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 Political سياسی

 
 رھا .س
  ٢٠١٣ الی جو٠٢

 

 »ومبارزۀ طبقاتی"خارجه"زندگی در« کوتاھی برنقد
   تحليل رمل تان خراب شده است!فراری ھای پودهآھای 

  

بيش از چھل کشور متجاوز امپرياليستی ودر اين شرايط بر انقالبيون است که افغانستان کشوريست، اشغال شده توسط 

شب روز تالش داشته باشند تا از طريق مبارزات عملی و آگاھی رسانيدن به خلق ھا، اين يوغ اسارت وقيادت را از 

شرايطی دين وطنی  انسانی وخارج از استعمار واستبداد رھنمون شوند ودرچنين ۀگردن مردم برداشته وبه سوی جامع

که درقدم دوم از سيلی زدن بر صورت پادوھای  خواھد بدون اين ما پيش از ھمه از ما مبارزه عليه اشغال گران را می

دھد که  چون تاريخ استعمار در وطن ما به خوبی نشان می.  آنھا دور بمانيمجاع وامپرياليسم واز پا در آوردنارت

قدرت پوشالی تجاوز خود يرنشاندن آنھا بر سر ا درخدمت گرفته تا از طريق آنھا وامپرياليسم در ھر دوره مزدورانی ر

 پس مبارزه عليه امپرياليسم جدا از مبارزه عليه مزدوران امپرياليسم نيست و آزادی واقعی وطن ما باشدرا سھل کرده 

  .زمانی ميسر می باشد که جاده صاف کن ھای امپرياليسم را از ميان برداريم

زنند و ھوس تضعيف  ی تجاوز را به عھده گرفته اند وبر رکاب امپرياليسم شمشير میئھای مزدور که نوحه سرافراری 

جنبش انقالبی کشور را در سر می پرورانند، ايجاب می کند که انقالبيون ھمان برخوردی را که با امپرياليسم دارند با 

 پراگنی خود، خيانت خود ھا را »مائويسم«ھای گوزوک با نوکرانش نيز داشته باشند، در اين اواخر که اين فراری 

اين   انقالبيون برای افشای ماھيت پليدۀشاھد مبارزات جانان  آنھا نيست، ماخته اند وديگر شکی در مزدور بودنبرمالسا

 تھمت ۀکورشود اين مزدوران تصميم خود را گرفته اند وبايد انقالبيون را از  که معلوم می مزدوران ھستيم ولی قسمی

ی ھای شان می گيرند ئودروغ در آورند واز طرف ديگر، پاداش عظيمی را از جانب اربابان خود در قبال اين ياوه سرا

دھند، خوب، بگذار اين بچه بی ريش ھای امپرياليسم يخن  و تاخت وتاز خود را بر انقالبيون وخلق افغانستان ادامه می

دازند که چرا انقالبيون صحنه را برای جنايت اربابان شان وخيانت خود شان رھا خود را پاره کنند وبه تعويذ ورمل بپر

ی در انتظار شان يوھيچ کاميابنمی کنند ولی چون اين مزدوران خالف حکم تاريخ واصول کمونيسم در حرکت اند 

نحرافات رشد کرده مارکسيسم ھميشه در مبارزه عليه انواع ا. نيست، پس برخود بلرزند وپتلون شان را سنگين کنند

 بی مفھوم ۀواصوليت خود را ثابت می کند ومبارزه نيز ھمين است که دشمن داشته باشی ورنه انقالب در ماوراء، مقول

  .است

 طبقاتی، در ۀومبارز" خارجه"زندگی در:  را که اين مزدوران در اين اواخر تحت عنوانئی پر از دروغ وافتراۀنوشت

در آخر اين نوشته می بينيم که . ھمه چيز را می توان ديد جز حقيقت وبررسی ديالکتيکی شان نشر نمودند، ۀخاندالل 
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 ايدآليست ھا می باشند، برچسپ ۀ عمدۀچگونه اين بيرق داران تعصبات قومی، تراوشات ذھنی خود را که مشخص

 ی و بر قھرماناننمودهشبيه مارکسيسم زده وبی شرمانه خود ھا را با مارکس، لنين وديگر پيشوايان انقالب ومبارزه، ت

 شان تاخت وتاز خادی می ۀرفيق مينا وديگر ھم رزمان آزاد رفيق مجيد، رفيق قيوم رھبر، رفيق داکتر فيض،: چون

 انحرافی اين ۀما در اين جا روی چند نکت. زده اند" سيم آخر" ايرانی ھا، به ۀ پراگنی ايدآليستی، به گفتءکنند ودر افترا

  .آمده است، مکث می کنيم" انحراف فلسفی اين تبليغات"نوشته که دربخش 

شمادرخارج زندگی ميکنيدوحق انگشت گذاردن برانحرافات مارانداريديک سياست آگاھانه ازطرف اين "اين حکم که«

  »ميباشد)تفسير داخل قوس از من است- جنبش انقالبی"(افراد

ھر ايده ازيک " که ت متوسل نمی شوند وبه دنبال اينوقت مانند مزدوران ايدآليستی به توھما بلی کمونيست ھا ھيچ

دھند وافشای ماھيت شما نيز از ھمين ريشه  قدم گذاشته وتمام فعاليت ھای خود را آگاھانه انجام می" خيزد واقعيت برمی

 رورت مبارزه عليه آن را ايجاب میضما برای انقالبيون آفتابی گشته ومزدوری ش  پليدۀآب می خورد که چون چھر

مگر مزدوری شما درپيشگاه . داريد گری زده اند واين چيزيست که خودشما برآن اذعان میءکند، دست به اين افشا

چاپلوسی پيش کفتاران واليت فقيه تھمت   قم وۀ علميۀجنايت کاران خلق وپرچم دروغ است؟ مگر رفتن شما به حوز

   مقصود ھالندی دروغ است؟ۀ پراگنی شما از کعب»يسممائو«است؟ مگر کون لچ کردن تان پيش امپرياليستان ھالندی و

  :درجای ديگر

درمدت ساختارکلی زيرساخت جامعه وروابط طبقات بدون انقالب وتغييربنيادی } اما ازآنجائيکه{ اماازجائيکه....

، آنھاموظف اند که درمورداستراتيژی،سمت وسوی حرکت سياسی، تائيديارداتخاذموضع چندسال تغييرنميکند

  )تکيه از من است(....وغيره نظرات خودراارائه کنند،...ولوژيک، تائيديا رد مسايل برنامه وی واساس نامه ویايدئ

مطمئن باشيد که در بدل اين ترھات ذھنی وايدآليستی تان، نيز ازجانب باداران ! آقايان آفرين بر اين کشف ثقيل الباور تان

  .تان فراموش نخواھيد شد

 فلسفه يک نگاھی به آن ۀبالت را دربخش فلسفی عنوان کرده است، بھتر است ما ھم از دريچعکه اين خز از آنجائی

  .داشته باشيم

که تغيير  فلسفه که يکی از سه منبع علم مارکسيسم است در ماترياليسم و اولين قانون ديالکتيک ماترياليستی زمانی

مقدس وتحول ناپذير نيست،  مطلق، ، قطعی،وتحول را برای ما تشريح می کند حاکی از اين است که ھيچ چيزی

منظور  پس وقتی از لحاظ ديالکتيک صحبت از وضع وحالت است،. ديالکتيک خود عبارت است از حرکت وتغيير"

  )اصول مقدماتی فلسفه اثر ژرژپليتسر"(حرکت است وتغيير

ای ھمه چيز قائل است وبراين مطلق ومقدس نمی بيند، وجود خاصيت افت شدن را بر ديالکتيک ھيچ چيزی را ثابت،"

لودويک  -انگلس"(ی که باشدن ونابود شدن تکامل می يابد، می باشدئاست که ھرچيزی عبارت از يک رشته پيشرفت ھا

  )لمانیا کالسيک ۀفويرباخ وپايان فلسف

  :ودر مورد سياست ھا وجامعه

به . به حالت موجود وگذران شناخته شود ديالکتيکی عبارت ازآن است که ھرچيز ۀپس مشاھده می شود که مطالع"....

  )اصول مقدماتی فلسفه...."(اين ترتيب که ھرچيز درگذشته تاريخی داشته است ودرآينده تاريخ ديگری خواھد داشت

ه ی چه اندازه با علم مارکسيسم وبئترھات اين سگان کوچه بھتر است قضاوت را در اين باره به خوانندگان واگذاريم که 

  .مارکسيستی در تضاد قرار دارند ۀخصوص فلسف

آيا به نظری اين مزدور بچه ھا تفاوت بين دوران سياه طالبان واشغال مستقيم افغانستان توسط . واما می آيم در سطح

 ما، تضاد بين جنبش انقالبی ۀ جامعۀامپريالستان چندی به رھبری امريکا، ديده نمی شوند، درآن زمان تضاد عمد
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طالبان بود ولی حاال اين تضاد عمده جايش را به تضاد غيری عمده داده وتضاد بين امپرياليسم ی ئوتحريک قرون وسطا

مشی وتاکتيک نيز متغيير می شود،  وجنبش انقالبی عمده شده است در اينصورت نيک مبرھن است که شکل مبارزه،

 واقعی واز طريق نوکران شان واز صورت غيره ربه را ازجانب امپرياليستان اما بضدر آن زمان انقالبيون بيشترين 

 تا مغز استخوان خلق ھای ما نفوذ کرده و اً جانب فئوداليسم می ديدند ولی امروز دستان خون چکان امپرياليسم مستقيم

تار وپود وھست وبود ما را می چوشند وھويدا است که امروز اگر ما يخن اشغال گران را رھا کرده وبه دامن قانونی، 

بچسپيم آيا اين خود تجديد پيمان اسارت نيست؟ بايد تذکر ...و" غف"غفور مال عمر، گلبدين، ، خليلی،گالبزوی، سياف

 خود عليه چنين کسانی دست نمی کشيم اما ھمانطوريکه گفتم ما به ديالکتيک ۀداد که در چنين شرايطی نيز ما از مبارز

روح وجوھر :" پرداخته وبدان عمل می کنيم چون خودھاۀباورمنديم ودر ھر شرايط به تشخيص دشمن عمده وغير عمد

 از نوع شما ھنوز برای ینا واقعی خاينۀ، در آن زمان چھر"تحليل مشخص از اوضاع مشخص است  مارکسيسم،ۀزند

خلق وبالخصوص جنبش انقالبی آفتابی نشده بود ولی امروز سنگ وکلوخ افغانستان بر خيانت ومزدوری شما شاھدی 

آيا تمام اين ھا تفاوت وتغيير ...  ما عليه شما وھم قماشان شما، تغيير نکرده است؟ۀل امروزی مبارز شکاً دھند ومنطق می

  نيستند؟

  :ودرقسمت ديگر

غيره ...فحش گويان ميگويدکه ازھزاران کيلومتر دور انقالب نميشودو") رھا"تحت نام مستعار(دراين اواخرکبيرتوخی"

اين ديترمينزم ايده آليستی انقالب رافقط درکشورخود . بورژوائی ايستاداست}دترمينيزم{"ديترمينيزم"ازديدفلسفی بر

  "} کارگر راۀالب جھانی طبقانق{انقالب ميخواند نه انقالب طبقه جھانی کارگررا

سف بايد برای تان تسليت گفت که تحليل رمل تان غلط از آب درآمده و دراين باره تعويذ ودعاھای تان نيز ھيچ أبات: اوالً 

 خود را که زندان را به ۀسف، من رفيق انقالبی وقھرمان مبارزاتی وزندان ديدأنتوانستند انجام بدھند، چون با تکاری 

نيز بی " کبير توخی"ی مزدوران از طرف رفيق ئ که اين مديحه سرا-ی بزرگکبير توخ(کرده بودتبديل محل مبارزه 

 ی خود ھا میئکه آقايان با ذھنی گرا م چه رسد به اينه اتاکنون ھيچ وقت حضوری مالقات نکرد) جواب نخواھد ماند

 ضد انقالبی دارای عين ماھيت می ۀعليه جبھ انقالبيون ۀخواھند ما را يکی بدانند ولی در اين شکی نيست که مبارز

 ۀوديگر ھم قماشان ايدآليستی تان که درجبھ"ينخاحسين "، "صادق جاسوس"، "غفور ثنا"باشند، مگر شما مزدوران 

  يکی ھستند؟ اً جسمضد انقالب قرار گرفتيد، انقالبيون ھنوز گفته اند که غفور غف وصادق جف، ھردو 

انقالب ھالندی  تازند که چرا ماھييت زشت وپليد می) کبير توخی: به زعم خودشان(ا بر مناين ايدآليستان ذھنی گر:دوم

که ھرچند ما در افغانستان نيستيم ولی ) وخود تصديق می کنند( آقايان را افشاء می کنيم وبی شرمانه ادعا می کنند

  .را پيش می بريم"  جھانی کارگرۀانقالب طبق"

  !خرد باخته ھای »مائويست«

  ما قبول کنيمه ای برای لحظاً تبديل شده است؟ فرض" کف گير"به " قاشق"تان از " گوه خوری"ر نمی کنيد که ديگه  فک

که ملی سرخک ھای ما در ھالند مشغول انقالب کردن ھستند در اينصورت آيا اجازه داريم پرسان ) که غير ممکن است(

ا يناحيه؟ عليه کی واز کدام موضع؟ وآ دام بخش ودرکدام قسمت وکنيم که اين انقالب تان تا چه حد پيش رفته است؟ در ک

آقايان اگرلفاظان پوده نمی بوديد بايد متوجه می شديد ( پرولتری شما کجاست؟) ؟"(دترمينيزم"يد که ھمان ئمی شود بگو

  ) دترمينيزم در اين نوع جمله ومفھوم کاربرد مطلوب نداردۀکه واژ

  :ودرجای ديگر

درورای ھمين بدبينی ) وسازمان انقالبی افغانستان) ادامه دھندگان( ساما-وابسته به چينکمپرادور نمايندگان فکری "

آنھا به مردم شرح نميدھند که سه نوع . غيرآگاھانه خلق احساسات بدبينی عليه خارج نشينی رابطورعام تحريک ميکنند
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تکيه از من  - خود ھارا تصديق می کنندودن خلقی وپرچمی بنگیھای عالی باشرمجناب  ( ."خارج نشين وجود دارند

  )است

پرچم  کمونيست ھای خلق و:  چھل وپنجاه چه تفاوت دارند؟ آنھا می گفتندۀبيان اين جمله با گفته ھای اخوانی ھای دھ

  .ی وابستگان چينئمزدور روس می باشند وکمونيست ھای شعله 

 چين به ۀی ھا راه را برای حملئ ۀزد که شعل ار میکه بعدھا اين ساجق را حزب دموکراتيک خلق جويدن گرفت وج

 ھمين سياست اسالف تان است که برای شما به ارث مانده است وامروز خاينانه نداسر می و افغانستان ھموار می کنند

ع می باشد ولی حقيقتی را که بيان داشتيد اينست که بلی ما سه نو» وابسته به چين«دھيد که جنبش انقالبی افغانستان 

  :خارج نشين داريم

ی می باشند که از شکم اين سه ئوديگران توله سگ ھا" ينخا" حسين -٣"    جف"صادق- ٢"    غف"داکتر غفور-١

  .مزدور بيرون شده ومی شوند

  چه است؟» گی به چينوابست« ولی حقيقت 

د که ھمانطوريکه لنگ مزدوران و وابستگان ھميشه ديگران را از عينک مزدوری خود می بينند وفکر می کنن: اول

  .ھای خودشان درپيش اربابان سرمايه درھالند باال می باشند ديگران نيز بايد وابسته باشند

  نشان دادنه دارند که با وابستء شان تقالۀ حيثيت از دست رفتدست آوردنه تفاله ھای بدبوی خلق وپرچم برای ب: دوم

عالوه، راه مزدوری و وابستگی ھای ه نتقام توده ھا نجات دھند وبديگران، خود را از دم تيغ بی رحم قضاوت تاريخ وا

  .بعدی خود را ھموار وامتداد بدھند

جنبش انقالبی افغانستان به اين دليل در پيش چشم بچه بی ريش ھای سرمايه داران ھالندی بد جلوه کرده اند که : سوم

 ۀيکی از رھبران برجست از کالسيکران مارکسيسم و اند ومائوتسه دورن را منحيث يکی »مائو تسه دون انديشه«چرا 

رھنمای عمل خود قرار داده اند؟ ولی   افغانستان،ۀجامع انقالب پذيرفته اند وفورمول ھای عام آن را با تطبيق شان بر

يير داده  پراگنی چند مزدور واوباش راه خود را تغءجنبش انقالبی کشور ما به اين اندازه سست انديشه نيستند که با افترا

به ھر اندازه فحش  دانيد وھمان پيشواھای ھالندی تان و شما می! ، آقايان" بگرايندمائوتسه دون ھالندی"سوی ه و ب

  !دھيد به توان ده باالرفته نثار خود تان باد وناسزا به جنبش انقالبی کشور نسبت می

شان ازتاريخ مبارزات ونھايت جعل کاری شان نکات را ياد آوری کرده است که عمق نا آگاھی ... و "خارجه"زندگی در

که تاريخ وحيقت ھای  ھا را سلطنت طلبان خوانده اند درحالی" کادت"که   اينمثالً .دھند را درمورد تاريخ نشان می

چرنی "که آن زمان در شوروی از سلطنت طلبان نمايندگی ميکردند  دھند که جرياناتی وضوح نشان میه تاريخی ب

 پنجم ۀبودند نه کادت ھا وکادت ھا نمايندگان بورژوازی لبرال بودند که لنين درگنگر" تيابريست ھااک"و" سوتنی ھا

ضد بورژوازی ه ب"حزب سوسيال دموکرات چگونگی برخورد با اين احزاب را روشن می سازد وتشريح ميدھد که 

تاريخ حزب کمونيست بلشويک "( برافتد آشتی ناپذيری بشود تا پرده از روی کار آنھاۀلبرال يعنی حزب کادت ھا مبارز

  ).فصل سوم -اتحاد شوروی

دروغ به اين دليل که اينان ھيچ سندی مبنی بر عضويت خود ھا در حزب ( درجای ديگر وقتی اين مزدوران به دروغ

 يک خوانند از می" مائويست" انشعابی از حزب کمونيستۀخود را شاخ) ارائه نداده اند  انشعاب شان از حزب،اً وبعد

 که با آنھا مخالفت جدی داشته تا بودن شان در - دليل ھر انشعاب نيز ھمين است–طرف از گفته ھای شان ثابت می شود 

" رفيق "ۀ خليفه برای شان کلمۀسيمنجر به انشعاب شده است ولی از طرف ديگر بی محابا از ک حزب غير ممکن شده و

  .ضکنند که اين خود يک دروغ است ويک تناق  میاھداء
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چون در اوايل اينان ادعا دارند که دليل منفور بودن .  ملی سرخک ھا، می شود جنگ کلمات وجمالتۀسرتاپای افترا نام

 می باشد ولی کم در داخل ما ۀوگرنه مبارز"  ما ميباشدچندرفيق خارج نشينی "شان در پيشگاه جنبش انقالبی افغانستان،

 زندگی داريم ولی مشغول انقالب ھمه درھالند و تصديق ميدارند که بلی ما  ساتر را از روی دروغ خود برداشتهۀکم پرد

  )تکيه روی کلمات ھمه جا از من است.(می باشيم) ؟(ھالندی

که آمديد وبه اصطالح سازمان ساختيد واز اين تريبون باالی مبارزات مردم  به جای اين! ملی سرخک ھای عزيز: تذکر

خند س سواد آموزی برويد تا حداقل ريش می کنيد، بھتر است يک چند روزی کورجنبش انقالبی کشوری ما حمله ما و

  .زدن تان به علم اندکی کاھش يابد

اورم و توجه  من در اينجا می دھند،  که اوج بی سوادی  ملی سرخک ھا را نشان میه ایطور نمونه به چند کلمه ب

  !کنيد

 اگر آنھا چنين ....،      ....ببعداز آن ....،     ....نشينی اندرج خاتمخالف ....،     .... سده اخيريکنيمدر طی "....

  ...يا ببروند حزبس ياسی بسازندو.... ،      ....کليفرنيا....،       ....ميھنپرست.... ،       ....کردندۀنھانتنھا

  ":سازمان انقالبی" رفقای ۀبه گفت:  آخرۀ نکت

ت اشغال است و وظايف مبرم در راه استقالل ونجات از استعمارگران بادرنظر داشت حضور ما در کشوری که تح "

ودرکنار اين ھا دقت، درايت، " مبارزه، انرژی ونبرد بيشتر  فارغ از استعمار واستثمار از ما کار،ۀورسيدن به جامع

به خوبی تعقيب  کار باشد وراه عقبه دار انقالب را ۀرعايت اصول پنھان کاری وزيرکی می خواھد تا ادام ھوشياری،

که نان خشک افغانی را بر چيکن کباب ھالندی ترجيح داده اند، از حاميان چون امپرياليستان ھالندی  بتوانيم چون کسانی

ن و حتی محلی را که ولفينمبر ت برخوردار نيستند وگرنه من ھيچ مشکلی ندارم که ھمين حاال ايميل آدرس شخصی،

 خزيده واز آنجا به »مائويسم« که زير پرچم یين صفحه ياد داشت کنم تا دشمنانبيشتر در آنجا مبارزه می کنم، در ا

" گوه خوری"کنند بفھمند که مادر چه اوضاعی به سر می بريم وديگر از اين  طرف انقالب وانقالبيون، خيانت پف می

) بدبختی: زعم ھالند نشينانبه (بايد خاطرنشان ساخت که خوشبختی ، "کبير توخی بانام مستعار رھا"ھای خود نکنند که 

  .اين قلم اين جاست که تاکنون پاھايم از مرز ھای افغانستان بيرون نرفته است

 

 


