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 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٣٠

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١۴(  
 

در آخر اين فصل . ھای احمقانه است ظات، باز ھم پر از حرافیاين فصل، ضمن بيان محفو. به فصل پنجم می رويم

ھای بعدی نشان خواھيم داد که مينا جان قبل از آنکه سازمان رھائی با دادن چرنديات به  ما در فصل«: آمده است

ا سازد، خودش با مالقات با سران کشورھای امپرياليست اروپائی خونش ر» خونش را آلوده«نويسندگان جاسوس غرب 

  ».تا آخرين قطره آلوده ساخته بود

شرفباخته ھای : يمئمی گويند يا نه، بايد به ايشان بگو» فحاش«که اينھا ما را  در ھمينجا با زبان رسا بدون دغدغه از اين

ھای تان دچار پرابلم شد و آنھا را دور گردن  شما که با ديدن دشمنان خلق، تنبان! ھای فراری وجدان سياسی و بزدل بی

ان حلقه زديد و نزد اين کنسول و آن کنسول غربی برديد و تملق و چاپلوسی کرديد و باالخره فرار را بر قرار ترجيح ت

تازيد که ھمينجا ماند،  می خوانيد، چگونه بر زن قھرمانی می» پناھنده شدن باالجبار«را  داديد و اکنون با بی حيائی آن

راه او رفت؛ کودکانش را از دست داد و خود در راه انقالب و مردم قربانی اش، بر  پس از تيرباران شدن ھمسر انقالبی

ھای سياسی  ھای کثيف و مزدور امپرياليزم و فاحشه اين نوع تاختن بر مينای شھيد، فقط از انسان. و جاودانه شد

نقالبی شان را ھای که شرافت ا اين فراری. ساخته است... شورای نظار و محقق و حزب اسالمی و جمعيت اسالمی و

وجدانی و شرفباختگی از مزدوران امپرياليزم سبقت جسته  دھند که در بی حراج کرده اند، با چنين چرندگويی نشان می

  !اند، ننگ شان باد

او در بخش اول . ، به نحوی از انحا کاپی شده است»فراری«مشھور به » پوالد«اين توھين و تحقير از نوشته ھای 

ويزيونيزم و اپورتونيزم و تسليم طلبی طی چھاردھه اخير بر جنبش انقالبی پرولتری کشور وارد صدماتی که انواع ر«

دھد  موارد فوق نشان می«: نويسد در مورد سفر مينا به کشورھای غربی و ديدارش با سران آن با دلقکی می» کرده اند

واقعاً » جزئی«و گذشت » موقت« و سازش خود» پر ابھت» «ـ سه جھان استراتژی«با » سازمان رھائی افغانستان«که 

جنگ و تجاوز يعنی سوسيال امپرياليسم » اصلی«کانون (» نيم جھان اول«خود را عليه » جھان و دو نيم«توانسته است 

  ».متحد و بسيج نمايد) شوروی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

لی امور مھم ھای زيای دارند که صحيح اند و حتی کودکان سه ساله ھم ايده«ی نوشته است که ئمائوتسه دون در جا

ـ لنينيسم  مارکسيسم. که ھنوز قادر به درک اين امور نيستند دست آنھا سپرد، چونه توان ب دولتی و جھانی را نمی

 مائوتسه ۀبر بنياد گفت) کيد می کنيم جعلیأت(جعلی » مائويست ھای» «.مخالف بيماری کودکی در صفوف انقالب است

ھم جھان را به ايشان بسپاريم، زيرا اينھا تا اکنون تضاد عمده و غير عمده را دون کودکانی ھستند که نمی توانيم امور م

امروز و سفرھای ديروز مينای عزيز را به کشورھای غربی تفکيک کرده » مدالگيری«کنند؛ آنان  درک نمی

 مائوتسه ۀديشخصوص انه سياست ديروز، سياست انقالبی بود و فھم عالی رفيق احمد را از مارکسيزم و ب. توانند نمی

رو بوديم و بايد ھمدردی کشورھای ه روب) سوسيال امپرياليزم شوروی(ديروز، ما با دشمن عمده . داد دون نشان می

رو ھستيم، و خاينانه است ه روب) ی آنئامريکا و متحدان ناتو(ولی امروز با دشمن عمدۀ ديگر . کرديم ديگر را جلب می

آنان شويم، و حتی از » کمک«و » ھمدردی«اين غارتگران دراز کنيم و در صدد جلب که دست تکدی به سوی 

  !آنان گله و شکوه کنيم» ھای ناکافی کمک«

 مائوتسه دون شده اند که  ۀما که با اسپ گادی دروغ خود را قيزه کرده اند، چنان معتاد سيلی ھای جانان» مائويست ھای«

ناگزير بايد يکی ديگر از . تاريا،  خمار شکستاندن آنھا سخت به نظر می آيدبدون نواختن سيلی ھای اين رھبر پرول

ای از شرافت انقالبی در وجود شان باقی مانده  ھای آبدار مائوتسه دون را بر رخ زرد شان حواله کرد تا اگر ذره سيلی

ظيم در برابر عکس مينای شھيد، آميز شان را با ادای احترام و تع ی خاينانه و توھينئباشد، خط بينی کشيده و چرندگو

درنگ با اتحاد شوروی اتحاد نظامی و سياسی بست و با اين کشور پيوند  بايد بی«: گويد مائوتسه دون می. جبران نمايند

نزديک برقرار کرد، زيرا اتحاد شوروی قابل اعتمادترين، نيرومندترين و تواناترين کشورھا برای کمک به چين در 

خود ه  بجاپانمريکا و فرانسه را نسبت به مقاومت ما در برابر ابايد ھمدردی انگستان، .  استاپانجمقاومت در برابر 

. ای وارد نياورد که اين کمک به تماميت ارضی و حق حاکميت ما لطمه شرط اينه جلب کرد و از آنھا کمک گرفت، ب

توان  کرد، اما از کمک خارجی نمیطور عمده بر نيروی خود تکيه ه  بايد بجاپانیبرای پيروزی بر مھاجمين 

رھنمود، تدابير و دورنمای مقاومت در برابر (» .نظر نمود، و اتخاذ سياست انزواجوئی به سود دشمن خواھد بود صرف

  )١٩٣٧، مائوتسه دون جاپانتھاجم 

! ی فراری»ھامائويست «: بريم به پايان می» مائويست ھا« مائوتسه دون اين فصل را با يک پرسش از ۀبا ھمين گفت

خونش را «مينا جان قبل از آنکه سازمان رھائی با دادن چرنديات به نويسندگان جاسوس غرب «: نويسيد وقتی می

، آيا »سازد، خودش با مالقات با سران کشورھای امپرياليست اروپائی خونش را تا آخرين قطره آلوده ساخته بود» آلوده

بخوانيد، وقتی او از جلب » تا آخرين قطره آلوده«مائوتسه دون را ھم شھامت و جرأت اين را داريد که خون رفيق 

کند که بايد از آنھا  گويد و ابالغ می ھمدردی انگلستان، امريکا و فرانسه نسبت به مقاومت در برابر جاپان سخن می

حاد عليه دشمن ات«دون، وظيفۀ حزب کمونيست چين را در زمينه ارتباطات خارجی  کمک گرفت؟؟؟ آيا وقتی مائوتسه

لمان، ايتاليا و ا ضد فرمانروايان فاشيست همشترک با کليه کسانی که در انگلستان، در امريکا و در ساير کشورھا ب

کنيد که خون اين يک  ی وجدان باخته و بزدل، جرأت می»ھا مائويست«کند، شما  ، ابالغ می»گيرند  موضع میجاپان

  !!!)اگر حق گفته باشيم از شما ھر چه ساخته است(بخوانيد؟؟؟ » قطره آلودهتا آخرين «تن از رھبران پرولتاريا را 

نيز مطرح می کنيم که وقتی سفر مينا به کشورھای غربی و » هگرانماي«و» نستوه» «پوالدِ «ھمين پرسش را با آقای 

ا به استھزاء دھيد و آن ر ارتباط می) يعنی تيوری سه جھان(» ستراتيژی سه جھان«ديدارش با سران آن را به 

گرفتن مائوتسه دون از کشورھای انگليس، امريکا و فرانسه » کمک«و » جلب ھمدری«گيريد، آيا شھامت داريد که  می

ھای چينی است، و   مربوط به رويزيونيستی کهربط بدھيد، به تيوري» تئوری سه جھان«را ھم به استھزاء بگيريد و به 

واقعاً » جزئی«و گذشت » موقت«خود و سازش » ابھت پر» «جھان ـ سه اتيژیستر«با » دون مائو تسه«اعالم کنيد که 
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متحد و ) جنگ و تجاوز يعنی جاپان» اصلی«کانون (» نيم جھان اول«خود را عليه » جھان و دو نيم«توانسته است 

کند،  ھم ھر چيز توجيه می »باالجبار«فراری که فرارش را با رندی » پوالد«اگر حق گفته باشيم از (؟  ».بسيج نمايد

  !!!)ساخته است

  .ادامه دارد

 


