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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ١٨

 پوقانه ھای ھالندی از شدت باد ودرد، می ترکند
سيسم را به کار می بندند براليسم عمل می کنند؛ درمورد ديگران مارکي لۀآنھا از مارکسيسم دم می زنند ولی به شيو"...

. براليسم يکی از تظاھرات اپورتونيسم است واز اساس بامارکسيسم در تضاد استيل"..."براليسم رايولی در مورد خود، ل

 براليسم را درصفوف انقالب به ھيچيل"..."براليسم پديده ايست، منفی که اثرش به طور عينی فقط کمک به دشمن استيل

  )براليسم، آثار منتخب جلد دوميعليه ل-سه دونمائوت("وجه جائی نيست

حمله می کند که چرا مائو از وجود دو " مائوتسه دون"، باالی "امپرياليسم وانقالب"درکتاب " انور خوجه"که  زمانی

حزب کمونيست " سوسياليستی، معتقد است؛ رفقای ۀمشی درحزب سخن می گويد وچرا به وجود بورژوازی در جامع

 انور ۀ خصمانۀ، اين حمل) مائو را درھم شکنيمۀدگمارويزيونيستی عليه انديش(  خودۀدر اثر جاودان)" نسربدارا(ايران

! يد نمودأئرا تبدين ميماند که لوئی پاستور رامتھم کنيم که چرا وجود ويروس "...: خوجه را با اين جمله پاسخ می دھند

ين دليل قادر گشت اولين واکسين راتکامل دھد چون توانست اين قياس را بخواھيم بيشتر ادامه دھيم، لوئی پاستور بد

  ) انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاریۀبخش ادام - ھمان اثر("وجود ويروس را کشف کند

چگونه رويزيونيست ھا برمائوتسه دون تھمت می ": پر از تناقضی که تحت عنوان ۀدرنوشت" پاپيگگ ھای قطبی"

به دليل " لوئی پاستور" ھمين انتقاد را از اً  خود به نشر سپرده است، دقيقۀخان" لدال" سرطان در٢۴که در تاريخ "بندند

  .کشف ويروس، نموده اند

از ھيچ انسجامی برخوردار نيست ومثل افکار نويسنده يانويسنده گان ناله نامه، متشتت بوده واز لفاظی  ناله نامه،: اول

  .دخاطر تزئين جمالت، رنج می بره صرف وترتيب کلمات ب

 مزدوری خود ھارا که ازچندی بدينسو درپيشگاه جنبش ثکه بتوانند ماھيت خبي نويسندگان ناله نامه به خيال اين: دوم

افشاء گرديده است، پنھان دارند، بی شرمانه دست به انجيل خوانی می زنند ولی بيش از پيش ) افغانستان(انقالب کشور

  ". نمی توانند که درکنارھم باشندوقت شيطان وبسم هللا ھيچ"ثابت می سازند که 

، می خواھند کودنی خود ھا را ثابت سازند يا "انقالبی گری"نويسندگان ناله نامه نگفته اند که با اين اکت واداھای : سوم

باسرھم بندی چنين جمالت متناقض، تمرين ادبيات ونويسندگی می کنند؛ به ھرصورت، تيرخصم شان به خاک می 

باالفبای مارکسيسم آشنائی ندارند، در نوشته ھای "  جاغوریۀحرام زاده ھای سنگ ماش" اگراين چون حداقل. نشينند

يا درکدام سايت ديگر می  به نشر می رسند و" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" متعدد رفقای کمونيست که در پورتال

از طرف امپرياليستان  ش انقالبی کشور،خاطر ضربه زدن به جنبه احتمال کم است چون اين کوچوک ھا صرف ب - بينند

  .نيست رابطه ای،ھيچ " شکمبه گوئی"بايد بدانند که مارکسيسم علم است وعلم را با  - به خدمت گرفته شده اند
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 مائوتسه دون مورد حمله ۀمائويسم به بازی گرفته شده است تا انديش" که اين قلم مقاله ای را تحت عنوان زمانی: چھارم

نوشتم، درتاريخ را " دف ضربه وارد کردن برجنبش انقالبی کشور است نه دفاع از رفيق اکرم ياریھ قرار گيرد،

به نشر رسيد ولی اين " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"  ۀدر پورتال آزدا ،١٣٩٢ سرطان ١۴ مطابق با ٢٠١٣جوالی ۵"

 جوالی ١۶تاريخ  خود نشر کرد،ۀرا در دالل خان) نقد نامه به زعم خود شان،(که ناله نامه  زمانی" ماچه خران دايريغ"

 کسی که اکنون زيرنام"  :ش، اين جمله را می بينيمکه در اولين سطر  بود درحالی١٣٩٢ سرطان ٢۵ مطابق با ٢٠١٣

مائويزم به بازی گرفته شده  "زيرعنوان}مقاله ای را{ايرامقاله ديروزدروب سايت افغانستان آزادمی نويسد  " رھا. س"

در اينجا معلوم نيست يک روز اين پاپيگگ ھای قطبی بايد چه مدت باشد وگرنه از ."}به نشر سپرد{بنشرسپرد..."است

البته ماطبق اوقات شب وروز درافغانستان  -  من تا تاريخ نشر ناله نامه، يازده روز فاصله دربين استۀتاريخ نشر نوشت

 وباز دراينجا معلوم نيست که اگراين -ا درآنجا زيست دارندنيستند که پاپيگگ ھ" قطب"حوالیمی گوئيم ومنظور ما 

 سرطان يعنی يازده ٢۵ اين جانب، نوشته بودند پس چرا درتاريخ ۀناله نامه را درفردای نشر مقال" ماچه خران دايريغ"

 ٢۵ يعنی  من، نشر نمودند؟ ويا اگر شروع نوشتن ناله نامه در ھمان تاريخ بوده ولی ديروزۀروز بعد از نشر مقال

را نوشتند که اين ھمه وقت را " تاريخ انقالب روسيه تحت سه جلد" سرطان تکميل شده است، پس مگراين کوچوک ھا،

  دربر گرفت؟

کبير توخی "اين جانب را به )  طبقاتیۀزندگی درخارجه ومبارز(  قبلی خودھاۀکوچوک ھای قطبی در جفنگ نام: پنجم

خودھا " گوه خوری" ولی اين بار بالفاصله از)."رھا"تحت نام مستعار(وخی دراين اواخرکبيرت" :نسبت می دادند

پمپ  توکه اينقدربه وطنت عالقه داری چراپای دوی :" خود ھا می شاشندستانیپشيمان شده واينطور برقبر پدران افغان

،کوچوک "ن نمی روی؟ عوام کلينری تانک تيل راگذاشته وازامريکارخت سفربسته به افغانستا}ۀبه گفت{بنزين يابگفته

درتمام نوشته ھای شان  يدو ھمين قسم که دراين ناله نامه نھايت تشتت افکار وگفتار خود را به نمايش می گذارند،ھای د

" سوسيال خور"را " ميرويس ودان محمودی" زمانی، رفيق مبارز ما،. مصاب به اين فقر بی سوادی ديده می شوند

ازپمپ بنزين فروشی )ادامه دھندگان( ميرويس محمودی يکی ازرھبران ساما": ند کهنمود" عوعو"ناميدند ولی بار ديگر

به زعم  ونند جه کنان پارس می ک ض، اين بار در ناله نامه،"ومادرميدھد  ما رافحش خواھر}کليفورنيا{اش درکليفرنيا

 کليفورنيا زندگی می کند می باشد که در" ميرويس ودان محمودی"ھمان " رھا.س"خودھا می خواھند ثابت سازند که 

تحليل رمل تان خراب شده است ودرھمان ! آھای فراری ھای پوده:  قبلی ام را تکرار می کنم کهۀولی من ھمان گفت

 یکه نان خشک افغانی را بر چيکن کباب ھالندی ترجيح داده اند، از حاميان کسانی "...:نوشته باصراحت بيان داشتم که

نمبر  برخوردار نيستند وگرنه من ھيچ مشکلی ندارم که ھمين حاال ايميل آدرس شخصی،چون امپرياليستان ھالندی 

 که زير پرچم مائويسم یشتر در آنجا مبارزه می کنم، در اين صفحه ياد داشت کنم تا دشمنانيلفون و حتی محلی را که بيت

ودر ..." در چه اوضاعی به سر می بريم کنند، بفھمند که ما خزيده واز آنجا به طرف انقالب وانقالبيون، خيانت پف می

اين قلم اين جاست که تاکنون ) بدبختی: به زعم ھالند نشينان(د خاطرنشان ساخت که خوشبختی باي:" آخر تذکار دادم که

  ." استبيرون نرفتهپاھايم از مرز ھای افغانستان 

ازفحاشی منحيث راه فرارازادامه بحث "... : شان، باالی من پارس نموده اند کهۀکوچوک ھا درقسمتی از ناله نام: ششم

 ولی بايد گفت که شما ھزاره ايست ھای بی وجدان ھستيد که ھموراه از بحث منطقی فرار کرده "منطقی کارمی گيرند

 شان ۀ درمغاک ھالندی می خزيد، مگر فقط ھمان دو مقاله را که مربوط اين قلم می شد وآنھم قسمت ھای غير عمداً وفور

بار  نسبت داديد و" کبير توخی"قادر به ديدن شان شديد؟ که يک بار آن را به  وط به نام اين جانب می شد،را که مرب

  ؟"ميرويس ودان محمودی"ديگر به 
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اکرم "، رفيق "مائوتسه دون"پاپيگگ ھای قطبی اين بار نيز باالی اين قلم تاخت وتاز ھای خادی کرده است که چرا از 

 دشمنی تان را با جنبش انقالبی ۀزبی کشور، به دفاع برخاسته ام، بايد گفت که ما اين غريکليت جنبش انقال و" ياری

رسواشدنی تان، بايد گفت وتاسرحد کوبيدن  ، باآنھم بايد گفت وتاسرحد"حقيقت تلخ است"کشور درک می کنيم ولی 

که انقالبيون به اين زودی صحنه را برای  تان، بايد گفت وانتظار نبايد داشته باشيد ۀآخرين لگد براجساد پوسيده وگنديد

  .اربابان ھالندی تان، رھا کنند

 :من دريکی از نوشته ھائی قبلی ام گفته بودم که.  شان مرا متھم به جعل کاری نموده اندۀاين مزدور بچه ھا درنوشت

ھر ايده ازيک "که اينوقت مانند مزدوران ايدآليستی به توھمات متوسل نمی شوند وبه دنبال  کمونيست ھا ھيچ..."

کيد می کنم که ما مثل أاين بار نيز ت..." قدم گذاشته وتمام فعاليت ھای خود را آگاھانه انجام ميدھند" واقعيت برمی خيزد

يد آن پرداختيد ونقل قولی را أئشما مزدوران ايدآليست، بی پايه حرف نمی زنيم واين چيزيست که خود تان بالفاصله به ت

مائوتسه دون درگزارش خود به ششمين پولينوم ششمين . کر منبع آورده بودم، منبع آن را نيز ذکر نموديدکه بنده بدون ذ

آياکمونيستی که انترناسيوناليست است، ميتواند درعين حال ميھن پرست ھم " : مرکزی حزب، بيان می کندۀ کميتۀدور

کمونيست ھای چين بايد ميھن پرستی را با انترناسيوناليسم .. .بايدھم چنين باشدباشد؟ مامعتقديم که نه تنھا ميتواند، بلکه 

"...  وبه اعضای حزب نيز دستور داد تا"ميھن پرست نيز ھستيم ما درعين اينکه انترناسيوناليست ھستيم،. پيوند دھند

ات ميھن  اين اقدامۀھم.  خون خود از ميھن دفاع کنندۀوتا آخرين قطرجای گيرند   جنگ مقاومت ضد جاپانی،ۀدرجبھ

حق اند ونه اينکه ھيچ منافات با انترناسيوناليسم ندارند، بلکه درست تحقق انترناسيوناليسم درچين محسوب ه پرستانه ب

به اين ياوه ، گی فکری اند ويامقاصد خاصی را دنبال می کنندانيکه از نظر سياسی دستخوش آشفتتن ھا آن کس. می شوند

مجموعه آثار –مائوتسه دون ( " انترناسيوناليسم پشت کرده ايمه به خطا رفته ايم وبد که گويا ما شونسرائی ھا متشبث می

   )ھمه جا تکيه از من است -بخش انترناسيوناليسسم وميھن پرستی -جلد دوم

 ء خود وفقط آنگاه به کمک بين المللی اکتفاۀ به مبارزبايد نخستخلق ھای ستم ديده در پيکار برای آزادی کامل خود "

 خلق ھائی که در انقالب خود به پيروزی رسيده اند، بايد به خلق ھائی که ھنوز برای آزادی مبارزه می کنند، کمک .کنند

  )١٩۶٣ گست ا٨-گو با دوستان افريقائی و گفت -مائوتسه دون(." انترناسيوناليستی ماستۀاين وظيف. نمايند

لکه به اين خاطر آوردم که سگان پاسبان منافع امپرياليسم  کاغذ سياه کنم بۀاين نقل قول ھائی دراز را نياوردم تا صفح

بفھمند که مائوتسه دون منظورش چه بوده واز کدام نوع ميھن پرستی وانترناسيوناليسم حرف می زند ودر ضمن، نقل 

دون بوده  مائوتسه ۀقولی را که بنده آورده بودم نيز از تراوشات ذھنی اين جانب نبوده است بلکه ما معتقدان به انديش

تکرار می کنم . وخواھان تطبيق فورمول ھای عام آن در رابطه با وضع خاصی افغانستان ھستيم ومنظور ما ھالند نيست

درد دندان " د به ناحق منظور را فھميده اند ولی چون دل شان از جائی ديگر درد دارکه پاپيگگ ھای قطبی نيز به خوبی

" خربوزه"وبدين طريق می خواھند برسر "  ما خراب استۀمعد:د که بگويندت اين را ندارنأرا بھانه می گيرند وجر

  .دعوا راه اندازی کنند" ختکی"و

من از شما پاپيگگ  . خود اکتفا کرد وآنگاه به کمک بين المللیۀبايد نخست به مبارز :که می گويد مائوتسه دون زمانی

کرده است؟ ودوباره جعل مائوتسه دون آثار خود را  : که ھای قطبی سؤال دارم که آيا می توانيد در اين مورد بگوئيد

 خلق ھائی که در انقالب خود به پيروزی رسيده اند، بايد به خلق ھائی که ھنوز برای آزادی مبارزه :که می گويد زمانی

روزی بازھم من از شما کوچوک ھای کوچه گرد می پرسم که مگر انقالب در افغانستان به پي. می کنند، کمک نمايند

 کرده جعل کاریرسيده اند که شما زنا زاده ھا، ادعای انقالب درھالند را داريد؟ ويا اين بار نيز البد، مائوتسه دون 

  مگرنه؟. است
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بلکه خودش در ھالند زندگی نمی کرد که مائوتسه دون از ميھن پرستی حرف می زد،  زمانی :بايد خاطر نشان ساخت

رھبری می کرد وبه خوبی می دانست که انقالب " ضد جاپانی"ت را در جنگ دربين مردم خود بود وحزب کمونيس

  .ورھائی خلق چين از تحت استعمار جاپان، از ھالند واز طريق تلگراف امکان ناپذير است

 ميکنيد که }ت می باشدأمنظور نوابغ، جر{ پس چطورجرائت":  از ناله نامه، پاپيگگ ھا می گويندیدرقسمت

 بی ۀپست" من بازھم تکرار می کنم که "ه بايداول يک بورژوابودوبعدازآن يک انترناسيوناليست شد؟مائوگفته ک"بگوئيد

بايکی دانستن جنسيت کفش چرمی با پوست گاو، "چرا نمی فھميد که ! ، خرد باخته ھا"مغز اگر لب واکند، رسوا شود

ناگزير بايد يک بورژوا باشد؟ آيا خاست، او که از ميھن خود به دفاع بر ؟ ھرکسی"کفش صاحب پستان نمی شود

 ملی فقط مربوط بورژوازی می شود؟ پس بايد از خودتان پرسيد ۀلأد ومسکمونيست ھا نمی توانند از وطن شان دفاع کنن

ت نمی کنيد که مائوتسه دون را به نقد بکشيد، زيرا او از چين در مقابل تجاوز جاپان دفاع کرد؟ از شما بايد أکه چرا جر

 البد مائوتسه دون يک بورژوا بوده ويا در تئوری ھای خود دچار آشفته فکری شده و وحدت بين تئوری پرسيد که

 می پريد وچرا خالف من، خودتان اينقدرتئوری صادر وعملش وجود نداشته است؟ چرا اينقدر از اين شاخه به آن شاخه

بايد  می کنيد ودفاع از ميھن را فقط مربوط زمانی می دانيد که حزب کمونيست تشکيل شده باشد واز آن ھم گذشته تر،

م سوسياليسم در کشور پيروز شده باشد؟ آيا منظور تان از اين ترھات، ژست تئوری دان گرفتن به خود تان است يا اعال

  بلی ما کودن ولوده ھستيم؟: می کنيد که

 صورتی مخالف ميھن پرستی ومبارزه برای استقالل ملی نيستندوبلکه بايداين }ھيچ{کمونيست ھای افغانستان به ھبچ"

 حزب کمونيست }سيسأت{راه اول تاسيس.  پيشبردآن دوراه وجوددارد}جھت- برای{ولی.مبارزه راازپيش ببرند

مقاومت توده ھای ميليونی کشورتحت برنامه استقالل کشوروتاسيس جمھوری دموکراتيک توده افغانستان وسازماندھی 

  ." افغانستان ميباشد}توده ئی{ای

  !آفرين تان

 دست از مبارزه کشيده رديده است پس البد کمونيستان فعالً سيس نگأچون ھنوز حزب کمونيست درافغانستان ت: اول

  دی را برپاکنند، مگر نه؟وھمه به ھالند بروند تا انقالب ھالن

چرا مستقيم نمی گوئيد که منظور تان از اين گوه خوری ھا، ضربه زدن به جنبش انقالبی کشور است؟ آيا حزب 

  سيس می کند يا امپرياليستان ھالندی؟أت" واليت فقيه"کمونيست افغانستان را 

  ه دفاع از ميھن بايد برخاست؟سيس شود وبعد از آن بأت" جمھوری دموکراتيک توده ئی"اول بايد : ودوم

 ضد جاپانی را قبل ۀ بنيان گذاشت ولی مبارز١٩۴٩را در سال " جمھوری دموکراتيک توده ئی"حزب کمونيست چين، 

جمھوری دموکراتيک "سيس أپيروزی چين بر جاپان بود که به ت  ضد جاپانی وۀ ختم مبارزاً از آن شروع کرده بود ودقيق

  شما برای اينۀگون" سنگ ماشه"ومن از شما سؤال می کنم که طبق فورمول نازدانه و. کسعه انجاميد نه ب" توده ئی

جمھوری "سيس کنند پس امروز اين أرا ت" جمھور دموکراتيک توده ئی"بايد  که انقالبيون بتوانند از ميھن دفاع کنند،

- ديان وطالبان؟ ياواليت فقيه؟   سيس کرد؟ تحت رھبری امريکا؟ کرزی؟ جھاأرا در کجابايد ت" دموکراتيک توده ئی

ناگفته نماند که معلوم می (  تحت رھبری امپرياليستان ھالندی؟ ودرھالند؟ -ببخشيد اربابان ھالندی تان از ياد رفته بود

سيس آن دو را، أسيس حزب کمونيست را با جمھوری دموکراتيک توده ئی خلط کرده اند وتأشود اين بی سوادان، ت

 دل شان را خالی کنند ونمی توان آنھا را از اين پرت وپال گوئی، که متاع دکان ۀخوب بگذار عقد -ندھمزمان فکر می کن

  )-شان است، باز داشت

ه سيس شد، حزب کمونيست مبارزه را بأتحت رھبری تمام طبقات انقالبی ت" جمھوری دموکراتيک توده ئی"زمانيکه 

 اين دو مرحله را باھم يکجا فکر کنند، ديوار چين نيز بين اين دو، که خاطر انقالب سوسياليستی شروع کرده وبدون اين
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نيمه مستعمره  - امپرياليسم خاتمه داده وخصلت مستعمرۀبه سلط" جمھوری دموکراتيک توده ئی. "وجود نمی آورنده ب

م سوق داده  سوسياليستی وکشور را به سوی سوسياليسۀسيس جامعأبودن کشوررا ازبين برده وانقالب سوسياليستی، ت

  .واز راه سرمايه داری برحذر می دارد

تئوری "حماقتھای کودنانه وژست ھای"و " توله گک بی تربيه"،"بيسواداحمق ":فراری ھای گوزوگ با کلمات 

: را درک نمی کنم"آزادی واستقالل کشوری"وتحصيل "مسألۀملی "تفاوت بينباالی من می تازند که گويا من   ""فھميدن

 }تعيين{حق تعين" سوسياليستی}ستراتيژی{ ازبرنامه واستراتيژی}عبارت است{ ملی عبارتست}ۀمسأل{مسئله" 

عبارتست ازگسستن زنجيراسارت امپرياليزم "آزادی واستقالل کشوری"ومسئله "سرنوشت ملل به دست خويش

ع از ميھن که خودشان دفاع از ميھن را فقط به معنی دفا درحالی–" }آخری اضافه است" است"دراينجا،{است

ت نمی کنيد که أولی بازھم بايد گفت که چرا جر -  من صريح می باشدۀسوسياليستی درک می کنند وبس، وگرنه نوشت

باوضع ھمين کلمات را در مورد ستالين استفاده کنيد؟ چون ما تئوری ھای ھمان پنج پيشوای مارکسيسم را در رابطه 

که از تئوری  که خود ھارا با آنھا مقايسه کنيم وبدون اين بدون اين - درحال استفاه کردن ھستيم ونه بيش خاص کشور

 ۀدربار«: که ستالين در اثر خود  زمانی-  قوانين تغيير ناپذير ومقدس وبه شکل فورماليسم، تعبير داشته باشيمۀآنھا به مثاب

ملل "،" اندائی ناپذيرجد  آزادی از يوغ سرمايه،ۀلأمس ومستعمراتی از مسائل ملی": می گويد »  ملیۀلأطرح مس

پيروزی پرولتاريا بدون رھائی ملل "،"ومستعمرات نابرابر بدون برانداختن يوغ سرمايه نمی توانند آزاد گردند

حاال ) کيد از من استأت-  ملیۀلأ طرح مسۀ دربار-ستالين("ومستعمرات نابرابر،از يوغ امپرياليسم نمی تواند پايدار بماند

حماقت ھای کودنانه وژست ھای تئوری "با " توله گگ بی تربيه"، "بيسواد واحمق"تالين س: حاضر ھستيد که بگوئيد 

   از ھم می داند؟"جدائی ناپذير"، چرا "تحصيل آزادی"را با" مسئله ملی" "فھميدن

 ۀ سلطۀلأ ملی ومستعمراتی بامسۀلأرمال نمودن پيوند ارگانيک بين مسب سوم ۀنکت"...:ستالين درجای ديگر می افزايد

تصور می شد ...در دوران انترناسيونال دوم... ديکتاتوری پرولتاريا استۀلأ واژگونی سرمايه داری ومسۀلأسرمايه، مس

 ملی ھم بدون واژگونی سرمايه، وبدون وقبل از پيروزی ۀلأ ملی وحل مسۀلأل مسکه انقالب پرولتری بدون حل راديکا

  ...انقالب پرولتری انجام پذيرفتنی است

قالب پرولتاريائی جھانی فقط درصورتی تضمين شده می تواند که پرولتاريا قادر باشد پيکار انقالبی اش را پيروزی ان

 امپرياليستی وبرای ديکتاتوری پرولتاريا، عجين ۀباجنبش رھائی بخش توده ھای رنجبر ملل ومستعمرات عليه سلط

  )کيد از من استأت-ھمان اثر("سازد

 ملی از تحصيل آزادی از ۀلأجدائی مس" که شما اين تئوری ھای بفرمائيد بگوئيد!  کاریآقايان تئوری فھم ومخالف جعل

درصندوق "خود را از کدام قوطی عطار بيرون آورديد وچرا منبع آن را ذکر نمی کنيد؟ يا اين را نيز " يوغ استعمار

  ؟"گذاشته وجای دفن کرديد

انقالب پرولتری ازدوبخش تشکيل ميشود، يک بخش ذھنی " :کوچوک ھای کوچه گرد، باز آزمندانه ادامه ميدھند که

 حزب }سيسأت{تاسيس. بخش ذھنی آن علم است وعلم مربوط به کواردينات ھای جغرافيائی نيست.ويک بخش عينی

  " سياسی است نه عينی- ذھنی وعلمی}ۀلأمس{کمونيست يک مسئله

  "به کيف گير تبديل شده استگوه خوری تان از قاشق "آقايان ديگربس است وتکرار می کنم که 

يکی شرايط عينی وديگری شرايط ذھنی؛  :در اين که، آغاز انقالب پرولتری مستلزم دو شرط است، ھيچ شکی نيست

کمونيست ھا براين باور اند که درافغانستان شرايط عينی به لحاظ تجاوز کشورھای امپرياليستی وبنيادگرائی اسالمی 

 آماده است، يعنی ضرورت مبرم به انقالب دارد ولی شرايط ذھنی ھنوز برای ر، کامالً گان بورژوازی کمپرادوونمايند

که شما کوچوک ھای کوچه گردتاحدی ذھنی گرائی می کنيد که می گوئيد حزب را  اما اين. توده ھا آماده نگرديده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

خاطر اين ذھنی گرائی تان، ه که بسيس کرد نه در جامعه وخارج از ذھن، به ياد داشته باشيد أنيز بايد در ذھن خود ت

  .نصيب تان نخواھد شد" برکلی"چيزی از 

 ،" ذھنی است نه عينی}مسألۀ{ۀ حزب کمونيست يک مسئل}تأسيس{ تآسيس": اين که، اين پاپيگگ ھای قطبی می گويند

ا فقط ھرطور که به چه اندازه با کمونيسم در تضاد قرار دارد، اين ديگر به شاگردان برکلی مربوط نيست چون اين ھ

ھای " بچندر"او حرام زاده ھا و: شده بايد جنبش انقالبی کشور را نشانه بگيرند وبه آن ضربه وارد کنند وگرنه بايد گفت

سيس حزب کمونيست را فقط به ذھن مربوط دانسته باشد؟ ودرکجا ديده ايد أدرکجا ديده ايد که ت!  خونخواران واليت فقيه

 ورھائی واقعی توده ھا شده باشد؟ آيا والده صاحبان شما بعد از عينی قادر به انقالب ) ؟(سيس شده در ذھنأکه حزب ت

سيس حزب کمونيست يک أت"که برای تان پدران ايرانی به ارمغان آورده اند، به شما اين حرف ھا رانيز گفته اند که  اين

  ؟ور نيست خنده آ  اين الطائالت پاپيگگ ھای قطبیآيا-؟" ذھنی است نه عينیۀلأمس

بافرديکه می ... غير ممکن است باکسيکه از اصول بوئی نبرده است، باآن برسر اصول بحث نمود": لنين می گويد

بلکه بايستی وی را به سان يک ديپلمات دون پايه افشاء ...خواھد اشتباھات خود را پنھان سازد، نبايد بحث نمود

  )٣٠۴و٣٠٣ ۀمجوعه آثار جلد پانزده،صفح-لنين("کرد

د نقاب مارکسيستی نواليت فقيه را می خواھ" هللا وبسم هللا" وندکه از مارکسيسم بوئی نبرده ا ومانيز در اينجا باکسانی

  !بلی . شان را افشاء می کنيمۀبپوشانند، برسر اصول مارکسيسم با آنھا بحث نمی کنيم بلکه چھر

ی تان، چند نم که بھتر است به جای اين کارھا می ک واليت فقيه توصيهۀ من بازھم برای اين پاپيگگ ھای پيش درواز

، -يا حداقل به مقاالت ادبی که در اين پورتال به نشر می رسند دقت کنيد -روزی به کورس سواد آموزی ثبت نام کنيد

اين  آنھا را در ۀبه اين جمالت که از لحاظ امالئی مشکل دارد ومن چند نمون. زيرا علم با تراوشات ذھنی در ستيز است

  :جا می آورم، توجه کنيد

... خائين ... غلطيدن ... خائينانه . ..شوينيزم... اينسرزمين ... بعنوان... بنمايش بگذاری....کودنانه....جرائت

... مقاله ايرا ...ميپنداشتند...شوئنيزم - سوسيال...ببازی گرفته شده...تاسيس...معيين...ميھنپرستی...توذيع

  ...ھبچ و...بيسواد...ستیگواري...ماخذ...بنشرسپرد

 از لحاظ دستوری نيز دچار فقر مزمن بی سوادی می باشد که از آوردن آنھا در اينجا صرف آننوشته درجاھای مختلف 

  .نظر کرديم، زيرا بحث ما برسر دستور زبان نيست

ی کنند واتھام بودن مغير مارکسيستی  ۀ را متھم به جبھ»ساما«که  نويسندگان چرند نامه درجائی ديگر زمانی

را نيز در کنار اين اتھمات قطار می کنند تا } گوارائيستی{گواريستیبالفاصله،   به آن می بندند،ناسيوناليزم بورژوائی

را نشنيده اند ولی به " چه گوارا"مردم فکر کنند که وهللا اين پاپيگگ ھا عجب تحليلی دارند ونگويد که پاپيگگ ھا نام 

ش تاب ھرچقدر قطور شد، وزن واھميتک"که " داکترغالم حسين فروتن:"  رفيق انقالبی ۀ گفتاين فکر نمی کنند که به

واز طرف ديگر، .  محتوا ومضمون آن کتاب است نه کميت خطوط،که به اھميت کتاب می افزايد چيزی" باال نمی رود

 به دنيا آمد، درکوبا انقالب ارجنتاين چه گوارا در. چه گوار وچه گوارائيستی، ھيچ ربطی با ناسيوناليزم بورژوائی ندارد

کجای چه گوارا به ناسيوناليزم بورژوائی شباھت دارد که شما پاپيگگ ھای قطبی تمام شان را . کرد ودربوليوی جان داد

  پشت سرھم قطار می کنيد؟

ل سياست انيز مثروان شناسی اين ھ. ونيز نه بايد از خاطر دور داشت که پاپيگگ ھای قطبی روان شناس نيز می باشند

ندر ھای ه ابوده واين روان شناسی نازدانه گگ ھا وبچ"  قمۀ علميۀحوز"رانی ھائی مالھای شان گنديده وملھم از سخن

روان شناسان . "فحاشی بخشی برفلسفه وديدگاه يک طبقه تکيه دارد": خونخواران واليت فقيه را از اين جمله درک کنيد

 اجتماعی ۀ فحاشی باشند؟ پس با اين حساب ھر پديدفقط شان ۀ سراغ داريد که وظيفشما کدام طبقه را ودرکجا،! ماھر
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، خوابيدن، راه رفتن، حرف ن طبق روان شناختی پاپيگگ ھا، شايد نان خورد جداگانه می شود مثالً ۀمربوط به يک طبق

نند در افراد يک طبقه وجود  خاص مربوط بوده ودوتای آنھا نمی تواۀھرکدام به يک طبق...جنگ کردن و زدن، خنديدن،

ونيز شما که اين قدر . وقت نمی توانند بخندند يا بخورند که حرف می زنند، ھيچ داشته باشند وافراد يک طبقه درعين اين

روان شناس ودرعين حال طبقات شناس می باشيد، بگوئيد که اين فحاشی از طرف چه کسانی برای چه کسانی وبه چه 

د وشايد کسانی که مزدور واليت فقيه يا خفته در بنگاھھای ھالندی وياھم فراری گفته می شوند، منظور، استفاده می شون

  "سرچپه خواھد بود سالی که آغاز آن با کتاب خواندن دراز گوش، شروع شود،. "حقيقت بوده وجز آن نمی توان بود

فقط ھمين ! نوشته ام، آقايان اديب" ستالين"را " ستالين"ودرجائی ديگر اين لغت دانان بر من خرده گرفته اند که چرا 

وبيھوده، گويا اينکه دراز گوشان خيلی از علم می دانند وسر " دراز گوش را چه غرض به علم:"جمله را می گويم که

بع ومآخذ شما در اين مورد؟ من تاجائی که اتعريف می کنند، کجاست من" طويله"، "ستالين"وکار زياد با ادبيات دارند از

که التينی آن "( اصطبل"فقط . طويله تعبير شده باشد" ستالين"اموس ھا رجوع کردم، چنين چيزی نيافتم که از به ق

 شکل جمع آن می  ھا به معنی جای بستن چھار پايان آمده است واصطبل") ستالين"است، نه " Stabulum-استابلوم"

  .باشد وبس

  که پاالن دوز، خياطی کند وای از آن روزی

  

  : يادداشت

 و از طرف - وجود ندارد ھرچند اميدی بدان - باال برودھا» مائويست«و اما به خاطر آن که از يک جانب سطح سواد 

 نشخوار ھر آنچه از زندان آخند ھای ايران بيرون می از بهان شاز وابستگی مفرط حين نگارش کلمات د ديگر بتوانن

  :يمئنماان را به اين لينک جلب می شد، توجه خاتمه دھنشود، 
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