی سازمان رھا}و{ھا  ـ ايدئولوژيک بين ما کمونيست مبارزه سياسی«: نويسند و می

خيزد،  ای که از ضعف منطق و فقر برھان بر می برخورد نجيبانه و متمدنانه را نشکستانده و سر را به فحاشی و لچکی

  » .کشاندن

چارچوب برخورد «مورد انتقاد ما قرار گرفتند، يکباره فيگور گرفتند و » مائويست«ولی، بعد از آنکه اين آرنولدھای 

» خيزد ای که از ضعف منطق و فقر برھان بر می سر را به فحاشی و لچکی«را شکستند و » نجيبانه و متمدنانه

» نجيب«داشتند، نثار ما کردند و ثابت ساختند که نه » مائويستی«ق آنان ھر چه دشنام و فحش در چنتۀ اخال. کشاندند

 ھستند که ضعف منطق و فقر برھان به آنان اجازه نمی دھد تا انتقادات ما را ئیھا»لچک«و » متمدن«ھستند و نه ھم 

  . سازند ھای شان را با فحش آلوده می رد يا پاسخ بگويند و ناگزير دھن

نشر و » ؟"مارکسيست يا رويزيونيست"را بشناسيم، " سازمان انقالبی افغانستان"« عنوان  چند فصله تحتۀاينان نوشت

که ما  خود را به نمايش بگذارند و برای تشريح موضوعات ُخرد، به خاطر اين» فيلسوفانه«در آن تالش کرده اند تا رخ 

نانچه در بخش نخست نوشتيم، نه خود را ما چ. ای پناه برده اند ثابت بسازند، به توضيحات کسل کننده» سواد بی«را 

ھای تک تک ما عرق سرد  طور تصادفی در مغز ما، بر شقيقهه و خطور اين دو ب» نابغه«دانيم، نه ھم  می» فيلسوف«

م که در حدی از سواد سياسی قرار داريم که داوطلبانه راه مبارزۀ انقالبی را در پيش ئيولی بايد بگو. جاری خواھد کرد

پردازد ولی باز ھم احساس  ھر روز به مطالعه می«ايم که او چگونه  دون آموخته  و از آموزگار ما مائوتسهايم گرفته

از مائوتسه دون «(» .فھمد و نياز به مطالعه دارد گويد که اين و يا آن موضوع را نمی او معموالً می. کند رضايت نمی

علم، «آموزيم که  از رھبر بزرگ پرولتاريا کارل مارکس میگونه  و ھمين) جلد اول منتخب آثار چوئن الی» بياموزيم

ھای  لوی آن دست يابند که از خسته کردن خود در کوره راهءتوانند به قلل پر تال گذرگاه سلطنتی نيست و فقط آنانی می

م، باز بيفتيم و لذا، ھراسی نداريم که در اين کوره راه سنگالخی بيفتيم، برخيزي) سرمايه، جلد اول(» .سنگالخی نھراسند

ھنوز ما در پيچ اول اين کوره راه سنگالخی قرار داريم و تا . لوی آن دست يابيمءباز برخيزيم و باالخره به قلل پر تال

ھا فاصله داريم و عھد کرده ايم که روزی به آنجا برسيم و رسيدنی ھستيم و در اين  لو، فرسنگءرسيدن به قلل پر تال

فکر » لوی علمءقلل پر تال«شويم که به نادرست خود را  رو میه افرادی روب» پيغور«و » طعنه«ميان منطقاً با 

  !  کنند می
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مورد بحث قرار نگرفته » مخرج مشترک«در اين بخش، تنھا به موضوعاتی تماس می گيريم که در بخش اول به حيث 

فقط با انتقاد اصولی «: خوانيم در شروع اين فصل می. کنيم از اينرو از فصل اول اين چرندنامه آغاز می. است

توانست سرآغاز  ـ سياسی سازمان رھائی و ھمچنين از گذشته خود، اين جدائی می کمونيستی از مواضع ايدئولوژيک

  ».به جنبش پرولتری افغانستان و جھان به حساب رود» تعھد مجدد«

واقعاً که ! ما را محک بزنند» عھد مجددت«اينان آمده اند تا ! ھا است»فراری«چشم پارگِی به توان شش » ديگه«اين 

در يک بستر لميده بودند و با تبديل کردن » سی آی ای«و » نيد«و خدمتگذاران » جواسيس«آنانی که با ! دردناک است

، آھسته آھسته »آستا برو«شان برای مدتی گسسته بود، دوباره چله و چوری پوشيده با آھنگ » يارانۀ» «چله و چوری«

برای ديگران حرف » ـ سياسی انتقاد اصولی کمونيستی از مواضع ايدئولوژيک«لولند؛ از  رک قبلی میدر بستر مشت

در ) مائويست افغانستان(اعالم جدائی از حزب کمونيست (» تماشاچيان گنگ« اينان که تا ديروز به حيث !!زنند می

خفه » ھا پروژه«به خاطر سھم کمتر از اين قرار داشتند و بعد » ھای امپرياليستی قھرمانان بازسازی پروژه«خدمت 

م، اول ئيگو ما به ايشان می!! آموزانند می» تعھد مجدد«سايند، به ديگران  شدند، و اينک دوباره به پای آنان سر می

بيرون بيائيد، بعد به حيث » پير سيد احمد گيالنی«و » مجددی«و » سی آی ای«و » نيد«خود تان شھامت کنيد از بستر 

ھای تان گوش داده خواھد شد، در غير آن به حيث   دارای افکار ملی، البته نه کمونيستی، حتماً به حرفئیھا انسان

دانيد که در انقالب  مانيد و خود می باقی می» ھا ھای بازسازی استعمارگران و امپرياليست قھرمانان پروژه«خدمۀ 

  .شود ارند، چگونه برخورد میدموکراتيک نوين، با آنانی که در خدمت امپرياليزم قرار د

ھا قرار دارند، به  در خدمت امپرياليست» قھرمانان پروژه ھای بازسازی امپرياليست ھا«اينان که با حمايت از 

بنا بر اين آنھائی که برای «: زنند نيز حرف می» قھرمانان خلق«ای وقيح ھستند که با تمام اين پوسيدگی از  اندازه

گرانه دارند؛ نخست اينکه نگذارند قھرمانان خلق را  ند در اين رابطه دو وظيفه حراستکن رھائی خلق مبارزه می

ھا قھرمانان طبقات ديگر را  ھا و رويزيونيست امپرياليزم و نوکرانش از خلق بگيرند، ثانياً؛ اينکه نگذارند اپورتونيست

بقاتی شخصيت، به واسطه اين سازمان را به در اينجا ما نمونه ديگری از نفی تعلق ط«» .بجای قھرمانان خلق بنشانند

اری، ياكرم " نوشته شده، و ١٣٨٧ ميزان سال ١٧ھای سازمان انقالبی که بتاريخ  در يکی از نوشته. گفتگو ميگيريم

 به ی شماریون بيخ جھان، انقالبيتار«: در اين نوشته چنين ميخوانيم. نام دارد مراجعه ميکنيم" شه و عمليمبارز اند

قامت بلند . خ جاودانه گشته اندي تاریشه نھاده و بر بلنداي سدر اندیدن در برابر دژ استبداد سر به پايه كه با رزمديخود د

رق برافراشته اند، يزمان بۀ ك بر كاروان تپندي كه ھر یخواھيان آزاديشوايسندگان، ھنرمندان، شاعران و پيمبارزان، نو

. ده انديوفان آرمطا در دل ي از دریا چون بخشيا پا به ساحل گذاشته ي كه ت نمودهيكران خلق ھا را چنان ھداي بیايدر

، )كيبلشو(ت يشل، عبدالرحمان كبريزمي، غبار، بابك، لویكتورخارا، محموديوار، ژاندارك، ويسپارتاكوس، حالج، بول

 انسان یبان در راه آزادر، قلم و زي بوده اند كه با شمشیگران از آناني و دیوندي میا، مالليناظم حكمت، برشت، زو

روز "باتمام احترام به نويسنده اين مقاله خدمت شان بايد عرض کنيم که اين پيکره بالدرنگ مقاالت ."... ده انديرزم

وقتی به محتوای مقاله دقت ميکنيم بالدرنگ به استعداد . آورد را بياد آدم می" جشن استقالل متعلمين مدارس متوسطه

 نويسنده از اين ھيچ ھراسی ندارد که .}گوئيم می{در نفھميدن ابتدائی ترين مطالب مرحبا ميگويم خارق العاده نويسنده 

و " ماللی ميوندی"افکارش در محراق پوزخند تمسخرآميز خواننده قرار بگيرد و ھمين گستاخی است که او ميتواند 

و مبارزانی بخوانند " انقالبيون"ا ھمسان در يک رديف قرار دھد و ھر دو ر) سپارتاکوس(را با سپاتاکوس " ژاندارک"

  !"خ جاودانه گشته اندي تاریشه نھاده و بر بلنداي سدر اندیدن در برابر دژ استبداد سر به پايبا رزم"که 

بايد به . کنند بدل، برداشت نادرستی از خلق دارند و آن را با طبقۀ کارگر خلط می» مائويست ھای«ديده می شود که 

قھرمانان استثمار شوندگان «که آن را فقط به (شود، منظور تنھا پرولتاريا نيست  تی از خلق صحبت میآنان گفت که وق
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 ئیبلکه در حال حاضر طبقات پرولتاريا، دھقان و خرده بورژوا در کشورھا) کنيد تحديد می» و غير استثمار شوندگان

م که ھدف از قھرمانان خلق، قھرمانان ئيد بگواگر خالصه کنيم باي. روند نظير کشور ما جزئی از خلق به شمار می

ھر کسی که چه ضد استثمار و چه ھم ضد استعمار بخشی . باشد استثمار شوندگان به اضافه قھرمانان استقالل طلبان می

سپارتاکوس، حالج، بوليوار، ژاندارک، ويکتور خارا، . رود از مبارزه را ھدايت کرده باشد، قھرمان خلق به شمار می

از ... ، ناظم حکمت، برشت، زويا، ماللی ميوند و)بلشويک(دی، غبار، بابک، لويز ميشل، عبدالرحمن کبريت محمو

البته به . (روند  کسانی ھستند که يا عليه استثمار رزميده اند و يا ھم ضد استعمار، لذا قھرمانان خلق به شمار میۀجمل

 نادرست در جمع زنان قيد کرده اند، زيرا پاتريس لومومبا، مرد بايد خاطرنشان سازيم که لومومبا را به» ھا مائويست«

  )!بود نه زن

ھا ھستند  اين تنھا تروتسکيست. شود به نظر ما رزميدن در راه آزادی انسان، شامل رزميدن عليه استعمار و استثمار می

شبه «باری . کنند میھای گوناگون، تنھا از مبارزه عليه استثمار، آنھم به سطح جھانی صحبت  که به بھانه

مبارزه برای استقالل، «تاختند و شعار ما مبنی بر » سازمان انقالبی«به ھمين منظور بر » ھای وطنی تروتسکيست

قھرمانان «قدم بر قدم آنان گذاشته، فقط از » ھا مائويست«اکنون . را به سخره گرفتند»  مبرم چپ انقالبی استۀوظيف

کنند که خود نفی مبارزۀ استقالل طلبانه و تبليغ انقياد طلبی  صحبت می» شوندگاناستثمار شوندگان و غير استثمار 

  . است

درست و منطقی است، ولی درد ايشان جای » قھرمانان خلق«به خوبی می دانند که بحث ما در مورد » مائويست ھا«

کنند که با فرشته حضرتی  کشند و ھيچ شرم نمی پِت می» ماللی ميوندی«اينان با ديدن نام . ديگری نھفته است

آيا برای اين سازمان تفاوتی ميان قھرمانان استثمار شوندگان و «: نويسند عروسک شورای نظار ھمنوا شوند، لذا می

ماللی و ! ماللی سراينده لندی و عبدالرحمن محمودی فقيد! خود مقايسه کنيد.  دارد؟ نهغير استثمار شوندگان وجود

چه چيزی ماللی ميوندی با ! ماللی و غالم محمد غبار مورخ بزرگ افغانستان! ماللی و ناظم حکمت! برتولت برشت

  »  خردمند کشور قابل مقايسه است؟}مؤرخ{عبدالرحمن محمودی فقيد و غبار مورخ

لمان را ااينان برتولت برشت جامعۀ . ، به ديالکتيک باور ندارند»فيلسوفانه «ئیبا تمام خودنما» يست ھامائو«

که ماللی ميوند مثل برتولت برشت نبوده، لذا   فيودالی افغانستان مقايسه کنند و از اينۀخواھند با ماللی ميوند جامع می

خواھند ماللی ميوند را با ناظم حکمت جامعۀ  اينان می. ی تواندکنند که او قھرمان خلق افغانستان بوده نم اعالم می

توانسته مثل ناظم حکمت شعرھای خوب ضد استعمار و استثمار  که ماللی ميوند نمی ترکيه به مقايسه بگيرند و از اين

ف و متفاوت ھستند، و لمان دو کشور مختلااينان بايد بدانند که افغانستان و . تواند بسرايد، پس قھرمان خلق ما بوده نمی

خصوص خود را در شرايط معين ه منطقاً قھرمانان ھر کشور محصول شرايط زيست ھمان کشور اند که ھر کدام نقش ب

ھای گوناگون به مصاف  اگر از اين نوع بررسی فاصله بگيريم، در افغانستانی که عليه امپراتوری. کنند زمانی ايفاء می

سراغ کرد، پس به ... وان قھرمانانی از نوع سپارتاکوس و چه گوارا و لويز ميشل وت مبارزه رفته است، به سختی می

  !!!رو ھستيم که با تأسف خلق آن قھرمان نيست تا قھرمانان خلق زاده شونده با کشوری روب» ھا مائويست«حکم 

ند دست به تحريف ای قوی است که حاضر ھست به اندازه» مائويست ھا« ضد ماللی ميوندی نزد ۀجالب است که عقد

آنچه ثابت است اينست که زن در جامعه فئودالی در نيمه دوم قرن نزدھم افغانستان بطور عام و ... «: تاريخ بزنند

ای را حتی تا امروز در حوض مدد،  و چنين اجازه. کندھار و ھلمند بطور خاص اجازه نداشتند که از منزل خارج شوند

مضاف بر اين سيه روزی ايکه زنان . غيره ندارند... ، شورکين، قلعه گز، نوزاد وناگان، ميوند، زمينداور لوی مانده

 زنان ١٩توان پنھان کرد که در نيمه دوم قرن  کشور ما در سراسر کشور دارند اين حقيقت را به ھيچ صورتی نمی
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ز و اشغالگری را درک توانستند فرق بين استعمار، تجاو آنچنان در چار ديواری منزل محصور بودند که به مشکل می

  » ...کنند و به اجبار انسان در زمان استعمار در دفاع از وطن، آزادی و حراست از تواميت ارضی خود آگاه شوند

در اين جنگ مشھور که پشت حکومت انگليس را در ھند به لرزه درآورد «:  کشور ما می نويسدۀرخ فرزانؤغبار، م

فرق بين استعمار، تجاوز و اشغالگری « با اين، توضيح می دھد که زنان افغان که» .زنان افغانی ھم شرکت کرده بودند

است که خط بينی کشيده و اعالم کنند که تحريف کنندگان بد تاريخ کشور » ھا مائويست«حال بر . می کردند» را درک

بعيد ھم نيست، به » ھا يستمائو«از . (کنند، ناچار بايد غبار را تحريف کنندۀ تاريخ بخوانند ھستند و اگر چنين نمی

  !)زودی به خاطر عقدۀ ضد ماللی و در مجموع خلق پشتون، غبار را تحريف کنندۀ تاريخ اعالم خواھند کرد

، »ھا مائويست«توانيم که  ندازيم، آيا پرسيده میقاتی به افراد فوق الذکر نظری بياما اگر قرار باشد از رھگذر طب

از دموکراسی » حزب وطن«دانند؟ وقتی غبار از رھبران درجه يک  ام طبقه میميرغالم محمد غبار را نمايندۀ کد

 يا ئیتوانند که منظور او از دموکراسی چيست، دموکراسی بورژوا گفته می» ھا مائويست«کند، آيا  صحبت می

ر قابل  خردمند کشو}مؤرخ{غبار مورخ... چه چيزی ماللی ميوندی با«نويسند که  دموکراسی پرولتری؟ و وقتی می

 معين ۀ طبقاتی ھر فرد به مثابه عضوی از يک طبقۀدر جامع«که  توانيم که بر اساس اين آيا پرسيده می» مقايسه است؟

)  پراتيک، مائوتسه دونۀدربار(» .ای نيست که بر آن مھر طبقاتی نخورده باشد زندگی می کند و ھيچ فکر و انديشه

گونه ماللی ميوند؟ آيا شرافتمندانه و صادقانه است که  داد و ھمين عکاس میمرحوم غبار، فکر و انديشۀ کدام طبقه را ان

بخوانيم، و غبار را » خوانين و فئوداالن پشتون«دھندۀ فکر و انديشۀ  را انعکاس» ماللی ميوندی«از اين ميان فقط 

   پرولتری؟؟ ۀانعکاس دھنده فکر و انديش

 انگليس زنده در آتش سوخت، قھرمان مبارزه عليه استعمار انگليسی  استعمارۀرا که به وسيل» ژاندارک«و چرا نبايد 

رھبری نشده » حزب کمونيست «ۀ ژاندارک را فقط به اين خاطر که به وسيلۀنخواند؟ آيا شرافتمندانه است که مبارز

ه، برای است، در خدمت استعمارگران خواند و خود او را قھرمان مردم در مبارزه عليه انگليس نخواند؟ ھمين گون

 خلق عليه استعمار ۀ مبارزۀکنيم که کسی به نام ماللی ميوند وجود فزيکی نداشته و تنھا اسطور ای فرض می لحظه

 پرولتاريا و حزب او سازماندھی نشده است، ۀکه فريادش به وسيل چرا بايد او را به خاطر اين. انگليسی بوده است

ھای ماترياليزم تاريخی استوار  مگر اين بررسی بر پايه!  است؟؟مرتجع خواند؟ مگر بررسی ديالکتيکی تاريخ ھمين

ھای خود را بر بنياد ماترياليزم تاريخی به پيش  است؟؟ اگر بررسی ديالکتيکی تاريخ را به فراموشی بسپاريم و بررسی

ھا بود، نه   طبقۀ بردهۀنيز به دفاع برخيزيم، زيرا او نمايند» سپارتاکوس«نبريم، به ھيچ صورت حق نداريم از 

  .ای به شدت ارتجاعی نسبت به پرولتاريا پرولتاريا؛ نمايندۀ طبقه

ـ تاريخی نيز تصديق ميکند که شکست او حتمی  شکست خورد و بررسی علمی) اسپارتاکوس(او «وقتی می نويسيد که 

ز نميتوان به جنگ بود، زيرا دنيای بدون برده از آن زمان ھزاران سال فاصله داشت و بدون يک حزب کمونيست ھرگ

پس بر اساس حکم تان بايد به سپارتاکوس » .طبقات رفت و جھان بدون استثمارگر و استثمارشونده را به وجودآورد

پس از تناول يک پيزای فاميلی » ھای شورشی مائويست«چرا منتظر نماندی تا ! ات و مبارزه حيف زندگی: فرياد بزنيم

آمدی زير بيرق اين  کردند و بعد می را ايجاد می» مونيست واقعیحزب ک«، »مائويستی«و پرتاب يک آروغ 

  !!داشتيم می» جھان بدون استثمارگر و استثمار شونده«کردی تا امروز  آغاز می» نبرد خلق«ھا به »شورشی«

دھد که  بررسی ديالکتيکی تاريخ نشان می. به پيش نمی رود» شورشی ھا«اما چه کنيم، حرکت تکاملی تاريخ به دل 

 مبارزۀ جوامع ۀ از جور و ستم طبقاتی، استعمار و استثمار، تاريخ طوالنی دارد و نتيجئیھا برای رھا مبارزۀ انسان

ھر گامی که برای اين مبارزه گذاشته شده است، حرکتی به پيِش ھمان زمان محسوب . مختلف طبقاتی بوده است

آوريم، اعتراض او به استعمار است؛ چيزی  به حساب می قھرمانان خلق ۀاگر ماللی ميوند را امروز در جمل. شود می
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ھای خونين استعمار به شمول امپرياليزم  در کشوری که چکمه. که امروز شديدتر نسبت به گذشته شاھد آن ھستيم

 داريم، کند، ما بايد قھرمانانی را که عليه استعمار رزميده اند و فرياد شده اند، زنده نگه انگليس، مام ميھن را لگدمال می

شويم، وظيفۀ انقالبی ماست که با در نظرداشت برخورد  رو میه خصوص اگر در اين ميان با قھرمانان زن روبه ب

ھا و طالبان نسبت به زنان، آنان را  ھای دينی به شمول جھادی ھا و فاشيست ھيستريک و جنايتبار امروز امپرياليست

  .ھای استقالل و آزادی تبليغ کنيم به حيث سمبول

احتماالً اين را به خوبی می دانند، ولی چون به بيماری مزمن تعصب مبتال اند، لذا از مدتھا به اين طرف » مائويست ھا«

دادند، و به اين  اعالم جھاد کرده اند، که در اين ميان بايد ماللی ميوند را نيز ھدف قرار می» ھا ستمگری پشتون«عليه 

 ماللی ميوندی وجود خارجی و عينی داشته يا نه؟ اينکه چند لندی ضد تجاوز ھنوز موثق نيست که«: نويسند خاطر می

 عبدالحی حبيبی در صحنه اکادميک و گل محمد مومند در عرصه سياست به اين نام که گويا }تأثير{بيگانه تحت تاثير

  » .ثبيت خواھد کردزنی از ميوند بوده، نسبت داده ميشود موضوعی است که تحقيقات آينده حتما صحت و سقم آنرا ت

ای است که عليه استعمار و  وجود فزيکی نداشته و اسطوره» ماللی ميوندی«باز ھم برای لحظه ای فرض می کنيم که 

توانند که اين اسطوره يک اسطورۀ انقالبی  گفته می» ھا مائويست«آيا . استعمارگران از طرف اين يا آن، خلق شده است

ھا بايد اين اسطورۀ ضد استعمار را در شرايط کنونی تبليغ کنند يا خير؟ آيا اين  تاست يا ضد انقالبی؟ آيا کمونيس

شايد با ما ھم نظر باشند، ولی چنانچه » ھا مائويست«اسطوره در ادبيات انقالبی و چپ بايد جای داشته باشد يا نه؟ 

  .کشاند  میئیگو گفتيم، بيماری حاد و مزمن تعصب، آنان را به ياوه

وقتی با ما ھستند، بر ماللی ميوند خشمگين می شوند، ولی وقتی با ديگران ھستند، باور دارند که ماللی » مائويست ھا«

احزاب «ميوند وجود فزيکی داشته و لندی آن نيز جزئی از ادبيات انقالبی ضد استعمار است و اين را با اطمينان به 

 نشستی که در آن ۀدر بار» ھا شورشی«. کنند ش میگزار» کارگران انقالبی«و » ھای رزمجو کمونيست«، »کمونيست

» متحدين انقالبی پرولتری«و » کارگران«حضور دارند و از » ھای رزمجو کمونيست«و » احزاب کمونيست انقالبی«

کرد شرکت مبارزين و  آنچه بيشتر از ھر چيز ديگر جلب توجه می«نويسند که در اين نشست  شود، می صحبت می

ديش، ايتيوپی،  بی از کشورھای مانند فليپين، ھند، نيپال، اندونيزيا، سريالنکا، ماليزيا، بنگلهھای انقال کمونيست

: ھا در ميوند و ترجمه اين لندی فرار انگليس«، »انگلستان، آلمان، بلجيم، ھالند، فرانسه، افغانستان، ترکيه و چين بودند

و الليه بیـ  که په ميوند کی شھيد نشوی ی ساتينه برای دختران جوان اروپائی خيلی ھيجان انگيز ننگی ته د خدای

  )ـ سايت شورش  ھمبستگی با خلق افغانستانۀگذرد؟ کميت در اروپا چه می (».بود

است در نشستی استفاده »  عبدالحی حبيبیۀساخته و پرداخت«گفته می توانند که چرا اين لندی را که » شورشی ھا«آيا 

و لندی آن نماد مبارزۀ » ماللی ميوندی«يا :  حضور دارند؟ از دو حالت بيرون نيستھا کرده اند که در آن کمونيست

ھای گردآمده پيام بدھند که خلق افغانستان،  خلق ما عليه استعمارگران است و اينان تالش کرده اند تا برای کمونيست

بوده و يا » انگيز اروپائی خيلی ھيجانبرای دختران جوان «زنان قھرمانی در مبارزه عليه استعمار داشته اند که به حق 

چپ "که در چمن «است » ھمان سمارق ناسيوناليزم خوانين و مالکين مليت پشتون«که تبليغ برای ماللی ميوند  اين

  .ناگزيز ھستند يکی را انتخاب کنند» ھا شورشی«کنند؟  است و ايشان ما را متھم به آن می» ...روئيده" مترقی

ھا از کشورھای مختلف در آن حضور  اللی ميوند را در نشستی دکلمه می کند که کمونيست، لندی م»شورش«وقتی 

در قبال اينکه چه کسی به چه طبقات تعلق دارد و چه » «شورش» «رھبر گرانمايۀ«م که ئيدارند، آيا اجازه داريم بگو

 تعلقات طبقاتی اعمال سياسی افراد نفی. اين رويزيونيزم است«که  » کار را انجام داده است، احساس مسئوليت نميکند

ھيچ ھراسی «با تبليغ برای ماللی ميوند » شورش«م که ئي؟ آيا حق داريم بگو»ترين تبارز رويزيونيزم است مشخص

  !کننده قرار خواھد گرفت؟؟ ھای شرکت کمونيست» ندارد که افکارش در محراق پوزخند تمسخر آميز
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در کنار ديگران نام برده ايم، متھم به » ماللی ميوندی« از ئیکه جا ر اينما را به خاط» مائويست«اگر بيچاره ھای 

آيا برای اين سازمان تفاوتی بين قھرمانانان استثمارشوندگان و «نويسند که  کنند و می می» نفی تعلق طبقاتی شخصيت«

ماللی و !  محمودی فقيدماللی سراينده لندی و عبدالرحمن! خود مقايسه کنيد. غيراستثمارشوندگان وجود دارد؟ نه

چه چيزی ماللی ميوندی با ! ماللی و غالم محمدغبار مورخ بزرگ افغانستان! ماللی و ناظم حکمت! برتولت برشت

تعلق «ما متقابالً از عالی جنابان و مفکران » عبدالرحمن محمودی فقيد و غبار مورخ خردمند کشور قابل مقايسه است؟

قابل مقايسه است؟ که مائوتسه دون از آن در جلسۀ » حزب کمونيست چين«با » گونيو«چه چيِز : پرسيم می» طبقاتی

يوگون پس از رد نظر نادرست جی «: اختتاميه ھفتمين کنگرۀ کشوری حزب کمونيست چين با اين ادبيات نقل می کند

م آمد و دو فرشته به سرانجام خداوند بر سر رح. کنی ادامه داد سو، بدون کوچکترين تزلزلی ھر روز ھمچنان به کوه

در حال حاضر بر گرده خلق چين دو کوه . زمين فرستاد که آن دو کوه را به دوش گرفتند و به جای ديگر حمل کردند

حزب کمونيست چين ديرباز است که . کند که يکی از آنھا امپرياليزم و ديگری فئوداليزم نام دارد عظيم سنگينی می

طور خستگی ناپذير کار کنيم، ما دل خدا را ھم ه ما بايد پيگير باشيم، ما بايد ب. رديدهمصمم به از جا کندن اين دو کوه گ

  » .ھای وسيع مردم چين نيست ولی اين خدا کس ديگری جز توده. به دست خواھيم آورد

ند، رس به بند بوت سرباز عادی آنان ھم نمی» شورشی ھا«چرا مائوتسه دون در مقابل کمونيست ھای انقالبی چين که 

کند، تا ثابت بسازد که با پشتکار و قاطعيت و تصميم و با  صحبت می» دو فرشته«و » رحم خدا«، از »يوگون«از 

ھا نقل قول مارکس، انگلس،  توان به پيروزی رسيد؟ چرا او برای اين ھمه کمونيست ده ليونی میيھای وسيع م توده

باور دارد؟ آيا » ھا فرشته«و » رحم خداوند«کند که به   میصحبت» يوگونی«لنين و ستالين را قطار نکرده است و از 

ھا، چه که صدھا نمونه از کارل مارکس، انگلس، لنين و ستالين بياورد تا نشان بدھد که چگونه آنان  توانست ده او نمی

ھا که  نيستھای انقالبی، آنھم در بزرگترين جلسۀ کمو ھا را از پيش روی خود برداشتند؟ وقتی او پيش کمونيست کوه

الطبيعه اءآليست و به ماور ، مردی که ايده»يوگون«ھای مارکس، انگلس، لنين و ستالين مزين بوده، از  مطمئناً با عکس

ی ما فقط شنيده اند که »مائويست ھا«پردازد؟  می» نفی تعلق طبقاتی شخصيت«کند، آيا به  باور داشته، صحبت می

  !!! علی آباد شھر است

  .ادامه دارد

 


