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  رھا.س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٩

 ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال 

)۶(  
  :جلد اول می گويد» کاپيتال «ۀدرمقدم» مارکسيزم«کارل مارکس بزرگ، بنيان گذار مکتب علمی 

 عمومی، که ھرگز برای شان ۀدر مورد تعصب ھای مرسوم به عقيد. من از ھرنظر مبتنی برنقد علمی استقبال می کنم«

  :امتيازی قائل نشده ام، اکنون نيز، ھمچون ھميشه، شعار من سخن آن فلورانسی کبير است که می گويد

  )کارل مارکس، پيشگفتار جلد اول سرمايه (»».راه خود گير وبرو، مردمان را بگذار تاھرآنچه می خواھند بگويند«

دراينجا اين سخن نغزی که کارل مارکس از زبان يک شخص فلورانسی نقل کرده است، به صورت عام وتام ھدف من 

، »سازمان انقالبی«، رفقای»ميرويس ودان محمودی«، »کبيرتوخی«: را بيان می کند ورفقای شھيم وانقالبی ما چون

ی که دارند، بيشتر عمليديگر رفقای مبارز، نيز بادرنظر داشت اين موضوع، ومصروفيت ھای و» خالقداد پغمانی«

 عليه اين نماينده ھای امپرياليزم هھرچند که مبارز.  زنبور نمايندۀنخواستند که ھمه وقت خود را صرف شوراندن خان

درنظر داشت اين که، کمونيست ھا ھميشه  مستقيم عليه خود امپرياليزم وارتجاع نيست ولی باۀوارتجاع، جدا از مبارز

 ۀبه مبارزه پرداخته ودشمنان عمده وغير عمده را شناسائی می کنند، وظيف» تحليل مشخص از اوضاع مشخص« طبق

 خود را مبارزه عليه امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکايش وارتجاع داخلی دانسته وبه غريدن ھالند نشينان ۀعمد

نمی شوند، چون زمانی که بيش ازچھل کشور خونخوار ومتجاوز به سرکردگی امريکا به » ائلامتيازی ق« کمترين

دريدن وچوشيدن خون مردم بی گناه ما مصروف باشند ودرکنار اين، ارتجاع داخلی نيز از اين متجاوزين عقب نمانده 

اختن با پادوھای ارتجاع وبه سالخی ھم وطنان ما ولگد مال کردن مام ميھن ما مشغول باشد، خود رامصروف س

 بعدی قرار دارند، تلف نمودن وقت وتداوم بخشيدن به بدبختی ھای مردم ۀوامپرياليزم، که از لحاظ عمدگی در مرحل

ماست واين ھمه درحالی است که اين پادوھا، جن گونه از وطن گريخته ودر مغاک ھای بی نام ونشان امپرياليستی 

 در کتاب ھا، سخنان وآثار مرتجعين واز آنھم مھمتر، در قرآن محمد به تعداد بی خسپيده اند، طوری که جن وبال را

پس جفناله ھای اين . شمار می توان يافت ولی اين مزدوران وپياده ھای دفتر محسنی ومجددی از آنھم کم يافت تر اند

ری می آورد ونه ھم يييل تغمانند که نه فرود آمدنش به ف مزدوران بی مقدار، به نشستن پشه بر روی دماغ فيل می

ھای خيال پرداز گفته وذکر نمايم که » مائويست« واقعاً دلسوزانه برای اين ۀاما در اينجا خواستم چند کلم. برخاستنش

که برداشت من، آنطوری که از جفيدن ھای اين مزدوران معلوم  -اگر متعمداً دست به تخريب جنبش چپ کشور نزده ايد

يکبار سر روی بالشت گذاشته ودر مورد حرف ھايم عميق شوند ونتيجه را نه  - منفی می دھداست، به اين نظر پاسخ

  .پوقانه وار وبا الف وپتاق ھای تھی از حقيقت وشير غلت ھای اتوپيائی، بلکه ھمانطور که درک کرده اند، پاسخ دھند
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آميزی که از کشورھای مختلف برسر به خاطر نفرتی که از کيش شخصيت دارم، ھرگز اجازه ندادم پيام ھای ستايش «

 احتا ھرگزپاسخی بدانھا ندادم، مگر برای آنھ. من می باريد، تامدتی که بين الملل زنده بود، چاپ ومنتشر شوند

  )»ستالين پرچم است ومجدداً به پامی خيزد«، نقل از ٣۴کارل مارکس، کليات آثار جلد  (»نارضايتی ام را ابراز کنم

من مطالعه می «، »ولی ھنوز در آغازکارم. ی وارد نيستم ومی خواھم اين مسايل را مطالعه کنممن در مسايل فرھنگ«

ھرموضوع را من ده بار مطالعه کردم وبار دھم چيزھای را درک کردم که نه بار ديگر از «، »کنم چون نمی فھمم

  ...و...و) مائوتسه دون (»درک آن عاجز مانده بودم

  چه اندازه فروتنی از خود نشان می دھند؟» مارکسيزم«د که رھبران وکالسيکران می بيني! »مائويست«آقايان 

اين جمالت را به خاطر آن آوردم که آقايان خيال پرداز اگر عقلی در سردارند، کمی به خود آمده وبه اين سرحد از فضل 

از اين که خواب ديدن ھای يکی از گفته ھای تروتسکيت ھای وطنی بعد .  خود لذت نبرندۀفروشی ھای عالمه مآبان

شان به حقيقت نپيوست، امروز اين است که، چپ افغانستان به دليل اين که نيروھای مولده » افغانستان سرمايه داری«

من در .  آثار مارکس وانگلس بپردازندۀدرکشورعقب مانده است وشرايط برای انقالب کردن نيز نا مساعد، به مطالع

چون کسی که از درک مسأله  - دنرا نيز به من بزن» اولترا تروتسکيزم«انگ » ھای قرتکیمائويست «ھمين جا، حتا اگر

، می خواھم توصيه کنم که يک بار خوب به - وزدن يک برچسب به آن می پردازدنای عاجز می ماند، به مسخره نمود

ر به صورت ميخانيکی وکتابی از دقت آثار مارکس، انگلس، لنين، ستالين، ومائوتسه دون را مطالعه کنند وآنوقت حتا اگ

، انقالبيون به حرف ھای خواھد يافتدليل که سخنان شان رنگ مارکسيستی دان وانقالب حرف زدند، ب» مارکسيزم«

 يک دانه کشمش ۀ شان به اندازۀشان اعتنا قايل خواھند شد، ورنه با اين حالت، چسناله ھای سرخ رنگک وچپی گون

  .ارزش نخواھند داشت

 چشمی به ۀفراخوان می دھم، توصيه می کنم که گوش» مارکسيزم« آثار کالسيکران ۀاين که آقايان را به مطالع درکنار 

البته اين چيز ھا ھمه درصورتی است که اين سوپر مائويست ھا واقعاً به مارکسيزم باور  - اوضاع فعلی نيز داشته باشند

 اوضاع فالکت بار اين آقايان واين که، چقدر اين عالمه ھا ۀامشاھد خود دانستيم که بۀداشته باشند، درغير آن ھم ما وظيف

- چون برای يک مارکيست(درخسوف مغزی به سر می برند اين جمالت را از سر دلسوزی برای شان تذکر دھيم

مائوتسه دون انديشه سخت است ديدن حالتی که زير نام مارکسيزم به اين مکتب علمی وجاودانه توھين روا - لنينيست

  : مائوتسه دون می گويد-)اشته شودد

بعضی ھا چون از کشورخود مان بی خبرند چاره ای ندارند جز اين که از داستان ھای يونان قديم وممالک ديگر سخن «

 کتابھای ۀھم ريخته شده  بۀبگويند، ولی حتا دراينجا ھم معلومات آنھا بی ارزش است وبه طور تصادفی از ميان تود

بسياری ازکسانی که درخارج تحصيل کرده اند به اين ....ه شده که ھمه در خور دور ريختن است خارجی برداشتۀکھن

 جز باز می گردند} از من است-وھم چنان، ھالند{آنھا پس از آنکه از اروپا، امريکا ويا جاپان. بيماری گرفتار آمده اند

آباد که برمی گردند، ھالند نشينان ما که بيخی با  آنھا ۀخان{ آنچه طوطی وار درخارج ياد گرفته اند بلد نيستندتکرار

آنھا به صورت دستگاه ھای ضبط صوت } عمر نمی خواھند به اين ويرانه برگردند در تمام افغانستان جوت اند وديگر

عالمه ھا ھمان باز افسوس، ايکاش اين سوپر {... شان در درک وآفرينش نو استۀدرآمده وفراموش کرده اند که وظيف

 ,Mom, Lovely, Girlfriend. Boyfriend. Cinema کتابھای قديم يونان را بلد بودند، اين بيچاره ھا به جز

Picnic, Chattingدرحالت «و» چشم بسته گنجشک بگيرند« وغيره چيزی ديگری را بلد نيستند وھميشه خواستند

  ) دون، آموزش خود را از نوبسازيممائوتسه (»}داخل قوس از من است- »کوری ماھی شکار کنند

» مارکسيزم«وھمين که نام چند تن از رھبران وکالسيکران » علی آباد شھر است«آقايان فقط به شنيدن اکتفاء نکنيد که 

. عکس، تازه بعد از آن است که بايد به تحقيق ومطالعه آغاز کرده  کار ھا خاتمه نيافته است، بلکه بۀرا شنيده ايد، ھم
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به ھمه چيز ھا علم است وعلم خاصيت جاودانگی وپويائی دارد، درست است که در يک زمان نمی تواند » زممارکسي«

ش نيز نسبی است، اما به مرور زمان اين حقيقت به طرف عقلی وواقعی تر شدن وکامل تر شدن پاسخ گويد وحقيقت

مثالً تئوری نيوتن که می (  ديگر نسبیدرحرکت است، اما ھمين که حقيقت علم نيز دريک زمان مطلق است ودر زمان

ش ھم اين بود ودليل جسم تحت ھر سرعتی ثابت ويکسان باقی می ماند، دوقرن از اعتبار مطلق برخوردار ۀگفت؛ کتل

است که چون شناخت بشردر طول اين دوقرن به آن اندازه عميق نشده بود که براين تئوری محدوده وضع کند ولی 

ديگر آن اعتبار مطلق تئوری نيوتن از بين ) ،E=mc2(ن بيست تئوری نسبيت خود را کشف کردزمانی که انشتين در قر

اين دليل نسبی بودن حقيقت دريک زمان باعث نمی شود که ) رفت ولی سه قانون نيوتن ھنوز دارای اعتبار مطلق است

يقين ندارند، بيشتر » مارکسيزم« بودن اما از آنجائی که آقايان در خود علم. آن را دور ريخته وبه دل سرد تاريخ سپرد

لنينيزم را به تاريخ می - شان نيست که ناخوانده مارکسيزمود که از آنھا انتظار داشت وگناهاز اين چيزی ھم نمی ش

  .سپرند

با آنھم ھدف ما اين است که آقايان فقط برای اين که بيشتر از اين به حماقت وکودنی خود پايکوبی نکنند وبرای اولين 

حتا از سر خصومت، چون برای اين که بتوانند انديشه ھای خصم خود را به طور علمی نقد کنند، الزم است که  -بار

 موفقيت باال ۀاول بايد آن را ھمه جانبه مطالعه ودرک کنند درغير آن آرزوھای ذھنی نمی توانند انسان را بر سکوی قل

خوانند وآنوقت شايد درک کنند که جنبش انقالبی کشور نه دشمنان  مائوتسه دون را بۀانديش- لنينيزم- مارکسيزم-کنند

  .ندازند ا مائوتسه دون رادرک کرده اند وآن را به کار میۀمائويزم، بلکه کسانی ھستند که به طور واقعی وخالق انديش

ه سر می برد، اما آقايان شنيده اند که لنين نيز قبل از به پيروزی رسيدن انقالب بلشويکی، گاھی اوقات در خارجه ب

خوب بود که کمی در ارتباط اين مسأله تحقيق می کردندوآنوقت اگر کدام وجه مشترکی بين خارج نشينی لنين وخود ھا 

برای سياحت وخوش گذرانی درخارجه نرفته بود،  لنين به ميل دل خود و. را در مقايسه قرار می دادند ، آنندمی ديد

اما قسمی که تاريخ مبارزاتی لنين ومشاھدات عينی ديگران گواه اند، لنين .  کرده بودبلکه استبداد تزار لنين را تبعيد

گری پرداخته وھم در چه ءزمانی که در زندان به سرمی برد، باچه شيوه وروش زيرکانه از درون زندان به افشا

رکسی که درخارج زندان واقعی تر از ھ وضعيتی بعضی آثار خود را در آن دوره در زندان نوشت واوضاع را بھتر و

به سر می بردند، تحليل کرد وزمانی ھم که در تبعيد در خارجه به سر می برد، پی ھر فرصت ممکن به طور مخفيانه 

. گاھی از کوچکترين مسأله در داخل روسيه بی خبر نبود به روسيه آمده واوضاع را از نزديک بررسی می کرد وھيچ

دن لنين درخارجه وخوشگذرانی طبق خواست خودتان در ھالند، می ر تبعيد به سربدربا اين وجود آيا کدام شباھتی بين 

 لنين وخود می پردازيد؟ وگويا اين که جنبش انقالبی کشور از زندگی مبارزاتی لنين بی ۀبينيد که مولوی گونه به مقايس

وھيچ » ر افغانستان انقالب کردنه، از ھالند ھم می شود د«خبراست که خواستيد برای شان دلسوزانه بفھمانيد که، 

آقايان اين چيز ھا برای تان آبرو وحيثيت شده نمی تواند، . وجود ندارد»  طبقاتیۀزندگی درخارجه ومبارز« تناقضی بين

چون ھمين سخنان را پيشوای سلف تان، کشتمند، ھم که درخارج زندگی می کند، می تواند برسر زبان بياورد وچه بسا 

  . بيشتری ھم اندوخته استۀائالت بافی، ھجوگوئی وھرنوع خيانت تجرباين که او در الط

بارھم که شده وآنھم  حتا يک» ھرچه آمد وآمد، بال ده پسش«يک بار ديگر برای تان توصيه می کنم که از ھمين حاال 

الکتيکی رفقای مسايل بسيار مھم را به مطالعه در آثار کالسيکران مارکسيزم پرداخته ودرضمن، نوشته ھای علمی ودي

گوئی روی نياوريد، چون به » شکمبه«سازمان انقالبی را که در وبالگ شان موجود اند، مطالعه کنيد وبيش از اين به 

  !قدر کافی رسوا ومبتذل شده ايد، آقايان

می کنند، که ياد » مدافعين سازمان انقالبی« اين خيال پردازان مبتذل ايدآليست بی شرمانه رفقای انقالبی را بانام: نوت

ما از اين که خود را يک . خواھم کمی تاريخ را تورق کنند واندکی سنجيده سخن گويند در اين باره نيز از اين ھا می
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مائوتسه دون انديشه می خوانيم وخواھان مبارزه وانقالب در افغانستان ھستيم، ھيچ جای شرم -لنينيست-چپ مارکسيست

دگی را کف دست گذاشته ودربين خون وآتش به مبارزه برخاسته است، دفاع کنيم، نيست که از يک سازمانی که واقعاً زن

زيرا ما نه از شخص رفقای سازمان انقالبی، بلکه از راه وھدفی را که آنھا درپيش گرفته اند واز پراتيکی که در گير آن 

 باشد، تاپای جان ادامه خواھد اند، دفاع می کنيم واين دفاع تازمانی که ھمين ھدف باھمان تيرگی خود وجود داشته

به دفاع برنخيزيم، آيا کسانی ديگر ھستند » سازمان انقالبی«از اينھا می پرسم که خوب، در صورتی که ما از . داشت

ھای قرتکی وخيال » مائويست«که اين مبارزه را در داخل افغانستان پيش ببرند تا ما از آنھا دفاع کنيم؟ اين ھذيان گوئی 

ا روح وجوھر مارکسيزم در تضاد است، ولی چه کنيم اين عالمه ھای دھر واين تربيت شدگان آخوند ھای پرداز نيز ب

  .واليت فقيه، از مارکسيزم بوئی نبرده اند وتاريخ را به جز نام، ديگر باآن آشنائی ندارند

 است که زمانش فرا می  آنوقت-که غيرممکن است -ھای قرتکی واتوپيست مارکسيزم را آموختند» اندرپوف«زمانی که 

  :رسد تا درس ديگری را برای شان داد وگفت

ما مارکسيزم را مطالعه می کنيم ولی اسلوبی که بسياری از رفقای ما ضمن آموزش به کار می برند، مستقيماً مخالف «

 کرده اند، به عبارت ديگر آنھا يک اصل اساسی را که مارکس، انگلس، لنين وستالين مصرانه تأکيد. مارکسيزم است

تکيه از من -مائوتسه دون،آموزش خود را از نوبسازيم (».وحدت تئوری وعمل: نقض می کنند وآن عبارت است از

  )است

  ...ادامه دارد

 

 


