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  سازمان انقالبی لفغانستان

  ٢٠١٣ می ٢٧

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١٢(  
ظاھراً . شود است، آغاز می» ھا شورشی« اصلی ۀه مشخصاين فصل با جعل کاری ک. به فصل سوم سر می زنيم

» ھای عالمه«به » نافھم و نادان گفته«نامه ارسال کرده اند و ما را » ھا شورشی«به » مائويست«چند عدد 

پس از چند » شورشی ھا«! ھای ھالند بپردازند، آنھم از پس کوچه» به دشمن عمده«توصيه کرده اند که » شورشی«

بود نبود يک مال مائويست شورشی بود، او که : گويند می» رفقای خود«و اندرز، فکاھی جالبی به تشکر و سپاس 

خنديد و پيزه می  از ميان مردم فرار کرده و به ھالند رسيده بود و بر چوکی چرخکی سرچپه نشسته بود، بق بق می

کرد، ناگھان فرياد زد و   را زمزمه می»ھا ستمگری پشتون«بند  زد و در حالی که ترجيع خورد و َکَکو با قھوه می

ھای مبارزاتی ما نخست مبارزه برای استقالل ملی افغانستان و موازی به  اين رنج به دليل آنست که اولويت«گفت 

با شنيدن اين فکاھی تمام » !آن مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست افغانستان است نه افشای رويزيونيزم اينھا

  !به خدا بال می کنيد: شليک خنده سر دادند و گفتند» اقتصد«در کمال » ءرفقا«

ما اشتباھات ... «نويسند که  آنان می. رو ھستيمه ھای الفوک، دروغگو و ھرزه روب»شورشی«، ما با »بخت بد«از 

آنھا را برحسب تعامالت و برخوردھای رفيقانه بطورعلنی انتقاد نميکرديم و انتقادات ما را جھت سازندگی و 

 دوستانه از طريق کانال الکترونيکی، }نيت{شان با زبان رفيقانه و نيئت ) سياسی(ح مواضع فکری و عملی تصحي

آنھا به اين بسنده ... ما اميدوار بوديم که تا حد ممکن رابطه ما را با آنھا دوستانه نگه داريم. به آنھا انتقال ميداديم

ھای افغانستان  شده و در صدد ايجاد نفاق بين صفوف مائويستور  شان بر ما مستقيما حمله} !کنگره{نکردند و در 

  ».برآمدند

سوگند خورده اند که دروغ بگويند، از اينرو » شورشی ھا« که ئیاز آنجا. را پی می گيريم» نغز«اين شاه فرد 

کرديم و ما اشتباھات آنھا را برحسب تعامالت و برخوردھای رفيقانه بطور علنی انتقاد نمي«گويند که  دروغ می

 }نيت{شان با زبان رفيقانه و نيئت ) سياسی(انتقادات ما را جھت سازندگی و تصحيح مواضع فکری و عملی 
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در اين سطر، دروغ و راست با ھم قسمی گره خورده » .دوستانه از طريق کانال الکترونيکی، به آنھا انتقال ميداديم

گويند، زيرا اعتراض کردند که ما چرا مجيد شھيد را  اينان راست می. رود گری چيزی به شمار نمی که جز حيله

خوانيم؛ اعتراض کردند که جای رفيق اکرم ياری در کنار  رفيق و آنھم رھبر محبوب زحمتکشان افغانستان می

خصوص در مورد رفيق احمد، ھيچ يک از ه و در اين اعتراض بدون توضيح، ب(رفيق احمد و رفيق مجيد نيست 

؛ اعتراض داشتند )زنند وجود نداشت، نه ما اپورتونيست بوديم و نه ھم رويزيونيست وز بر ما میاتھاماتی را که امر

دھيم و اين اعتراض را  اعالميۀ مشترک می) ادامه دھندگان ساما ـ(که چرا با سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 که ما از کجا تاريخ تولد و سائر مسائل فقط در نيم سطر برای ما ايميل کردند؛ در چھار يا پنج سطر اعتراض کردند

که در مقابل، فقط در يک سطر در  ايم، در حالی مربوط به زندگی خصوصی رفيق اکرم ياری را به دست آورده

اينھا تمام مواردی است که ما از ايشان ذريعۀ ايميل دريافت . اعتراض مبھم داشتند» دربار و رفيق اکرم«مورد 

کنند، ھيچ يک نه به ما مواصلت ورزيده  ی که امروز به ما وصله می»انتقادات«ه قول ايشان اتھامات و ب. داشته ايم

انتقادات ما را جھت سازندگی و تصحيح مواضع فکری «گويند که  و نه ھم اينان با ما مطرح کرده اند، لذا دروغ می

» .داديم الکترونيکی، به آنھا انتقال می دوستانه از طريق کانال }نيت{شان با زبان رفيقانه و نيئت ) سياسی(و عملی 

  !روی دروغگو سياه

شان بر ما مستقيماً حمله ور } !کنگره{آنھا به اين بسنده نکردند و در «: ادامه می دھند» شورشی» «مائويست ھای«

 ضد }به{سازمان انقالبی بجای آنکه بر «،».ھای افغانستان برآمدند شده و در صدد ايجاد نفاق بين صفوف مائويست

ھا و  اشغالگران مبارزه کند، بر ما حمله کرده است، بجای آنکه خلق افغانستان را به مثابه يک جبھه و امپرياليست

زند، با  ھا دست به تبليغات خصمانه می مزدوران شان را به مثابه جبھه مقابل در نظر بگيرد، عليه کمونيست

سازی  برای حمالت ضد مائويستی زمينه} !گرهکن{ھای مصنوعی  ماجراجوئی اپورتونيستی و صحنه سازی

کنند تا ما  آنھا به ما حمله می«: کنند ھا پس از قھر زياد و زور کم، فکاھی ديگری حواله می»شورشی» «.کند می

ھا را فرصت بدھند تا کشور را تاراج و نظرات مردم ما را بر طبق منافع  را مصروف خود سازند و امپرياليست

  !بيشک» .ت و سو دھندغارتگرانه خود سم

خصوص که اتھاماتی را به آدرس سازمان حواله ه قرار گرفتيم، ب» حزب«با » انجوايزم«وقتی ما در بحث جدی 

ما در سند تھيه شده، با در نظرداشت اھميت . نيز به اين بحث کشانده شد» حزب«کرده بود، پای ياران سابق اين 

دارند، » حزب«که خود گفته بودند اسناد فراوان مبنی بر انجوايزم » نمائويست ھای افغانستا«از » انجوايزم«بحث 

ديگر از لحاظ سياسی اھميتی « که ئیگو تقاضا کرديم تا آنھا را با جنبش شريک سازند و اين غايله را با اين بيھوده

ه در اين زمينه کمک اينان زمانی واقعاً جدی گرفته خواھد شد ک» شورش«ما گفتيم که . پايان شده فکر نکنند» ندارد

  .ھای شرمندوک ھستند و به سؤاالت ما پاسخ ارائه کنند، در غير آن بايد بپذيرند که اپورتونيست

را   مليتی نيز برخورد شده بود که آنألۀدر قبال مس» مائويست ھای افغانستان«در ھمين سند، به موضع غير انقالبی 

خصوص در ه تی اينان به جای موضع طبقاتی در قبال خلق، بوق. ارتجاعی و در خدمت اشغالگران خوانده بوديم

صحبت کردند ما آن را ھمزبانی و ھمکالمی با » ستمگری پشتونھا«اشغال است، از در وضعيتی که کشور ما 

پيدا کنيم بھتر است » تعلقات مليتی و قومی«و » مليت«ھر زمانی که ما «نويسند که  اينک می(ھا خوانديم  جھادی

بسيار خوب، حال که . »سگان ھرزه به تير ببندند ته باشيم و خلق افغانستان حق دارند ما را مانند چوچهوجود نداش

 ھای جنايتکار بر اجساد پشتون ھا ادرار می کنند و زنان و کودکان آنان را با بيرحمی ديوانه وار به گلوله ئیامريکا

ھای تان را آماده  صحبت می کنيد؛ پس پاسپورت»  ھاستمگری پشتون«می بندند و با تمام اينھا، شما باز ھم از 
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، »چوچه سگان ھرزه«نموده به افغانستان تشريف بياوريد که خلق ما وظيفۀ انقالبی خود را در قبال شما، نه منحيث 

؛ در ضمن از ايشان پرسيده بوديم که وقتی حاضر نيستيد، مجيد شھيد !)بلکه منحيث  خائنان به خلق به انجام برساند

  .کنيد باران می را رفيق» معرفی کننده انقالبيون«را رفيق بخوانيد، چگونه 

 چھارم نيز انعکاس داديم، ولی اينان به جای پاسخ انقالبی، ۀشمار» به پيش«ھا را در »شورشی«ما اين سه انتقاد بر 

توزانۀ  ھای کين اج حملهھا، ما را آم بينی کرده بوديم در کنار ساير اپورتونيست  کرده و چنانچه پيشئیگو ھرزه

ای به ما نوشته اند و نه ھم ايميلی که در آن ما را متھم به  اينان قبل از اين، ھيچگاه نه نامه. شان قرار دادند

  !ھا ايزم ديگر کرده باشند، به چشمپارگی اينان بايد آفرين گفت اکونوميزم، اينجوايزم، رويزيونيزم و ده

به اين واقعيت پی ببريم که . پی ببريم» شورش«رت گرفت تا به ماھيت واقعی سه انتقاد فوق، به اين منظور صو

گويند؟ آيا اغماض بر  و يا فکاھی می» دھند که کشور را تاراج کنند ھا را فرصت نمی امپرياليست«اينان واقعاً 

ھای  پروژهھای بازسازی  کنفرانس«قرار دارد و در » ای آی سی«و » نيد«که در خدمت » حزب» «اينجوايزمِ «

که کشور ما  ھا نيست تا کشور را تاراج کنند؟ آيا در حالی کند، فرصت دادن به امپرياليست شرکت می» امپرياليستی

، »ھا ستمگری پشتون«گيرد، بلند کردن شعار  زير اشغال قرار دارد و بيشترين قربانيان خود را از خلق پشتون می

 آيا ؟»ت مردم را بر طبق منافع غارتگرانه خود سمت و سو بدھندھا نيست تا نظرا فرصت دادن به امپرياليست«

و در عوض رفيق خواندن » زمين لرزه بزرگ خلق شھيم افغانستان«خطاب نکردن رفيق به مجيد شھيد اين 

شود و   ھزار دالری سوار می٨٠موترھای » پير سيداحمد گيالنی«و » مجددی«که مثل » معرفی کننده انقالبيون«

دھد که به مردم بگويند که ھمه با ھم، راست و  ھا فرصت نمی خواندن، به امپرياليست» کمونيست«را بعد ھم او 

کنيم و اشغال و تجاوزی در کار نيست؟ خوبست ديگران بگويند که کی  افغانستان کار می» بازسازی«برای » چپ«

طبق منافع غارتگرانه خود سمت و تا کشور را تاراج و نظرات مردم را بر ) می دھد(ھا را فرصت  امپرياليست«

  ؟»شورشی«دروغگو و » ھای مائويست«، ما يا »سو بدھند

 از نوع ئیھا پس از انتقادات اصولی ما به غيظ و غضب آمده، يکباره منتقد شده و حتی به بيچاره» شورشی ھا«

روزگاری شرم که » جواسيس« دراز کرده و با ھزار کرشمه به ئیدست گدا» سازمان کارگران افغانستان«

ايجاد کرده » ضد سازمان انقالبی» مائويستی«ائتالِف «کردند تا نام شان در کنار آنان ذکر شود، چشمک زده و  می

ضد سازمان انقالبی قرار گرفته که در مقابل، » مائويستی«فراری نيز خم خم  در کنار آنان در سنگر » پوالد«و 

  !تبريک باشد، چشم حسود کور» پوالد«آغای .  کرده استئی کما»کارگران«را از » گرانمايه«و » نستوه«لقب 

وقتی . ورزند مثل ساير انقياد طلبان و اپورتونيست ھا، به پيشرفت کار سازمان انقالبی حسادت می» مائويست ھا«

ارزه در کشور حضور دارد، در حد توان در کنار خلق مب» سازمان انقالبی افغانستان«شنوند که سازمانی به نام  می

 ئیرزمد و در زير ريش اشغالگران امريکا کند، به اصل سانتراليزم دموکراتيک باور دارد، عليه انقياد طلبی می می

کند که در آن نمايندگان دورترين واليات کشور   و سگان استخباراتی آن، دومين کنگرۀ خود را برگزار میئیو ناتو

کنند و رھبری جديد را برای  کنند، انتقاد می  را جمعبندی میپردازند، کار سازمان يابند، به بحث می حضور می

بينند، ناچار برگزاری کنگرۀ آن را  کنند؛ و در طرف ديگر فرسودگی و پودگی خود را می پيشبرد امور انتخاب می

ھای  بخوانند، چون عمر خود اينان با صحنه سازی» ھای مصنوعی صحنه سازی«بايد به سخره بگيرند و آن را 

آموخته اند که چگونه چندين سازمانی بسازند که ھيچ عضو نداشته » صدر» «دبستان«وعی گذشته است و در مصن

  .و سازمانی که عضو نداشته باشد، منطقاً نيازی به برگزاری کنگره ندارد! باشد
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اگر «: دکنن شان در مورد سازمان انقالبی با اين چشمپارگی توصيه می» ھوادار«بدون شرم، به » مائويست ھا«

ھای گوناگون از افشای دشمنان عمده خلق افغانستان طفره  گفتيد که به بھانه شما به سازمان انقالبی افغانستان می

سازی نکنند، به جنبش مائويستی  ھا برای حمالت اپورتونيستی شان زمينه ھا و بھانه گيری نروند و با صحنه سازی

  ».افغانستان به نوبه خود کمک کرده بوديد

کله به کله شده، يکی در » مائويست«دو عدد فراری ! که ما از آن بی خبر بوديم» قھرمانان ضد امپرياليزم«نه اي

راه انداخته و دم از مبارزه عليه دشمن عمده و ايجاد حزب » سوم عقرب«و » شورش«ھالند و ديگری در کانادا 

اور کنند، بلکه اين عالی جنابان را رھبران زنند و البد انتظار دارند که ھمه نه تنھا ب کمونيست واقعی می

را از ايشان نگيرد، که ھم شتر دارند و » کارگران«ولی خدا ! شتر در خواب بيند پنبه دانه. ھا نيز بپذيرند کمونيست

  !!است» ی جنبش مائويستی کشور يک تن از رھبران گرانمايه«، »شورشی«ھم پنبه دانه و اعالم کرده اند که 

فراری را از » پوالد«درين مورد مرتکب يک بی انصافی بد شده اند، و آن اينکه » کارگران«ت که قابل تذکر اس

به او » گرانمايه«و » نستوه«ثبت نکرده اند و تنھا با دادن لقب » رھبران گرانمايه جنبش مائويستی کشور«جمله 

اما رفيق مائوتسه ! توان سخت گرفت ، بر او نمی"هبخش ِدگه کسی که از کيسۀ خليفه می"اکتفاء کرده اند؛ خوب 

را ھمينجا با دستان ستبر او سيلی کاری » جنبش مائويستی«دون بر ما سخت خواھد گرفت اگر اين الفوکان فراری 

از آنجائيکه در «: شود، يکی از اينان زمانی گفته بود خصوص که گفته میه ھای شان را نپندانيم، ب نکنيم و چھره

و به ھمين » رفت و در جنگ خلق شرکت کرد» پيرو« انقالب مساعد نيست، پس بايد به افغانستان شرايط برای

: گويد مائوتسه دون می! کند» انقالب«منظور پاکستان را ترک گفته، سرش از کانادا بيرون شد و در ھمانجا ماند تا 

تواند وجود  ؟ تنھا يک معيار میچگونه بايد سنجيد که يک جوان انقالبيست؟ با کدام معيار بايد آن را اندازه گرفت«

ھای وسيع کارگران و دھقانان درآميزد و آيا بدان عمل  داشته باشد و آن اينست که آيا اين جوان مايل است با توده

ھای وسيع کارگران و دھقانان باشد و بدان عمل کند، فرد  چنانچه او مايل به درآميختن با توده. کند يا نه می

  ).سمت جنبش جوانان( ».غير انقالبی يا ضد انقالبی استانقالبيست و الی فرد 

وقتی مائوتسه دون، کسی را که مايل به درآميختن با توده ھای وسيع کارگران و دھقانان نباشد و بدان عمل نکند و 

ا ضد ھای کارگر و دھقان را در آتش اشغال تنھای تنھا بگذارد، فرد غير انقالبی و ي از ميان مردم فرار کند و توده

پاره باشند، که  بايد چه اندازه ضد مائوتسه دون و در عين حال چشم» ھا عمدتاً مائويست«داند؛  انقالبی می

  !!خوانند می» رھبر«و » گرانمايه«، »نستوه«ھای پرمدعا را  گريختگی

 ۀه وسيلرا که ب» مبارزه ضد امپرياليزم و دشمنان عمده خلق«حيف ما می آيد که يکی از نمونه ھای درخشان 

گيرد، اينجا  صورت می» انترناسيوناليزم پرولتری«البته، بر اساس » رھبران گرانمايه و نستوه جنبش مائويستی«

ما با کادرھا و رھبران حزب کمونيست فليپين حتی رفاقت شخصی و رويه «: نويسند می» ھا مائويست«. نقل نکنيم

به خدا ساعتک تان تير » .کنيم  میھای رفيقانه خنده و شوخیبا رھبران اين حزب دوستانه داريم و در برخی اوقات 

کرديم که شما خنده بلد نيستيد و از ھمه بدتر رھبران حزب کمونيست فليپين را با شمشير  ما تا ھنوز فکر می! است

  !!!کنيد و چاقو استقبال می

 خلق و در بلند کردن فرياد ۀمنان عمدولی اين که سازمان انقالبی افغانستان در مبارزه عليه امپرياليزم، افشای دش

بينيم آن را تذکر بدھيم،  دانند، لذا الزم نمی ھای کشور به خوبی می ھای ستمديده چه انجام داده، جنبش و توده توده

آموخته اند که چگونه » دبستان«رو ھستيم که به ھيچ نوع اصول انقالبی پابندی ندارند و در ه زيرا با جمعی روب
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دبستان «در اين زمينه شاگردان صديق » ھا مائويست «.»ھای دشمن معرفی کنند را به دستگاهانقالبيون «

  !ھستند»» حزب«

شما بما می «: ادامه می يابد) نويسندۀ نامه(» ھوادار«اين فصل با جمله بافی ھای پوچ و ميان تھی و توصيه به 

آقايانی که رھبران شان از تلويزيون آريانا «ھستيم و با ھای معمولی  ، ما آدم»خود را با اينھا برابر نکنيد«گوئيد که 

سر و کله ھيچ مائويستی از تلويزيون آريانا در دفاع از . توانيم کی برابری کرده می» حرف می زنند» ملت«با 

ما ھيچگاھی . را تبليغ نکرده ايم» چپ فرمايشی«رژيم پوشالی ظاھر نشده، ما ھيچ زمانی به مشوره امپرياليزم 

ايم و او اگر در مرگ ما نرقصد، به ھيچ وجه مرثيه نخواھد خواند، ما در  وب دادفر سپنتا و ھمپاالنھايش نبودهمحب

  »...ايم ما کجا و اينھا کجا، و برابری کجا خواه ايستاده قطار داغ لعنت خوردگان تاريخ و پابرھنگان آزادی

در قطار داغ لعنت خوردگان تاريخ و پا  «ئی شده ھاکجا ھستيد ای ايستاد: ما از اين پوده ھای فراری می پرسيم

، در کابل، دايکندی، کنر، مزار شريف، تالقان، شينواری، ھسکه مينه، سپين بولدک، »خواه برھنگان آزادی

داغ «خوانيد؟  می» مائويست«کنيد که با اين ھمه دروغ گفتن، خود را  مالستان، نادعلی، در کجا؟ شرم نمی

در شيندند، شيگل، نورستان، ھرات و دايکندی و زابل و : اينجا ايستاده اند»  برھنگان آزادیخوردگان تاريخ و پا

ھای گرم و نرم تان در  د که در خانهئيد، صاف و ساده بگوئي کنيد، دروغ نگوءميدان وردک، شما کجا ھستيد؟ حيا

دھيد؛   را اين و آن طرف لول می»انقالب«ھای رنگين تان واژۀ  کنيد و در خواب اين و آن شھر ھالند خروپف می

. کنيد که مائوتسه دون قرن ھستيد ت لنين می بينيد، و گاه ھم فکر میأت مارکس و گاه ھم در ھيأگاه خود را در ھي

ايستاده ايد، ما به شما » خواه قطار داغ لعنت خوردگان تاريخ و پا برھنگان آزادی«اگر چنين نيست و واقعاً در 

به ) جبھه استقالل(د، از ھر ده نفر، ھشت از ما، دو از شما، در حد توان ما، در يک جبھه ئياکنيم که بي اعالم می

که فقط به تصوير شير عشق می  جنگ اشغالگران می رويم؛ حاضر ھستيد به اين چلنج پاسخ مثبت بدھيد يا اين

شھامت فقط  غيرت و بی اسی بیی از لحاظ سيئھا جرأت داريد که قبلۀ آمال خود را رھا کنيد؟ شما انسان! ورزيد؟

  !عرضه کنيد و بس» مائويستی«ياد داريد که الطائالت کودکانه با وقار خاص 

ھای معمولی  ما آدم«گويند که   ھا، به سراغ زنده ياد داد نورانی رفته و میئیاين انسان ھای الفوک با اين ھرزه گو

  »...توانيم کی برابری کرده می» حرف می زنند» ملت«با آقايانی که رھبران شان از تلويزيون آريانا  «ھستيم و با

بگذاريد به حيث يک سازمان انقالبی، ھمانطوری که از رفيق ياری، رفيق احمد، رفيق مجيد، رفيق مينا و صدھا 

نورانی اين انسان مبارز،  ياد داد کنيم، از زنده مبارز و کمونيست و حتی ماللی ميوند و ساير قھرمان خلق دفاع می

ھای ترسو که مثل موش به سوراخ ھالند  خواه و شاعر مردمی نيز به دفاع برخيزيم و به اين گريختگی آزاديانقالبی،

ھای فراری  نورانی کجا؟ اگر دل شير ھم در سينۀ شما موش ياد داد خزيده اند، اعالم کنيم که شما کجا و زنده

شما که فرار کرده ايد و حال مست و قلندر بر اساس . ودمانديم، شھامت و جرأت اين مبارز عزيز از شما بعيد ب می

کنيد، با نورانی چه که حتی با شاگرد صنف ششم  می» خنده و شوخی«ھا  با کمونيست» انترناسيوناليزم پرولتری«

  ھای ترسو؟ حاال شيرفھم شديد بزدل. او ھم قابل مقايسه نيستيد

او يک .  می دانيم که تا آخرين لحظۀ زندگی در کنار مردمش بودما زنده ياد داد نورانی را انسان مبارز و انقالبی

صدھا شاگرد تربيه کرد، به کنر و نورستان رفت، در نيمروز و فراه و . انسان پيشرو، انقالبی و زحمتکش بود

ھای فراه و نيمروز در کنار شھيدان  ھای کنر جنگيد و در دشت ھرات در کنار توده ھا زيست، در کوھستان

ھا انقالبی ديگر خواب خوش سوسيال امپرياليست ھا و مزدوران  هللا، انجنير شھباز و ده ی چون استاد حبيبنامدار

  !پوشالی را حرام کرده و بر سر شان سرب داغ می باريد، اما ھيچگاه از کنار خلق خود فرار نکرد
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اش را زير پا کرد،  آرزوھای جوانیياد داد نورانی را فرزند صديق خلق افغانستان می دانيم؛ فرزندی که  ما زنده

او انسان با شھامت بود، به زندگی آرام خانوادگی . در کنار خلق ايستاد و به جنگ سوسيال امپرياليزم روس رفت

ھا به اينکه در کدام  پشت پا زد؛ سالھای سال بدون خانواده در کنار ھمرزمانش ايستاده بود، و مانند شما فراری

به گفتۀ ماکسيم گورکی، . کشيد فروخت و آن را به رخ ديگران نمی خوانيد، فخر نمی ی چه مئیپوھنتون اروپا

  . نورانی بود که از آن آموخت و دوباره به کار بست جامعه بزرگترين پوھنتون داد

تا آخرين روز زندگی، نه مردمش را ترک کرد و نه ھم . نورانی انقالبی بود، شاعر انقالب بود، نويسندۀ مبارز بود

در تبليغ خط تسليم » رھبری«او از اشتباھاتی که به دستور . ھا قِرتک زد وار به طرف اقيانوس مانند شما خرگوش

 ۀ، چه در نشري»روزگاران«مرتکب شده بود، از خود چه در » روزگاران«وليت ؤطلبانۀ حاکم در زمان مس

عنی واقعی کلمه در اختيار مبارزۀ و چه ھم ميان دوستان و شاگردانش انتقاد کرد و خود را به م» پيشرو«

  . بخش قرار داد و از سازماندھی اين مبارزه در سطوح مختلف عقب ننشست ئیرھا

کاھد، چنانچه شماری از  که سپنتا، سعيدی و ديگران در مرگ او مرثيه نوشتند، از عظمت مبارزاتی او نمی اين

. گاه از عظمت لنين کاسته نشد  کردند که ھيچئیسرا دشمنان و بورژواھا پس از در گذشت لنين برايش مديحه

حتی تنی چند از دشمنان نيز از دِر دوستی و صفا درآمده معتقدند که «: نويسد می» لنين«ماکسيم گورکی در کتاب 

روزنامۀ . »ترش بود  مردان بزرگ معاصر لفظ نبوغ برازندهۀکه بين ھم«جھان بر اثر مرگ وی فاقد مردی گشت 

 لنين درج و با احترام آميخته با شگفتی ۀکه منتسب به بورژوازی می باشد مقاله ای در بار» اگبالتپراگر ت«لمانی ا

، اما اين مدح و ستايش بورژوازی از لنين، او را از سکوی رھبری »از شخصيت بزرگ او ياد کرده است

  .، احترام شان را به او پنھان کنندپرولتاريای جھان نه تنھا پائين نکشيد، بلکه نشان داد که حتی دشمنانش نتوانستند

ياد  حميد توانا يکی از شاگردان زنده. بی جواب نماندند» سعيدی«و » سپنتا«ھای »مرثيه«که به ياد داريم،  تا جائی

به نشر سپرد که در آن »  می کندئیحيا بی» سعيدی«گويد و  دروغ می» سپنتا««نورانی مطلبی را با عنوان  داد

که خود يک اسارتخواه تمام عيار است، از انسانی به تمجيد و ستايش بر  پنتا، ضمن اينچرا س«: نوشته بود

 ۀدر افغانستان تکه و پار: واضح و روشن است. رزميد خيزد که ضد اسارت و برای آزادی و استقالل کشور می می

کنند و  ای سياسی عمل میھ معلول و معيوب به ھيچ ارزشی احترام قائل نيستند و به سان فاحشه» روشنفکران«ما، 

ھای آزادی، مردم و عدالت را نيز قلقله  روی سياسی شان، وقتاً فوقتاً واژه تالش دارند تا به خاطر زير زدن سياه

ھای بارز اين خيل  سپنتا، يکی از نمونه. لوحان را بفريبند ای از ساده کنند تا به اين صورت توانسته باشند، عده

کند که با پراندن کلمات  وليت فروش افغانستان را به عھده گرفته است، کوشش میؤ مساو که در اين روزھا. است

زيبای آزادی و آزاديخواھی، خود را يکی از مدافعين سرسخت منافع ملی قلمداد کرده و اين وطن فروشی را نه 

 با استفاده از درگذشت ھا می خواھد  ھمين کوششۀاين مشاور پوشالی به سلسل. اسارت، بلکه نياز مردم وانمود کند

اما، .  کندئیاش، در ميان مردم آبرو و اعتباری برای خود کما»يادنامه«نورانی و انتشار  مردی مبارزی چون داد

 عميق مدافعه از اشغال ۀنورانی آزاديخواه فاصل دانند که ميان سپنتای اسارتخواه و داد مردم افغانستان به خوبی می

او را جز تالش سالوسانه برای کشيدن ماسک آزاديخواھی بر » يادنامه« است و و مبارزه عليه اشغال موجود

افغانستان آزادـ آزاد «قابل تذکر است که اين مطلب در ھمان زمان در پورتال » .دانند اش، چيز بيشتر نمی چھره

  .نيز به نشر رسيد» افغانستان

باری يکی از دوستان با او . کرد واھی استفاده میزنده ياد داد نورانی از رسانه ھای افغانستان به سود آزاديخ

ھای داخل و خارج حضور پيدا کند، ولی او با استدالل درست، توضيح  مالقات کرد و به او گفت که نبايد در رسانه
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تواند از امکانات دشمن به سود خلق کار بگيرد، ولی بايد متوجه  داد که ھنر يک مبارز در اينست که چگونه می

او توضيح داد که بر اساس روابط گذشته، در اين زمينه دچار اشتباھاتی شده . به مبلغ ارتجاع تبديل نشودباشد که 

زمانی ژورناليست متوفی، «: نوشته است» حزب» «صدر«است که بايد از ھمين طريق جبران کند، به ھمين خاطر 

: چنين بيان داشت» دولت افغانستان«د ھای تلويزيونی در تلويزيون طلوع در مور نورانی، در يکی از صحبت داد

منظور از دولت افغانستان چيست؟ اگر منظور اداره تحت رھبری آقای کرزی باشد، بايد بگويم که اين اداره دولت «

افغانستان نيست، چرا که دولت عبارت از قدرت سياسی حاکم در کشور است و اين اداره قدرت سياسی حاکم اصلی 

رتی در افغانستان کنونی در اصل در دستان قوت ھای خارجی حاضر در افغانستان قرار چنين قد. در کشور نيست

خوانند جرأت و شھامت و جسارت دارند که حداقل به اندازۀ  که خود را سوپر انقالبی می» ھا مائويست«آيا » .دارد

ھای فراری ھستند که  ينان بزدلا! ھا بپردازند؟ ھرگز نورانی، از تربيون دشمن استفاده نموده و به آگاھی توده داد

ن کرده اند ييھا، با نھايت تحقير و نھايت سبک مغزی، دشمنان شان را از جنبش انقالبی تع به جای روشنگری توده

  .دھند وقفه آنان را آماج حمالت کين توزانه قرار می و بی

ران که بنام مارکسيزم ـ لنينيزم اينھا ننگ ندارند با دروغگويان و جعلکا«: خطاب به ما می نويسند» شورشی ھا«

کاران در  کنند که با جعل اينھا خود اعالن می. کنند در يک صف ايستاد شوند گويند و سازمان جعل می دروغ می

ھای افغانستان را  اينھا ننگ ندارند با افرادی که از طريق وب سايت شان شھرت کمونيست. يک سمت خواھند رفت

برند؟ بدليل آنکه  چرا مردم افغانستان از خلق و پرچم بد می... د، جبھه متحد بسازندکنن به دشمنان خلق معرفی می

مردم افغانستان از . کردند جاسوسی می) ـ امپرياليزم شوروی سوسيال(ھا زورگوی و اشغالگر  آنھا برای بيگانه

ھا را داخل  کشيدند، جاسوسان مغول جاسوسان اعراب را به سيخ می. جاسوس ھر متجاوز نفرت داشته و دارند

ھا  بريدند و بر روی جاسوس روس ھا را زبان می ماندند، جاسوسان انگليس مشک آب انداخته در آفتاب می

. خواندند می» ناموس، ميھن فروش، ضد خلق و دشمن مردم بيشرف، بی«انداختند و آنھا را  تف می) ھا خاديست(

  »...دادند ده که تمام آنھا نام و نشان مخالفين رژيم را به رژيم گزارش میيگانه دليل اين نفرت تاريخی اين بو

م که ھرگاه ما کسی را جاسوس خطاب کنيم، بال درنگ ھمصدا با مردم او ئيبگو» شورشی«بگذاريد به عالی جنابان 

 کماکان به خوانيم و اگر اين کارساز نبود و می» ناموس، ميھن فروش، ضد خلق و دشمن مردم شرف، بی بی«را 

که از طريق وب سايت شان «ما ابداً با کسانی . کشيم داد، يکجا با مردم او را از سيخ می اش ادامه می جاسوسی

» ھا مائويست«سازيم، اين  نمی» کنند، جبھه متحد ھای افغانستان را به دشمنان خلق معرفی می شھرت کمونيست

کنند، آنھم  را به جاسوسی متھم می» صدر حزب«ھا »مائويست«.  باک ندارندئیھا ھستند که از چنين ننگ

خود » رفيق«را » صدر«ھای اطالعاتی دشمن، ولی چون ننگ ندارند ھمان  جاسوسی انقالبيون به دستگاه

آی . اس. ای و آی.آی.را در خدمت نيد، سی» افغانستان) مائويست(کمونيست » حزب» «ھا مائويست«. دانند می

» حزِب صدر» «ھا مائويست«. کنند حيثيت و وقار ندارند آن را کمونيست ھم خطاب میخوانند، اما چون شرم،  می

ـ  خوانند، اما چون ننگ و حيا ندارند، آن را مارکسيست ھا می ھای بازسازی امپرياليست را اينجوی تطبيق پروژه

کنند، اما چون  م میرا متھم به تسليم طلبی و رويزيونيز» حزِب صدر» «ھا مائويست«. خوانند لنينيست ھم می

را متھم » حزب» «مائويست ھا«. دانند می» مائويزم«را حمله بر » حزب«چشمپاره و بی آزرم ھستند، نقد بر اين 

  ...خوانند و کنند، اما چون ننگ ندارند اين حزب را انقالبی ھم می به خيانت به خلق و خيانت به انقالب می

را تپه خاکی می خوانند و باور دارند که حزبی به ) مائويست (کمونيست» حزب«با وجودی که » مائويست ھا«

چندين سازمانی که موجود نيست را گردانندگی ) ض(رفيق «کنند که  معنی واقعی موجود نيست و اعالم می
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و انقالبی بخوانند و به جعلکاری احمقانه ) مائويست(باز ھم حاضر اند او را حزب، آنھم حزب کمونيست » کند می

شما تضاد ما را با اين حزب «: نويسند دانند، لذا می را حتی از جمله خلق نمی» حزب» «ھا مائويست«. ندتن بدھ

ھا تضاد درون خلق است؟ از نظر  ھا با اپورتونيست آيا تضاد کمونيست. خوانيد اپورتونيست تضاد درون خلق می

 ھزار دالری ٨٠يالنی بر الندکروزرھای داری که مانند حضرت مجددی يا پير گ  اينجوۀفردی، تضاد خلق با دست

 که صدھا جريب زمين در سربند بغرا دارد تضاد ئیشوند، تضاد درون خلق است؟ آيا تضاد خلق با آقا سوار می

. خوانند ھم می» جنبش پرولتری«شرم ھستند، آن را جزئی از  ننگ و بی ولی چون بی» درون خلق است؟

افغانستان يک حزب دنباله رو و يک ) مائويست(حزب کمونيست «: نويسند با وجودی که می» ھا مائويست«

ھای تويوتا لندکروزر از يک نقطه به نقطه ديگر در  رھبران اين حزب ھر کدام با جيپ.  استئیتشکيالت اينجو

آنھا سال دو يا سه مرتبه در اروپا، امريکا و شرق دور برای بازسازی ... کنند ھمراھی چند تن مسلح مسافرت می

آيا شرکت در ترفند بازسای افغانستان و سھم گرفتن در ... ھای متمول شرکت ميجويند»دونر«افغانستان در کنفرانس 

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

را » حزب« اما چون ننگ ندارند، با تمام اين، »... خط نبرد است؟ئیتشکيالت يک حزب برای فعاليت اينجو

ھای اين حزب کار  بدبختانه رفقای کمونيست ما که در رده«خوانند؛ با وجودی که باور دارند که  کمونيست می

بينند، يا بخاطر اينکه از کار شان بيکار نشوند و نان شان را از دست ندھند آنھا را  کنند يا اين فساد را نمی می

 ساختن مخالفين شان و }افشاء{و يا اينکه بدست دشمن نيافتند زيرا رھبران اين حزب برای افشاد نقد کنند توانن نمی

، اما چون بی ننگِ بی ننگ ھستند، آنانی را »... را روا نمی دارند}تأمل{بدست دشمن سپردن آنھا، کوچکترين تامل

با وجودی که در مورد » ھا مائويست«. خوانند  میرفيق ھم» کنند رفقای خود را به کشتارگاه دشمن معرفی می«که 

شھرت مکمله رفقای ما را به دستگاه اطالعات و ... اين اولين بار است که آنھا... «نويسند که  می» حزب«

ای جز حمله بر  ، اما چون ننگ ندارند، چون انقالبی نيستند و سالھاست که وظيفه»...دھند ھا نمی امپرياليست

و خود شان مورد نقد قرار » حزب«خوانند و وقتی  را کمونيست می» حزب«البی نداشته اند، اين رھبران جنبش انق

  !! »رويزيونيست ھا بر مائويزم حمله کرده اند«اندازند که  گيرند داد و فرياد راه می می

 فرد اقدام در نوشته ھای مبتذل تان به افشای قسمی اين يا آن» کارگران«وقتی شما و ! »مائويست ھای شورشی«

آيا شما ننگ خود و خانواده، مردم و ملت تان نمی دانيد که «: دئيکرده ايد، ما سؤاالتی از شما داريم که بايد پاسخ بگو

بکشد؟ خيلی صاف و ساده از  نام و نشان يک ھم وطن تان را ولو دشمن تان باشد به بيگانه گزارش بدھيد که او را

... افت، شھامت، غيرت و افتخار وجود دارد، چپی بودن را به جايش بگذاريددر کجای اين کار شر: پرسيم شما می

  » چه ننگی باالتر از ايستاد شدن در کنار يک جاسوس است؟

کوچک ساختن رفيق اکرم ياری شھيد در لفافه تمجيد و قدر دانی حيله گيرانه از «در بخش ديگر اين فصل، عنوان 

اگر از . سرھم بندی شده است» مائويستی« و الطائالت و ترھات خورد که در آن خزعبالت به چشم می» او

که تاريخ تولد رفيق اکرم کدام سال بوده، و آيا ما در زمينه تحقيق  ھای طفالنه و بچگانۀ اين بخش در مورد اين بحث

 تدريس کرده ئیھا انجام داده ايم يا نه، آيا ما تذکرۀ او را داريم يا نه، چه وقت به پوھنتون رفته و در چه مکتب

چون تفاوت يکی دو سال و سه سال در تولد آن رفيق عزيز، چيزی از شخصيت انقالبی و مبارزاتی (است، بگذريم 

لنگد و ما ناگزيز  در اين بحث به شدت می» ھا مائويست«بينيم که پای  م، میئيو به اصل بحث بيا) کند او کم نمی

 با رفيق اکرم، توھين و  الی بسازيم که برخورد دگماتيستی و مذھبیھستيم يک مقدار به عقب برويم تا به ايشان ح

  .اھانت به ايديولوژی مارکسيستی است
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سازند که بری از اشتباه  می» پير«، حيله گرانه از رفيق ياری »مرشد«ھای لميده در غرب، در لباس »شورشی«

م که شما را به رفيق ئيگو ما به اينان می. کنند بوده است و بدينوسيله از نام او برای حمالت بر ديگران استفاده می

ھای  شد که دو عدد به نام بود و خبر می اکرم ياری چه؟ کدام کار تان به رفيق ياری شباھت دارد؟ اگر او زنده می

 آن، مداخلۀ کشورھای ئی، در اوج اشغال کشور به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و متحدان ناتو»پوالد«و » شورشی«

ھای مذھبی از نوع جھادی و طالبی، دزدان و مزدورانی به نام تکنوکرات و  حاکميت جنايتبار فاشيستھمسايه، 

که در کنار مردم باشند، مثل موش در پسخانه ھای ھالند خزيده اند و از ھمانجا  ، به جای اين»جامعه مدنی«فعاالن 

اندازند، بر روی تان تف   به راه می» جنگ خلق«با عرضۀ الطائالت احمقانه در مورد انقالب افغانستان، 

  . ريخت می

ايشان با تمام اشتباھات، نقش پيشرونده در جنبش انقالبی . اکرم ياری، مجيد و فيض، رھبران جنبش انقالبی ما ھستند

ما در مورد رفيق ياری . کاھد داشته اند و اشتباھات شان، ھرگز و ھرگز از عظمت و شکوه مبارزاتی آنان نمی

نام جنبش انقالبی کشور ما که نزديک به نيم قرن سابقه دارد، با نام رفيق اکرم، بنيانگذار اين جنبش ... «: ماي نوشته

رفيق اکرم ياری با فراست و استعداد خاصش از اولين کسانی بود که راه انقالب از ضد انقالب ... گره خورده است

، رفيق ياری به زحمتکشان ئیی خرده بورژواھا رھبر خردمند و عاری از شخصيت پرستی... را تشخيص داد

ھای قومی و  افغانستان و به بازوان ستبر آنان جھت سرنگونی کاخ فيوداليزم باور کامل داشت و درين راه از گرايش

 که داشت و در آن دوران نسبت به رھبران ئیاکرم ياری با خرد و دانش مارکسيستی باال... مليتی سخت بيزار بود

دون انديشه را پرورش داد و ثابت کرد که  ھای مائوتسه تر بود، نسلی از کمونيست و جريان برازندهديگر سازمان 

، ولی در عين زمان باور داريم که او بری از اشتباه نبوده و در »...بنيانگذار راستين چپ انقالبی افغانستان است

. م اثر منفی برجا گذاشت. ج. وند تکاملی سم دچار اشتباھاتی شد که بر ر. ج. جريان مبارزه با ساير رھبران س

خواھند به اشتباھات رفيق اکرم ياری تماس  نمی» پوالد«و » حزب«، »ھا عمدتاً مائويست«، »ھا مائويست«اينکه 

تواند اثرگذاری اشتباھات رفيق  چرخانند، نمی ھای پودۀ شان را عليه رفيق مجيد و رفيق احمد می بگيرند و فقط قلم

ما باور داريم که رفيق اکرم ياری، رفيق احمد و رفيق مجيد، سه . م پرده پوشی کنند. ج. ا در انحالل ساکرم ياری ر

ھای  سرو رسای جنبش ما ھستند که در کنار دستاوردھای مبارزاتی دچار اشتباھاتی ھم شده اند که بايد از آن درس

  .ران جنبش انقالبی و از آنجمله اکرم ياری استترين برخورد به رھب الزم گرفته شود، و به نظر ما، اين انقالبی

م به سوی . ج. م را در بردن س. ج. برای اينکه اشتباھات رفيق اکرم ياری و ساير رھبران س» مائويست ھا«

رندانه » صدر«استتار کنند، ناگزيز مثل » ـ سياسی گرداب بحران ايدئولوژيک«به » ھا مائويست «ۀانحالل و به گفت

 که قبالً توسط سازمان انقالبی با قاطعيت رد شده است و تا اکنون ئیھا شوند؛ افسانه  متوسل میئیسرا به افسانه

در «نويسند که  می» صدر«مثل » ھا مائويست«. شھامت نکرده که از اتھامات و الطائالت خود دفاع کند» صدر«

ه مرکزی سازمان در آمد، اين در ھمين زمان داکتر فيض احمد به واسطه داکتر صادق ياری شھيد به عضويت کميت

حالی بود که اين پيشنھاد قبالً دوبار بنا به دليل داشتن انحرافات ايدئولوژيک، نظرات شديداً اکونوميستی و تبليغ 

دوبار {مواضع انحرافی اپورتونيزم راست و خصلت فراکسيون بازی و سمت گرائی او دوبار پيشنھاد عضويت او 

اکنون ديگر بر .  در کميته مرکزی از جانب رفيق اکرم ياری شھيد رد شده بود}استپيشنھاد عضويت او اضافی 

ياری شھيد ) دون انديشه در آن زمان مائوتسه(سازمان جوانان مترقی آن خط مارش برانگيز و رزمجوی مائويستی 

در اين اوضاع .  بودجوئی و مبارزه طلبی مائويستی بر سازمان حاکم شده افکار فرارجويانه از پيکار. حاکم نبود

داکتر فيض وارد سازمان جوانان مترقی شد و آن در حالی بود که سازمان از عھده رھبری در شھر و گسترش آن 
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در . ای نرسيد  نشست چھارم سازمان داير شده و به ھيچ نتيجه١٣۵١در ماه ميزان سال . آمد در روستا بر نمی

 ديگر متفق گشته و بجای آنکه در صدد نجات سازمان از گرداب ھمين زمان داکتر فيض احمد شھيد با انتقاديون

به اين صورت داکتر . آرائی کرد  عليه تن بيروح آن صف}براضافی است{بحران ايدئولوژيک ـ سياسی برآيد بر

 جنبش دموکراتيک نوين افغانستان }نعش ناتوان و بيروح{ح . فيض احمد شھيد بالشتی را بر دھن معش ماتون و بير

  ».شت و به حيات آن پايان بخشيدگذا

رفيق داکتر ھيچ وقت عضو مرکزيت سازمان جوانان مترقی نبوده، در آن زمان يک بار «نوشتيم که » صدر«ما به 

 جاويد ننوشته، نه کانديدای جريان ۀ شعلۀھای معمول شعله جاويد شرکت نکرده و سطری برای نشري در سخنرانی

ين جريان، ا محصالن بوده و نه تا شھادت سيدال سخندان، فرد مطرحی درۀ جاويد در انتخابات اتحاديۀشعل

که سازمان جوانان مترقی به  ، با وصف اين وضعيت، اين»آمده مخصوصاً در جر و بحث با مخالفان به حساب می

جوئی  رافکار فرارجويانه از پيکا«شود،  تبديل می» تن بيروح«افتد، به  می» گرداب بحران ايدئولوژيک ـ سياسی«

» خط مارش برانگيز و رزمجوی مائويستی«م از . ج. شود، س می» و مبارزه طلبی مائويستی بر سازمان حاکم

يابد، ھيچ ربطی به رفيق داکتر  می» حيات آن پايان«شود و  می» نعش ناتوان و بيروح«شود و باالخره  تھی می

است که با تأسف به آن ) ه شمول رفيق اکرم ياریب(م و رھبری آن . ج. اين اشتباھات درونی س. فيض احمد ندارد

  .تبديل شد و حياتش به پايان رسيد» نعش ناتوان و بيروح«رسيدگی صورت نگرفت و باالخره به 

ن کننده داشته است، نه ييم، اشتباھات درونی آن نقش تع. ج. بر اساس علم ديالکتيک مارکسيستی، در انحالل س

که سازمان را به جای يک سازمان (ازمان، وحدت غير اصولی و ميکانيکی سوبژکتيويزم حاکم بر س. بيرونی

ھای فکری  موجوديت فرقه(، سکتاريزم )بلشويکی به ائتالف محافل و خطوط فکری گوناگون تبديل کرده بود

، عدم مبارزۀ قاطع ايديولوژيک درون سازمان، حاکميت افکار خرده بورژوامابانه بر سازمان، خرده )گوناگون

ھا  خورد، عدم وحدت تيوری و عمل، عدم پيوند ارگانيک با توده ری مسلط بر سازمان که به اکونوميزم پيوند میکا

، )کرد که از افکار خرده بورژوامابانه نشأت می(گری  و باقی ماندن سازمان در سطح روشنفکران، تسلط علنی

شھرھا از طريق دھات، نداشتن برنامۀ کوتاه عدم پيوند اشکال مخفی و علنی مبارزه، عدم برنامه برای محاصرۀ 

مدت و درازمدت، عدم توجه به اصل انتقاد و انتقاد از خود، عدم شناخت دقيق از طبقات، ديدگاه انحرافی در مورد 

در اتحادی که «: نويسد  می١١ جاويد شمارۀ ۀوحدت ايديولوژيکی به جای وحدت سياسی، چنانچه شعل( متحد ۀجبھ

 ۀريزی و ساختمان جبھ  متوسط برای پیۀ مرکب از رنجبران، دھقانان، نيمه رنجبران و طبقبين عناصر مختلف

آيد چون طبقات متمايز از ھم در آن  متحد ملی دمکراتيک ضد فئودالی و ضد بورژوازی کمپرادور به عمل می

طبقات آن ۀ ھم.. .ماند؟ اشتراک دارند که ھر يک دارای طرز تفکر طبقاتی مخصوص خود است چطور پا برجا می

در حالی » .از ايدئولوژی و روش رنجبرترين طبقات يعنی کارگر پيروی و پشتيبانی کند و رھبری به دست او باشد

 متحد بايد ۀاستقالل ايدئولوژيک سياسی و تشکيالتی ھر حزب و گروه در جبھ«که مائوتسه دون باور داشت که 

در «ھا با اين مضمون  ، عکس آن توھين و تحقير توده»ھا  تودهھاـ به از توده«، عدم رعايت اصل )محفوظ بماند

 فئودالی و امپرياليستی رسوخ داده شده و يا استخوان آنھا را ۀکنند ھای فاسد ھای مغز مردم ما سالھا انديشه سلول

ھا  يشهھای کارگر، دھقان و خرده بورژوازی ھر کدام بدرجات گوناگون زير نفوذ اين اند سياه ساخته است، توده

قرار گرفته اند، روشنفکران که تا حدود معينی با کتاب و مدرسه آشنائی يافته در مجموع به جز انديشه بخود و مھيا 

که  ، در حالی...)نکاتی چند(» ساختن زندگی بھتر شخصی گرايش فکری ديگری در مخيله شان رسوب نکرده است

از مواردی بود که ... و» پوسيده و لکن جديد بورژوازی است ۀتوھين به مردم در حقيقت ھمان شيو«: گويد لنين می
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 بود که باالخره به اساسینقش اساسی داشت و ھمين اشتباھات » نعش ناتوان و بيروح«م به . ج. درتبديل شدن س

  . توان نقش رفيق اکرم ياری را در اين اشتباھات استتار نمود حيات آن پايان داده شد، که  نمی

م حاکم بود؛ چيزی که اين سازمان نتوانست تا آخرين روز حياتش از آن نجات . ج.  بر سءان ابتداخرده کاری از ھم

ھا قبل با  کاری سبب شد که سازمان جوانان مترقی تحت رھبری رفيق اکرم ياری مدت پيدا کند و ھمين خرده

صاب با شعارھای روزمره و اندازی تظاھرات، ميتنگ، اعتراض و اعت  راهئیکار خرده. اکونوميزم پيوند بخورد

تبديل » اتحاديه روشنفکری ثبت شده«م را به جای يک سازمان بلشويکی مخفی عمالً به يک . ج. ، سئیگرا علنی

م را به ناکامی کامل . ج. گويد، باالخره س رزميد و اين خرده کاری، چنانچه لنين می کرد که برای منافع آنی می

ل دانشجوئی، بدون داشتن ھيچ گونه رابطه با کارکنان سابقه دار جنبش، بدون يک محف«: نويسد لنين می. سوق داد

، بدون ھيچ گونه )و يا مدارس ديگر(ھای شھر  داشتن ھيچ گونه رابطه با محافل نقاط ديگر، يا حتی ساير قسمت

محفل . نمايد دام میمرتب فعاليت برای يک مدت نسبتاً طوالنی، ـ با کارگران رابطه برقرار نموده و به کار اقۀ نقش

کند و به مناسبت ھمين واقعيت پديد آمدن خود حسن توجه قشرھای  تر می ترويج و تبليغ را وسيعۀ رفته رفته دامن

يا اتحاد (نفوذ و اعتبار کميته . نمايد جلب می... تحصيل کرده راۀ وسيع نسبتاً کارگران و حسن توجه قسمتی از جامع

شود و کميته اين فعاليت را کامالً به طور خود به خودی توسعه  عاليت آن وسيع میفۀ رود، دامن باال می) مبارزه

کجا «: گفتند و مسألۀ ھای دانشجويان سخن می ھمان اشخاصی که يک سال يا چند ماه پيش از اين در محفل: دھد می

نمودند حاال با  ه و نشر میآنھائی که با کارگران ارتباط برقرار نموده و اوراقی تھي. کردند را حل می» بايد رفت؟

محلی ۀ آورند، دست به کار نشر روزنام کنند، مطبوعاتی به دست می ھای ديگر انقالبيون ارتباط برقرار می دسته

و اين (پردازند  آورند و سرانجام به عمليات جنگی آشکار می ھا سخن به ميان می شوند، از تشکيل نمايش می

ه اقتضای موقع يا نخستين ورقه تبليغاتی باشد، يا نخستين شمارۀ روزنامه و عمليات جنگی آشکار ھم ممکن است، ب

علت ناکامی فوری . گرايد و معموالً از ھمان آغاز شروع اين عمليات بالفاصله کار به ناکامی می) يا نخستين نمايش

خت نيست که قبالً ی منظم يک مبارزۀ طوالنی و سرسا و کامل آن ھم اينست که عمليات جنگی مذکور نتيجۀ نقشه

برآورد و به تدريج تھيه شده باشد بلکه صرفاً نتيجۀ رشد خود به خودی کاری بوده که طبق سنن موجوده در 

 جنبش محلی ۀن عمدفعاالۀ ليس تقريباً ھميشه ھموشده است؛ و نيز علت آن اين است که بالطبع پ ھا انجام می محفل

کامالً مناسب برای به ۀ شناخت و فقط در انتظار لحظ می» انده بودندشناس«را که از ھمان زمان دانشجوئی خود را 

کار خود را توسعه دھد و ۀ داد تا به قدر کفايت رشد نموده دامن عمداً به محفل فرصت می... دام انداختن آنان بود و

. گذاشت قی میعمداً با... »به عنوان کبوتر پرقيچی«ھميشه چند نفر از اشخاصی را که به حال شان وقوف داشت 

پراکندگی ...  ضد ارتش امروزی مقايسه ننمودهتوان با لشکرکشی دھقانان چماق به دست ب چنين جنگی را نمی

ھا، عدم آمادگی و نزديک بينی در مسائل تئوری،  ن محلی، تصادفی بودن ترکيب محفلحيرت انگيز ميان فعاال

ای نقاط، به علت  کار به جائی رسيد که کارگران در پاره. فوق بودۀ سياسی و سازمانی نتايج ناگزير شرايط مشروح

ھا دوری  شود، از آن عدم وجود مقاومت و نبودن پنھانکاری کافی در بين ما، اعتماد شان از روشن فکران سلب می

ھر کس که اندک آشنائی ... کنند روشنفکران با ناسنجيدگی زياده از حدی کارھا را خراب می: گويند جويند و می می

کاری به  کردند که اين خرده ھای فکور، رفته رفته حس می داند که کليه سوسيال دموکرات با جنبش داشته باشد می

  »... يک بيماری استۀمنزل

غير از عدم آمادگی چيز ديگر ھم در بر دارد و » کاری خرده«مفھوم ... «: دھد  لنين در مورد اين بيماری ادامه می

فعاليت انقالبی، پی نبردن به اين نکته که با وجود يک چنين ۀ لی محدود بودن تمام دامنآن عبارت است از، به طور ک
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ـ   که عمدۀ مطلب ھم اين جا است تواند به وجود آيد، و باالخره ـ محدوديتی از انقالبيون ھم سازمان خوبی نمی

 اين رشته ھم سر مخصوص يعنی در» تئوری«کوشش برای تبرئه اين محدوديت و در آوردن آن به صورت يک 

فرود آوردن در برابر جريان خود به خودی، ھمين قدر که اين گونه کوشش ھا به ميان آمده است، ديگر شکی باقی 

طور کلی ه ينه ما دامن خود را از چنگ اکونوميزم بئکاری با اکونوميزم مربوط است و ھر آ ماند که خرده نمی

رھا نکنيم از محدوديت ) سيال دموکراسی و وظايف سياسی آنيعنی از درک محدود تئوری مارکسزم و نقش سو(

  ».توانيم رھائی يابيم  فعاليت سازمانی خويش نيز نمیۀدامن

را » سازمان استوار متشکل از انقالبيون«م نتوانست، . ج. و ھمين خرده کاری و مشغوليت علنی گرانه بود که س

ی محکم سازمان استوار متشکل از انقالبيون شروع کنيم، اگر ما کار را از پی ريز«:طور محکم پی ريزی کنده ب

ھای سوسيال دموکراتيک را عملی  المجموع تأمين نموده ھم ھدف خواھيم توانست استواری جنبش را من حيث

ھای ترديونينی را و اما اگر کار را از سازمان وسيع کارگری که به اصطالح از ھمه بيشتر در  سازيم و ھم ھدف

ھا بوده و انقالبيون را از ھمه بيشتر در دسترس  و در عمل از ھمه بيشتر در دسترس ژاندارم( باشد توده» دسترس«

شروع کنيم، آن گاه ما نه اين ھدف و نه آن ديگری، ھيچ يک را عملی نخواھيم کرد و از ) ليس قرار بدھدوپ

 را از نوع زوباتف يا ئیھا نينیکاری خالص نخواھيم شد و با پراکندگی و اضمحالل دايمی خود فقط ترديو خرده

و ھمين بود که رفيق داکتر بايد ضد خرده کاری، که » .توانيم بيش از ھمه در دسترس توده قرار دھيم اوزروف می

با طرد «م شکل داده بود،  مبارزه می کرد و راه ھای بيرون رفت آن را در .ج. رگه ھای اکونوميزم را در س

   .ارائه می کرد» ...اپورتونيسم

که اين اشتباھات، ھرگز نمی تواند نقش زنده ياد رفيق ياری را به حيث يکی از رھبران جنبش انقالبی  ضمن اين

ھای دموکراتيک نوين و  تشخيص راه انقالب از  کشور در مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفی و معرفی انديشه

کم بسازد، در عين زمان اتھام زدن به رفيق ) با در نظرداشت سطح و عقب ماندگی تيوريک آن زمان(ضد انقالب 

زيرا رفيق احمد در . ماند تا حقيقت  میئیگو م، به افسانه. ج. فيض احمد، مبنی بر داشتن خط اکونوميستی در س

يکی از مواردی را که مورد انتقاد قرار داده است، دقيقاً » با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش «ۀنوشت

ما تالش خواھيم کرد تا در فرصت مناسب نقاط (کاری است که به گفتۀ لنين با اکونوميزم پيوند دارد  ھمين خرده

  ). را پس از گذشت چھل سال، مورد بررسی قرار دھيم» ...با طرد اپورتونيسم «ۀقوت و ضعف نوشت

بابا ۀ  گردد و به بقای طبقدربار» ابھت«و » شکوه«رفيق ياری قبل از آن که مجذوب «که ما نوشته ايم که  اما، اين

 پيدا کرد و ئینديشد، در درون ارگ که دسترسی به نشرات در آنجا نسبتاً آسان بود، با علم انقالب آشناو مامايش بي

ھای آن قدرت  گشت، بر افکند و بر ويرانه به زودی در صدد آن بر آمد تا اين شکوه را که از خون مردم سيراب می

پدر و مامايش ۀ ای عاری از طبقات را آباد سازد و با اين عزم، قسم خورد تا به طبق عهزحمتکشان و باالخره جام

تفسير کرده ايد؟ آيا » تربيه يافته دربار سلطنت«را   چرا آن» ھا شورشی«نمی دانيم شما » ...کند» نمک حرامی«

تربيه يافته دربار « اکرم ياری با اين تفسير، داشته ھای ضمير تان را می خواھيد بيان کنيد؟ اگر باور داريد که

  .طور علنی ابراز کنيد و بر ما اتھام نزنيده را ب بود، شھامت کنيد آن» سلطنت

که حداقل تنھا دوسال را در بر گرفت تا روز تولد رفيق ياری را پيدا (تان » تحقيق«وقتی شما در : اما يک سؤال

، »لقب شھزادگی داد«خواند و » فرزند خود«و » ادهشھز«نويسيد که سلطنت او را  می) کنيد، ولی موفق نشديد

؛ »فرستد خواند و برايش جامه شاھزادگی می رفيق ياری شھيد را که ھنوز طفل خردسالی ھست، فرزند خود می«

خاندان شاھی او و برادرش ... «ھای ما مبنی بر اينکه  ھا در مورد اين رفيق شھيد قباحت دارد، واژه کدام واژه
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شدند، قرار   به کابل انتقال داد و در جمع جوانانی که از فرزندان فيوداالن در ارگ گردآوری میصادق ياری را

ی بابا و مامايش  دربار گردد و به بقای طبقه» ابھت«و » شکوه«رفيق ياری قبل از آن که مجذوب ... گرفت

ھای آن   بر افکند و بر ويرانهگشت، در صدد آن برآمد تا اين شکوه را که از خون مردم سيراب می ...بينديشد، 

خواندن، » شھزاده«يا از شما مبنی بر » ...ای عاری از طبقات را آباد سازد قدرت زحمتکشان و باالخره جامعه

  !؟»جامه شھزادگی فرستادن«و » لقب شھزادگی دادن«خواندن، » فرزند خود«

ما ھيچ گاه رفيق خود : مئيگو کوتاه می. انندخو دادفر سپنتا را رفيق ما می» شورشی«در ھمينجا مالنصرالدين ھای 

ھا از جمله مثالً رنگين سپنتا که اکنون به حيث  جالب است که برخی... «: دھيم را با اين ادبيات مخاطب قرار نمی

، ما »!نامند می» ھا زمان حاکميت کمونيست«کند، با چشمپارگی اين دوره را   عمل میئیايديولوگ استعمار امريکا

 ئیانستيتوت ملی دموکراسی امريکا که در تيوريزه کردن افکار بورژوا«: کنيم  رفيق خود چنين حکم نمیدر مورد

ملک ستيز، داکتر رنگين سپنتا، داکتر اکبر اکبر، سالم رحيمی، نجيب هللا (و تقويت نھادھای جامعۀ مدنی فعال است 

محسنی،  انزوی، عباس نويان، حنيف اتمر، سعدمنلی، دای فوالدی، اعظم دادفر، امين فرھنگ، اکرمی، داوود سلط

کسانی اند که درين ... هللا سنجر و نورالحق علومی، ميراحمد جوينده، عزيز رويش، مراديان، ثريا پرليکا، صبغت

» جاسوس«ھستند که رفقای خود را » ھا مائوئيست«ـ اين تنھا  تاريخ نبرد طبقاتی ـ) تيوريزه کردن نقش مھمی دارند

بلد ھستند که چگونه کسانی را که با » مائويست ھا«فقط . خوانند، نه ما می» و پير سيد احمد گيالنیمجددی «و 

  !بخوانند، نه ما» رفيق«جنبانند،  سر و کله می) انستيتوت ملی دموکراسی امريکا(» نيد«

  .ادامه دارد

  


