
 

  رجنايتکا محاکمۀ سروری

  و

  "افغانستانی مائوئيست "ھياھوی طالبان
  احـمـد بـــرومـنـــــد: نگارش

  

  ــ درآمد

  یــ در حاشيۀ محاکمۀ اسدهللا سرور

  "مائوئيست ھای افغانستانی"و " حزب کمونيست ــ مائوئيست"ــ شناخت 

  :درآمد

  .در کل سوژۀ بررسی اين نگارش نيست به عنوان يک خط ايدئولوژيک ــ سياسی» مائوئيسم«مقولـــۀ 
به طور . ذواتی که با مائوئيسم التزام فکری دارند، نيست ازاين رو، روی سخن من به طورعام با حلقات و

 تفکر حاکم و عملکرد تصويرگری واقعبينانه و بی تعصب در مورد پيشينه؛ مشخص، نگارنده برآنست تا با
کمونيست ــ حزب  "خاينانۀ عوامل ارتجاع ــ استعمار در حلقۀ سکتاريستی و نـــــــژاد پرست ضد انقالبی و

سيمای پليد اين ، "مائوئيست ھای افغانستانی "در جرگـۀو افرازات مطروحه از آن  " مائوئيست افغانستانی
نماياندن پيوند طبيعی ميان  ھدف ازاين صورتگری. کندخيل خائنين و ريا کاران را برجسته تر ترسيم 

طلبی و خيانت ملی آشکار و نھان فعلی اين گروه  انحرافات و عملکرد ضد انقالبی و خاينانۀ قبلی و تسليم
اين در عين حال ھوشداريست به آحاد جنبش . انقالبی کشور ماست تعبيه شدۀ استعمارــ ارتجاع در جنبش

که اين بررسی  شايان ياد آوريست  !اين دار و دستۀ خاين و دو روی د ماھيتانقالبی کشور در مور
موضع مستقل اصولی از ديد گاه  ھيچگونه التزام، تعھد و مسئوليت حزبی و گروھی را با خود نداشته و از

نگارندۀ اين سطور آگاھانه و مصمم روی  .يک فرد منسوب به جنبش چپ انقالبی کشور صورت ميگيرد
  .باشد اين بحث را ادامه خواھد داد ضع خود ايستاده و تا آنگاه و آنجا که الزمحرف ومو

ايدئولوژيک ــ سياسی در سطح جنبش  صاحب اين قلم به اھميت و ضرورت مبرم پيشبرد مبارزات اصولی
ھوچی گری، فـتـنه  ولی بين اين مبارزه و فحاشی،. طرفدار جدی آن است  انقالبی کشور به خوبی واقف و

اما صحابۀ . سخت متنفر و منزجر است مرز غير قابل عبور قايل بوده و از آن... نگيزی، جعـل اکاذيب و ا
انگيز فحاشی و ھتک حرمت فرھنگ نفرت " که " مائوئيست  "فراخ دھان و فحاش بی عمل ساحل نشين

 زندۀ اصولیو يگانه ھنر شان است، از مبارزۀ سا"  مخالفين اسلوب کار سياسی ــ ايدئولوژيک شان
فرھنگ نفرت انگيز  از. ايدئولوژيک ــ سياسی بی بھره بوده و فرسنگھا از آن روش ستوده فاصله دارند

زبان جدال منطقی را در  ، بر می آيد که اينان آداب مناظره و"ميھن" و " ملت" فاقـد رياکاران  فحاشی اين
کلوخ انداز را پاداش "  به مصداق اين قماش، اًبناء ناگزير ب. چوکات رعايت ادب و حرمت گذاری بلد نيستند

  .حرف زد که آنرا می فھمند ، عليرغم ميل خود، بايد تاحدی به زبان لعـنـتی خود شان و به زبانی"سنگ است

 نه) حسين خاين( خيانت ملی   خاينانۀ قھرمان معرفی سرشت و ماھيت سرا پا ضد انقالبی، توطئه گرانه و
اينجا ديگر پای يک فرد مبارز دگر انديش . ميھنی و انقالبی است وظيفۀ سترگ ملی،َدين و تنھا حق، بلکه  



اميد به اصالحش داشت، در ميان نسيت، بلکه جای پای خيانت به ميھن، به خلق  و يا اشتباه کاری که ميتوان
  .به انقالب به عيان ديده ميشود ستمديده و

در ساما قبل . واليت غــــــــزنی است قره باغ   ولسوالی د او متول.   جمعه خان نام دارداين قھرمان خيانت
. کرد را کمايی " حسين خاين "بعد از خيانت لقب  ميناميدند، ولی" انجينرحسين "خيانتش، او را از ارتکاب

آی، از فرط رعـب و  اين خاين خائف پس از علنی شدن خيانتش به ساما به دستور جنرال موسی خان آی اس
حينيکه وی زن و فرزند شان را دشنام " مائوئيست "صحابۀ بی غيرت. را برگزيد " ضياء  "حراس اسم

آنھا بدين باور سخيف اند که . خطاب ميکنند" صدر حزب "و "  ضرفيق "ميدھد، در نوشته ھايشان او را
ر از اين باالت! دشنام دادن به زن و فرزند شان ھم برخوردارصدر حزب است،  از حق " رفيق ضياء "چون

  .نزد استاد است" صادق  "حواريون" دھن پرآب بودن "برده گيست و دال بر جبونی، نشانۀ عبوديت و

ًکيش و ھم کيسه ولی ظاھرا مغضوب  ًبه گواھی گزارشات قسما افشاگرانۀ ھمين حواريون ھم خون ، ھم
ن خيانت و تسليم طلبی پاداش خيانت، وی در بدل اي حسين خاين ازدرون، پس از نزاع بر سر تقسيم پول ھای

 ثروتی افسانوی به" انجی اوئيسم "متجاوز و اشغالگر به کشور ما، از طــريق ملی و خدمت به امپرياليستھای
اين عروج،  پس از. به بزرگترين فئودال منطقه تبديل شده است  "سراب غزنی تا کويته”ھم زده و از 

من ترجيح . داده اند" بورژوا ــ فئودال "ر شان لقبخيانتکا" استاد  " وی بهو مطرود  " صادق "شاگردان
زيرا او در عين حال . بنامم" ارباب جمعه خان خاين " ترکيب توصيفی ای را به کار برده و او را  ميدھم که

 و اما درين ميان جايگاه. رسيده ، خاين به کشور، به مردم و به انقالب نيز است که تازه به مقام اربابی
  .منافق وی در کجاست؟ پاسخ اين پرسش در متن می آيد" ئيستمائو "حواريون

در رابطه با " مائوئسيت "اعالميه نويسان بخش اول اين نوشتار به ھوچی گری، فتنه انگيزی و جعـل اکاذيب
سروری قصاب اگسا، عليه ساما وساير عناصر جنبش انقالبی کشور  کارزار تبليغاتی محاکمۀ اسدهللا

دوم به معرفی ماھيت ضد انقالبی، ضد ملی و ضد دموکراتيک باند رھبری به  شدر بخ. اختصاص دارد
ھکذا به افشای  به خصوص سردستۀ آن حسين خاين و" حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان "اصطالح
شرکای  از دو سه تن از حواريون مطرود و مغضوب به عنوانمتشکل  " مائوئيست ھای افغانستانی "عملکرد

   .يپردازمجرم وی م

استحالۀ ايدئولوژيک ــ سياسی شان و به  به منظور شناسايی ھرچه دقيق تر اين دار و دسته در پروسۀ
و کارنامه ھای سياه تر از ) حسين خاين ( کمونيست  خصوص گذشتۀ سراپا سياه و ننگين حجت االسالم

 .خودش، ضميمه ای در پی خواھد آمد

  :ریاسدهللا سرو اول ــ در حاشيۀ محاکمۀ

به نشر   گفتمان فراخوانی را بر مبنای خبری بدون ذکر منبع وبسايت ٢۰۱۰جنوری  به تاريخ شانزدھم ماه
 ی رژيم مزدور خلق و پرچم و"اگسا "اسدهللا سروری رئيس ادارۀ فراخوان از محاکمۀ قريب الوقوع. سپرد

 و چھل تن از ھموطنان ما آن تا حال به تعداد بيشتر ازصد. ميداد" مژده "ویدر مورد  " تحقق عدالت"
 کرده و در مورد قصاب اگسا و ساير جنايتکاران سه دھۀ گذشته و انتظار داشتن يا فراخوان را امضاء

و باور ھای خويش  نداشتن از دستگاه فاسد قضايی ادارۀ مستعمراتی کرزی وساير مطالب مرتبط ، ديدگاه ھا
  .را بيان داشته اند

و جنايتکاران سه دھۀ گذشته چه   قوای امپرياليستی است و نيروھای ارتجاعیدر صورتيکه کشور در اشغال
ھمدستی دارند، در حالتی که جنايتکاران ريز  مذھبی چه غير مذھبی با قوای متجاوز و اشغالگرامپرياليستی

مردمی و  ساختاری حزب ضد  عناصر اجرايی و مھره ھای ودرشت مربوط رژيم خلقی ــ پرچمی به حيث
اکنون نيز ھمه يکجا  وش دموکراتيک خلق، که ديروز در خدمت باداراشغالگر روسی شان بودند، ھموطنفر

نيروھای اشغالگر امريکا و متحدين آنرا  با ساير جنايتکاران معاصر در معافيت کامل پايه ھای اجتماعی
گر آن ميتوان انتظار چگونه از چنين رژيمی و از بادار اشغال درکشور ما وارکان رژيم مزدور را ميسازند،



اسالمی  را به دوش بگيرند؟ ماداميکه اشغالگران وجنايتکاران سيکوالر و" تحقق عدالت " داشت تا وظيفۀ
ممکن است جانی ای  ھمدست شان ھر روزه در کشورجفا ديدۀ ما جنايت می آفرينند، چطور در چنين حالتی

خبرانگيزه ھای معينی نھفته نبوده و   در پشت اينرا به ترازوی عدالت بسپرند؟ بايد مراقب و آگاه بود که
   .بازی ھای سياسی ــ تبليغاتيی در جريان نباشد

پوشالی کرزی مستوجب محاکمه و  در حاليکه جنايت کاران زياد ديروزی و امروزی در کشور و در ادارۀ
ی اگسا، آنھم به جنايت کار ديروزی مثل جان مجازات اند؛ در شرايط اشغال کشور برجسته کردن محاکمۀ

ای، اذھان را از توجه به تضاد عمدۀ مردم ما با اشغالگران و  وسيلۀ دولت پوشالی، با ھر نيت و انگيزه
  .ساخته و مناسبات خصمانۀ مردم را با دشمن عمده کمرنگ ميسازد دولت پوشالی منحرف

ستی راست در عين حال بيانگر اين ليبرال ــ رفورمي تبليغ اين مسئله به وسيلۀ مراجع ترويج دھندۀ با ديدگاه
مزيد بر   اين نگرش. "با اين دولت کار کرد و نارسايی ھای آنرا اصالح نمود ميشود "ديدگاه و باور است که

شده و توھمی را ) status quo(به حفظ حالت اشغالی کشور  زيانھای اساسی آن، در شرايط موجود منجر
زده و خواسته يا نا خواسته دامن " تامين عدالت "رژيم پوشالی در "  خيرخواھانۀ "در مورد آمادگی و نيات

  .  در مقابل آن بکاھدپرداخته و ازحساسيت مردم بر آنست تا از آنطريق به کسب وجھه به رژيم مستعمراتی

عاطفی  ُيکی بعد  :ُھر جانی ديگر دو بعد دارد قابل تذکر است که مسئلۀ محاکمۀ اسدهللا سروری و واما  
ُبرخورد درست و اصولی به مسئله، بايستی اين دو بعد را ضمن حفظ   جھت .ُ و ديگری بعد سياسی آنمسئله

  .تأثير گذاری متقابل شان، ازھم تفکيک کرد پيوند ديالکتيکی و

جفا ديدۀ اين سرزمين منشاء گرفته و  ُبعد عاطفی مسئله از درد و رنج بيکران مشترک ھزاران انسان
کاران و ناقضين  در مورد ھمه جنايت  بيان حقوقی اجرای عدالت ويا به واستارمجازاتخ باالثرآن، ھمه گان

يا ( ازاين منظر، تحقق عدالت . ــ حقوق حقۀ پايمال شدۀ انسان مجبورافغانی اند در قدرت و بيرون قدرت  ــ
را شود، امر در کجا و به وسيلۀ کی ھا اج  در مورد جنايتکاران، فی نفسه، صرف نظر ازاينکه )مجازات

آنچنانکه خلق عراق از اعدام صدام حسين، صرفنظر ازمجريش، استقبال  .بدی نبوده و پذيرش عام دارد
   .کردند

حاکميت مشترک امپرياليسم اشغالگر و  در يک جامعۀ طبقاتی و در تحت سيطره و: ُاما در بعد سياسی
برضد  يا در خدمت و يا  گذاری درنھايتسياست اثر ت آن، نتيجۀ ھـر فکر و عمل و ھـرارتجاع بومی ھمدس

وسياستی بايد منافع نھفتۀ  فقط ازاين موضع است که در پشت ھر شعار. آن سيطره و حاکميت قرار ميگيرد
ازاين . توھم و خود فريبی اجتناب ورزيد طبقاتی و سياسی را جستجو کرده و در نتيجه از دچار شدن به

متفاوت و متضاد سياسی را در پيرامون محاکمۀ جانی اگسا  ایمنظر است که برخورد و موضعگيری نيروھ
  .ھم بايد به بررسی گرفت

ھای  مائوئيست«ًکارزار به راه افتيده در سايت گفتمان، اخيرا دو نوشته ازآدرسی زيرنام  در برخورد به اين 
ک و بــه شيـــــــــــــوۀ بدون تفکي  نويسندگان  دراين دو نوشته. منتشر شده است" بابا " در سايت» افغانستان
ھمه حواله کرده و حتی بدون درنظرداشت بار عاطفی قضيه و با را به " محتسب"  شالق انديشمندانه غلط ونا

  .امضاء کنندگان آن دادخواست حکم تکفير صادر کرده اند مغالطه کاری، به ھمه

 نھاد حقيقی ويا حقوقی طرف ومعقول به ھمگان چنين است که وقتی با شخصيت ويا اصل پذيرفته شده 
ازآن  وآنرا بانام اصلی اش مخاطب ميسازی، وآن نھاد ويا شخصيت در قدرت وحاکميت ھم نيست که ميشوی

خنجر زدن وکمال  درغيرآن ازپشت. احساس خطرکنی، بايد جرئت کنی و با نام اصلی خود با اوطرف شوی
ًيقينا يکی دو تن افراد "  افغانستانی ست ھایمائوئي "در ترکيب نا مانوس. بی غيرتی وضعف اخالق است

به افراد حقيقی  ئی پرده نشينی بيش نبوده و جرئت اخالقی ذکر نام و ھويت حقيقی خود را ندارند؛ ولی عقده
  اصدار اکثر موارد بدون تحقيق در. و نھاد ھای حقوقی چه سبکسرانه وبی مھابا از تاريکی حمله ميکنند

 و احکام غير مستند و عاميانه، يک سری مطالب بی ربط به موضوع را سرھم کلی گويیحکم کرده وبا 



" ھای افغانستانی مائوئيست "درين ميانه لبۀ تيز حمالت. مينمايند که به صورت جدی قابل سرزنش است بندی
" ...افغانستان الگوی دموکراسی امريکايی "و نويسندۀ کتاب) ساما(متوجۀ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 نيز خالف نورم ھا و مسئوليتھای مطبوعاتی، اين اتھام نامه و دشنام نامه را عليه" بابا "سايت. بوده است
  .  استافراد حقيقی و نھاد ھای حقوقی به نشر سپرده و مرتکب تخطی آشکار به حقوق ديگران شده

ت ھای حقيقی و نھاد ھای دفاع از شخصي صاحب اين قلم نه تصميم و نه مسئوليت آنرا دارد که در صدد
جنبش چپ انقالبی افغانستان و باورمند به برندگی سالح تغيير  اينجانب بمثابۀ يکی از فعالين. حقوقی برآيد

ُ، بنابر شناختی که در کوران مبارزۀ انقالبی از گردان ) ـ انديشۀ مائوتسه دون مارکسيسم ـ لنينيسم( جھان
عنوان نقد و   تا برداشتھای خود را به عنوان حقايق دريافتی و بهاين جنبش کسب کرده ام، الزم ديدم ھای

ريز و درشت وطنی ما در " ھای مائوئيست "نظر شخصی خود، به خصوص از انديشه، پراتيک و سبک کار
  . افغانستان قرار بدھممعرض قضاوت تاريخ و منسوبين جنبش انقالبی

، " مائوئيست ھای افغانستانی" در بحث قبل از ھمه، به منظور روشن شدن خواننده از شيوه و منطق حاکم
شخصيتی، شايعه  را می آورم که بيانگر کج انديشی، سطح منطق، ترور  نمونه ای از کالم اين جعل کاران

ّاين ُبرش کالم . شور ماستک  انقالبيون پراگنی عاميانه وميزان خصومت وعقدۀ حقارت آنھا در برخورد به
ھای  مائوئيست "ويژۀ" مبارزاتی "عنوان مشت نمونۀ خروار ماھيت تفکر، شيوۀ منطق و اخالق به

(  " مينا  " در پشاور ميگفتند که١٣۶٠سامائی ھا در سالھای : " توجه بفرمائيد. را نشان ميدھد" افغانستانی
مينا . به او يک تفنگچه داده بود" آغا صاحب "  آغا صاحب بوده است واول معشوقۀ) خانم داکتر فيض

را " عظمت آغاصاحب "سامائی ھا به اين شکل. وقتی آن تفنگچه را ميديد بنای گريه را ميگذاشت ھميشه
  " ....تعريف ميکردند

انقالبی اعالميه نويسان به دو شھيد و دوستارۀ  ًاين طرز برخورد سراپا جعلکارانه وعميقا ضد انسانی و ضد
که خود قربانی جنايت سوسيال فاشيسم روسی، رژيم مزدور و ) مينا مجيد و(شان جنبش انقالبی کشور درخ

" افغانستانی مائوئيست ھای "و دستگاه جھنمی خاد بوده اند، قبل از ھمه سقوط اخالقی جالد پيشۀ خلق و پرچم
که به غلط   اين جعل کاران حرفوی .را در چاه ابتذال بازگو ميکند ترويج دھندگان اين اتھام کثيف و نارواو 

تحقيق بدون " ساخته اند، آن آموزه و زنھار مشھــــور مائـــو را که اسم مائوتسه دون را آذين نام خود
کرده و در عوض فقط باد دل   ، به طور کامل، صريح و آشکار نقض"وبررسی حق صحبت کردن نيست

آن  اھرھويت وتاريخ جنبش انقالبی کشور ما، با زير پاکردناين دغلبازان و جاعلين م. اند خود را خالی کرده
و عاميانه و از طريق  آموزۀ علمی صدر مائو و ھمچنان رئاليسم ماترياليستی، به شيوۀ خيلی مبتذل، بازاری

جوجه .  متوسل شده اندبه يک چنين عمل شنيع ضد اخالقی و ضد انقالبی  شايعه پراکنی و ترويج افواھات
) حسين خاين(شانرا از استاد مفتن و شياد خويش  مغضوب اين دنائت و اين شيوۀ مرسوم" مائوئيستھای"

  .آموخته اند

و ضمن برخورداری از آن فراز ) لومپنی وھرگز نه( مجيد شھيد باداشتن پيشينۀ عياری و جوانمردی 
انقالب برگزيد،   راهزمانيکه در دنيای سياست و مبارزه به علم انقالب رسيد و در پرتو آن  فرھنگ مردمی،

" اخالق انقالبی کمونيستی "مجموعۀ صفات و فضايل نيکوی مردمان اين سرزمين را که با خود داشت با
او . آنرا به کار بست در نظر و عمل و در جريان تربيت نسلی از انقالبيون  وغنا بخشيد، آنگاه  صيقل داده

  .ًواقعا يک انسان نمونه و يک کمونيست عياربود

مبارزه اين اخالق انقالبی را زينت افزای   مينا به حيث يک زن پاکدامن و انقالبی افغان در جريانشھيد
او در پرتو . معلومات من رخصت ميدھد، تا مرگ بدان متعھد ماند شخصيت مبارزاتی خود کرده وتا آنجا که

 ای نيم پيکر جامعۀ ماسرفراز و خوشنام زيست و به عنوان يکی ازخوشنام ترين اعض آن ارزشھا با عفت،
شناخت مستقيم  از لحاظ کرونولوژی سير حوادث ھم مبرھن ميگردد که زما نی مجيد با مينا. جاودانه شد

فيض احمد بود که بعدھا او   وحضوری کسب کرد که مينا به حيث زنی سياسی انقالبی، ھمسرداکتر صاحب
  .نيز به خيل شھدا پيوست



" گروه انقالبی خلقھای افغانستان "موجوديت يض احمد و مينا پس از اعالمآشنايی و نزديکی مجيد با داکترف
با طرد  " رفقايش در آنزمان با برخی از انتقادات گروه انقالبی در نوشتۀ از آنجا که مجيد و. صورت گرفت

فکری ــ  هًباالی سازمان جوانان مترقی و جريان شعلۀ جاويد موافق بودند، بناء اين وجوه تشاب" ...اپورتونيسم
  ، به قول شھيد رھبر برای"گروه مجيد" و " گـــــــروه انقالبی "سياسی زمينه ای شد جھت نزديکی ميان

نامبرده متشکل از پنج عضوبود که سه نفر از  کميسيون مشترک رھبری ميان دو گروه .ھمکاری مشترک
ار تئوريک ــ سياسی، بحث ھای پيشبرد ک. آن عضويت داشتند گروه مجيد و دو نفر از گروه انقالبی در

ًبرنامۀ آموزشی، ايجاد تشکيالت مخفی، عمدتا در روستا به موازات ھم و سرانجام  ايدئولوژيک، تھيۀ مواد
اين ھمکاری  برنامۀ سازمانی و تدارک مقدمات ادغام تشکيالتی ھردو گروه در سازمان واحد، اجندای تدوين

بعد از کودتای روسی خلقی ــ پرچمی ھا ١٣۵٧ا اواسط سال    ت١٣۵۴اين ھمکاری از سال . را می ساخت
اوضاع  باگسترش کار وحدت طلبانه وارتباط با ساير آحاد جنبش انقالبی، درچگونگی تحليل. يافت دوام

وجود آمده و سرانجام  عمومی وشرايط ايجاد سازمان سرتاسری بين مجيد و داکتر فيض احمد اختالف به
ايجاد سازمان واحد و ادغام تشکيالتی  و ھيچگاھی ھمکاری اين دوگروه به. فوق شدمنجر به جدايی دو گروه 

که اکثريت جنبش چپ را درآنزمان ميساختند موفق به ايجاد  رفيق مجيد با محافل سرشناس ديگری،. نينجاميد
   .ساما شد

د اقل سه مورد از  در ح١٣۵٧کودتای ھفت ثور داليل جدايی ميان دو گروه مجيد و داکتر فيض احمد پس از
  :طرف رفيق مجيد مشخص شده است

گروه در مورد ماھيت کودتا و دورنمای آن و طرح  ارزيابی ھای متفاوت و متضاد دو:  اول
  .اولويتھای مبارزاتی

مسئلۀ حرکت وحدت طلبانۀ آحاد جنبش چپ انقالبی کشور و چگونگی ايجاد سازمان : دوم  
  .سرتاسری

به مثابۀ ادامه يا تخطی " سه جھان "استراتيژی و تئوری  پس از مائو وانکشافات چين  مسئلۀ: سوم  
  ؟از راه مائو

 " لميده در لجنزار ھای" مائوئيست "ولی بی عمل  که امروز پھلوان پنبه ھای لفاظ ولی چه ميتوان کرد 
 نی ھا و جانھایانترنت به دور از جھنم افغانستان، با نديده گرفتن تمام آن جان فشا و صدر نشين دنيای" چپ

آنھايی را  زده و  از دست رفته وخون ھای ريخته شده در راه مبارزات انقالبی خلق ما، ھمه را به يک شالق
 کرده و راه درمان درد را نيز نمايانده اند، به جای جالد اگسا محکوم کرده وھمه را که درد مشترک را فرياد

آدم ميتواند  .ليم طلب و عامل دشمن معرفی کرده انديکسره بدون تفکيک ابعاد عاطفی وسياسی قضيه، تس
  عنوان عناصر غير سياسی خيلی به ساده گی بفھمد که يک عده از امضاء کنندگان درخواست محاکمه، به

بيان کرده اند، واما عده ای از عناصر ژرف نگر و انقالبی در ورای اين خواست صرف درد مشترک را 
و شرايط   را ميبينند و به انحراف در مورد تضاد عمده ھـوشدار ميدھنداھداف و نيات پنھانی ای عمومی

آنقدر  باال نشين ازخود راضی" مائوئيست "ولی  .الزم يک محاکمۀ عادالنۀ کليه جنايتکاران را بر ميشمرند
  .ونه ميخواند کر و کور و خيره سر است که غير از خود کسی را نمی بيند وچيزی را نه می شنود

، چند مورد از تبصره ھای نوشته شده در "مائوئيستھا " شدن بيشتر موضوع و بطالن ادعایجھت روشن
  :ًذيال می آورم فراخوان گفتمان را

منتشرۀ سايت گفتمان، ھموطنی به اسم  از ميان فھرست امضاء کنندگان درخواست محاکمۀ اسدهللا سروری
اسداله :" ينه چنين نغـز و شيوا می نويسددر زم روشنگر امضاءکنندۀ چھل و چھارم از کشور آلمان. س

ھموطنان بيگناه   پرچمی است که دستش به خون- سروری يکی از مھره ھای رژيم مزدور و جنايتکار خلقی
رژيم موجود که  ولی من باور ندارم  .به جزای اعما لش برسد و بيدفاع ما آلوده است و بايد محاکمه شود و



و يا اربابان خارجی اش قادر باشند و   خود ترکيبی از جنايتکاران و مزدوران اجنبی در سه دھۀ اخير است،
   .جنايتکاران ھم پيمان و ھمدست خويش را محاکمه کنند يا بخواھند،

دام کار ت مگر ھمين حاال کشتار مردم مظلوم ما به دست رژيم مزدور موجود و اربابانش جنايت وآخر   
در حال انجام جنايت ھستند  سروری ھا ورژيم شان نيست؟ چگونه ميتوان از حاکميت استعمار و ايادی آن که

ترين وجھش بيان نفرت واحساسات است که  خواستارمحاکمۀ جنايتکار ديگری شد؟؟؟ اين خواست در پاکيزه
  ".من ھم خود را در آن شريک ميکنم

  : می نويسد کهما اين ھموطن! آری خوانندۀ عزيز
  

رژيم مزدور   خون بی گناھان وطن ما آغشته است، يکی از مھره ھای اجرايی اسدهللا سروری که دستش به
ُرژيم به مثابۀ يک سيستم، عميقا جنايت پيشه و انسان کش است اين. وجنايتکارخلقی ــ پرچمی است جانی . ً

دھۀ   اسدهللا سروری وديگر جنايتکاران سهولی در شرايط موجود خواست محاکمۀ. محاکمه شود اگسا بايد
. که عملی نيست يعنی. ًاخير کشور، صرفا بيان نفرت و انزجار عميق مردم است و فرياد درد مشترک

امپرياليستی را ميسازند و ھمين ھا اند که  درحاليکه جنايتکاران سه دھۀ اخير کشور پايگاه اجتماعی تجاوز
را تداوم می بخشند، چگونه ممکن است استعمار امپرياليستی با  روری ھاتبر دشمن را دسته شده و جنايات س

امپرياليسم اشغالگر جھت ! پايۀ اجتماعی خود را قطع کند؟ توھمی در کار نيست خود زدن تيشه به ريشۀ
  ...حاکميت استعماری اش در کشور ما به جنايتکاران ضرورت دارد و تداوم

  

در فھرست پيشگفته   دالرسول از کشور کانادا فرد شماره ھشتاد وششمآزادۀ ديگری به اسم معلم عبھموطن 
کمال شفافيت ضمن تأکيد بر مطالبۀ برحق و انصراف ناپذير محاکمۀ سروری  با ژرف نگری انقالبی و در

پيشۀ خلق و پرچم شھادت داده   جالدان، به صفت قربانی جنايات ھولناک حزب و رژيم جنايت جالد و ساير
محاکمۀ جالد مشھور اگسا وساير جالدان، شکنجه گران وناقضين حقوق پايمال شدۀ :" اردچنين می نگ

مادام که  ولی چگونه ممکن است که در شرايط فعلی... خواست برحق و انصراف ناپذير مردم ماست انسانی،
 محکمه اند، ھمديگر را به جنايت کاران سه دھــۀ اخير کشور يکديگر را مورد عفو و بخشايش قرارداده

اجرايی سياست ضد انسانی رژيم مزدور و وطن  بکشانند؟ گفتنی است که سروری ھا و نجيب ھا مھره ھای
انتقام قربانيان جنايات بيکران حزب مزدور و انسان . بوده اند فروش خلق و پرچم و سوسيال فاشيســـم روس

ــۀ اخير در حق مردم مظلوم ما فاشيسم روسی و در مجموع جنايات ھولناک سه دھ ُکش دموکراتيک خلق و
  ".ميسر است و بس رسيدن خلق ستمديدۀ افغانستان" سروری "محاکمۀ سمبوليک سروری ھا، بلکه به نه با

   !حقيقت نگر خوانندۀ ژرف نگر و بلی
سفاک خلق و پرچم  قربانی ديگرجنايات ھولناک شکنجه گران حزب و رژيم  اين ھموطن ما مثل ھزاران

او درد را بيان ميکند و جنايت . دارد او از درد تجربۀ حسی، مستقيم و عينی. شھادت ميدھداست و برضد آن 
را از سطح   او درد شکنجه برای وی تجربۀ مستقيم است، با آنکه درد و. آن رژيم را به تصوير ميکشد

ی در وضع ول. ميشود دريافتی شخصی بيرون کشيده، در سطح طبقه و ملت تعميم می بخشد و آنرا فريادگر
ھا را تا امروز در وجود حاکميت  او تداوم جنايات سروری ھا و نجيب. موجود دادرس ودادگری نمی يابد

جاری  در وجود جنايات ھولناک  فاشيسم روسی را استعماری ــ ارتجاعی کنونی و تداوم جنايات بيکران
وی . و فراتر از درد ميرود يدوار استبا اينھمه، او ام. متجاوزين و اشغالگران امريکايی و ناتويی می بيند

خواھان انتقام قربانيان است، ولی اينبار نيزبه  او. التيام درد مشترک ملتی و خلقی ستمديده را می جويد
او انتقام قربانيان ارتجاع، سوسيال امپرياليسم . فزيکی فراتر ميرود عنوان يک قربانی از انتقام شخصی و

يعنی به  .ه آزادی و انقالب افغانستان را تحقق آرمانھای شکوھمند شان می داندکليه شھدای را وامپرياليسم و
واژگونی سلطۀ  سروری رسيدن خلق ستمديدۀ افغانستان، يعنی پيروزی انقالب دموکراتيک نوين و

سمبوليک سروری ھا باور ندارد و آنرا  اوبه محاکمۀ نمايشی و. امپرياليسم، فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور
  .ميداند ترفند و بازی تبليغاتی حاکميت استعماری

  
کالم عدۀ ھموطنان دردکشيدۀ ما؛ که بيانگر ديد صائب، رويکرد و موضعگيری  اين بود مشت نمونۀ خروار

نخوانده اند ويا قدرت درک  يا آنرا" مائوئيست "ولی شارلـتان ھای. عده به مسئلۀ مورد نظر است اصولی اين



، رويکردی سکتاريستی و شارلتانيسم " گـری بازاری ھوچی "نه چرا و باچه حقی چنين باآنرا نداشته اند، ور
  ؟ميروند ويژۀ شان به استقبال آن

  
جای اينکه نقد ادعايی شانرا به صورت مشخص بر پايۀ به " بابا " در نوشتۀ ارسالی شان بهارسال کنندگان  

و به خود زحمت رجوع به واقعيت ھا و بازتاب درست و مستند ارائه بدارند  داليل، فاکتھا، اظھارات و شھود
السابق از قعرچاه ميتافزيک و نھيليسم و بر تداوم  سرو تناور ساما، کمافی بدھند، در برخورد با  واقعی آنرا

اين عناصر ھرزه پوی  نمونه از ھرزه سرايی  در ذيل چند. پردازند خيانت گذشتۀ شان به جعل اکاذيب می
انقالب بوده و  شعار نويسان لميده در لجنزارھای غرب، بيگانه با  اين  خواھيم ديد که چطوررا نقل کرده و 

ھای " مائوئيست. " انداز آنجا مصروف لجن پراکنی به صورت انقالبيون راستين در مسيرت انقالب
وسيلۀ رژيم افواھات پيرامون محاکمۀ اسدهللا سروری به  افغانستانی در ھجونامۀ ارسالی فوق در رابطه با

بقايای ساما، سازمان رھايی وعناصر تسليم طلب  درين ميان روشنفکران:" کرزی چنين ھذيان می سرايند
 ھای دھن پاره اين را" مائوئيست "".اين معجزۀ رژيم پرداخته اند رفورميست با رقص و پايکوبی به تبليغ

زمانی، با کدام  قعيت سازمانی، در چهتوضيح نکرده اند که کدام بقايای ساما، در کدام کشور، در چه مو
روشنفکران بقايای ساما را با اين عناصر  عناصر تسليم طلب رفورميست به رقص و پايکوبی پرداخته اند؟ و

کيانند؟ پاسخ مستند و مسئوالنه به اين سواالت مشکل است و  تسليم طلب رفورميست چه مناسبتی است و آنھا
  .ازين دو صفت نيکو عاری اند وطنی ما"  مائوئيستھای" که  خواھدمسئوليت و جرئت اخالقی می

  
برخی از سامائی ھا نوار ھای :" ھای چنگيزباز نسبت به ساما چنين آمده است" مائوئيست "در ادامۀ ھجويۀ

شعار ميدھند که  و... سخنرانی ليبرال رفورميستھا و تسليم طلبان را در اروپا به نمايش می گذارند  ويديويی
تجاوز امپرياليستھا به افغانستان و سقوط  قبل از. اکنون آنروز فرا رسيده که تمام چپ افغانستان متحد شوند

تا از طريق ظاھر شاه در معاھدۀ ننگين بن سھم گرفته و در رژيم  به روم رفتند... طالبان، نمايندگان ساما 
 ًآنھا گردھمآيی خاينين ملی در بن را علنا حمايت. ت آورندخود جاه و مقامی به دس آيندۀ افغانستان برای

دليل ماھيت ضد امپرياليستی و را به " جبھه ضد امپرياليسم و ضد ارتجاع افغانستان "و جلسۀ مؤسس... کرده
آنھا در انتخابات رياست جمھوری ... ترک گفتند ضد ارتجاعی آن تحريم و با فحاشی و دشنام سرايی آنرا

آنھا در تمام ... ًساختن حزب زدند و حزب شان را رسما ثبت نام کردند آنھا دست به...  گرفتندفعاالنه سھم
  "...رژيم مزدور کرزی از الف تا يا عاشقانه سھم گرفتند پروسۀ شکل دھی

  
  !بازھم تھمت، بازھم افترا 

ن سامايی ھا کی ھا اند و معلوم نشد که اينبار نيز آ" مائوئيست "ازاين ياوه سرايی و مبھم گويی ھرزه گويان
تسليم "و کدام "  ھاليبرال ــ رفورميست " زمانی، در کدام کشوری نوارھای ويديويی سخنرانی کدام در چه
وجد آمده اند؟ اين عناصر فحاش به جای فحاشی و اتھام  را در اروپا به نمايش گذارده و از آن به" طلبان

 به صورت مشخص و مستند، اگر وجود خارجی داشت، مطرح اين مسايل را رذيالنۀ بی بنياد بايد جزئيات
   .جايی به اين سواالت باقی نمی ماند ميکردند تا اينکه

  
عربده کش وطنی ما حالی کرد که اين " مائوئيستھای  "بايستی به"  افغانستانچپ انقالبی" در رابطه به اتحاد 

ھۀ خطيرکنونی و در ضرورت طرد تجاوز و مبارزاتی بر مأمول و وظيفۀ سترگ و دشوار در پاسخ به نياز
زمانيکه اين اتحاد مضمون ملی ضد امپرياليستی و ماھيت دموکراتيک ضد  اشغال امپرياليستی افغانستان، تا

شود  درونمايۀ تکاملی فراتر از آن را داشته باشد، از طرف ھر کسيکه به اين مضمون پيشنھاد فئودالی و
و خط دھندگان " تقليدمراجع  "البته به شرطيکه از خارج به وسيلۀ. اردپذيرفتنی است و در ذاتش عيبی ند

نـــتيجۀ زيانبار و فاجعه بار . ديکته و تحميل نشود بيگانه بدون توجه به فاکتورھای عينی و ذھنی تحقق آن،
 در پروژۀ ايجاد به اصطالح) شھادت عملکردھمين مائوئيست ھای مغضوب به( ديکتۀ بيگانگان را ما 

و   به رھبری ارباب جمعه خان خاين و به دستور آی اس آی" ــ مائوئيست افغانستان ب کمونيستحز"
،  " ذھنيت تغيير " مھرۀ  تاCIA و  ISI  مقام ستون پنجمامريکائيان ديديم که چطور اين حزب نامنھاد از

  .)تـفصيل در بخش دوم (    .تسليم طلبی و خيانت آشکار ملی استحاله شد
  

ًاتحاد چپ انقالبی افغانستان ضرورتا در دستور روز ! تشويش نفرمائيد"! مائوئيست "يون ھرزه نويسبلی، آقا
 اين يگانه بديل مؤثروانقالبی، گامی است درجھت ايجاد. انقالبی افغانستان قرار ميگيرد آحاد جنبش چپ

مستعمراتی کشور ما  حزب کمونيست سراسری و وسيلۀ است دربسيج توده ھا برای تغيير موقعيت اشغالی و
خيالپردازان فريبگر وھرزه گوی ونه با استاد  اما اين وحدت نه با. و جھت گيری مترقی و تکاملی بعدی آن 

ًبلکه دقيقا برعکس آن با نقد و طرد کليه خطوط انحرافی،  خاين و شياد شان و حواريون سقوط کردۀ اوست،



 ، اپورتونيستی ، نژاد پرستانه، ستون پنجمی، تسليم طلبانه ومنجمله خط انحرافی اپورتونيستی و تسليم طلبانه،
تحقق خواھد " سکتاريست و نژاد گرای افغانستانی مائوئيستھای "حزب نام نھا د حسين خاين و طرد  خاينانۀ
  .پذيرفت

  
، نمايندگان ساما کی ھا بودند در ادعای بی اساس شان مشخص نکرده اند که آن  طومار نويس" مائوئيستھای"

سازمانی به روم رفته و در جلسۀ بن شرکت کرده و آن  در کدام کشور و در چه تاريخی و با کدام موقعيت
... کردند؟ وشما چگونه فھميديد که آنھا نمايندۀ ساما ھستند؟ و ًجلسۀ خائنين ملی را علنا حمايت

" ناصادق " ميداشت و" صداقت  " ذره ای اسم بی مسمايش،  ھجويه نويس با يدک کشيدن" مائوئيست"اگر
حمايت کرده اند، ً را که به روم و بن رفته و گردھمآيی خائينين ملی را علنا" نمايندگان ساما " نميبود، بايد آن

با اسم و رسم و با ھويت اصلی شان افشاء و  ًدقيقا با اسناد شناسائی ميکرد وبعد با استناد به آن اسناد آنھارا
  "!  ھرکه در او غش باشد شودسيه روی "رسوای عام ميساخت تا

خائنين ملی و تسليم طلبان   ما چه رمزی نھفته است که" ناصادق" ھای"  مائوئيست "آخر دراين کار   
را می شناسند، ولی از افشا کردن آنھا سرباز ميزنند وصرف به طرح ) حسين خائن منجمله استاد شان(

ملت و   ھای بی باوربه" ِمائوئيست "يا اينکه: ج نيستمی پردازند؟ اين معما البد از دو حالت خار مھمالت
 وطنی ما شايعه پراکنی ميکنند وبا گرفتن پاچۀ ديگران گاه وبيگاه خود را مطرح ميکنند، ميھن و عربده جوی

ِويا اينکه عــرق ملی ندارند و   . و دھن پر آبخيلی جبونند  ِ
  

د، يکی دونفر سامايی به طور شخصی ونه به من رخصت ميدھ تا جاييکه تحقيق: ودر مورد اتھامی ديگر
 مشھور به جلسۀ فرانکفورت اشتراک" کميتۀ تدارک ضد تھاجم امپرياليستی "نماينده گی ساما، در جلسۀ

 و به ميان آمدن پای" ارنوال عـتيــقڅ"و " صادق "سامايی ھای حاضر دراين نشست به دليل حضور. داشتند
خيلی اصولی و به جا آن  حسين خاين، به رسم اعتراض و" مائوئيستکمونيست ــ  "حزب نامنھاد و رسوای
به دليل ماھيت ضد امپرياليستی و ضد  تحريم جلسۀ فوق به وسيلۀ سامايی ھا نه. جلسه را ترک کردند

حضور برخی عناصر خاين و مرتجع در آ نجلسه  ارتجاعی آن، درست برعکس به دليل و اعتراض به
کسی بود که چندين رفيق خود را در زندان با " ساوو " عتيق عضوسابقارنوالڅ اول. صورت پذيرفت

درارتباط ھمين موضوع افرادی را که عتيق لو داده بود . خاد شد اعتراف خود تسليم خاد داد وخود نيز عضو
نمايندۀ " صادق  " دوم. در آلمان جنجال برپا کردند وعتيق از جلسه فرار کرد درجلسۀ سازمان آوارگان

درتسليم شدن به آی اس آی  دنام و ان جی او باز حسين خائن، کسی بود که در خيانت حسين به ساما،حزب ب
اين خيانت مشترک شان پس از اشغال  .و در چنگيــز بازی شريک جرم و ھمکار خيانت حسين بوده است

ئيسم و دريافت مليونھا با امپرياليستھای اشغالگر، انجی او امپرياليستی وطن عزيز ما، تا زد و بند و دمسازی
" مائوئيست "امپرياليستی تا سرحد خيانت آشکار ملی تکامل يافت که وساير نھاد ھای NED ، CIA دالر از
چنين افرادی نمی نشينند،  سامائی ھا ھرگز با. مغضوب در آن شريک اند و بايد جواب بدھند" ناصادق "ھای

دوم اين نگاشته به تفصيل بيشترباز خواھد  وع در بخشاين موض. ولذا جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند
  .شد
  

انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی، ساختن حزب و ثبت نام آن و  شرکت ساما ئی ھا در" اما در باب 
بايد گفت که، " پروسۀ شکل دھی رژيم مزدور کرزی در  الف تا يا گرفتن عاشقانۀ آنھا از سرانجام گوياسھم
  :ًوثانيا   دروغگو سياه دم رویًاوال به قول مر

 بـــا د زبــانـــــی کـه در بـرابــر تـــجاوز امـپـــريـــالــيـــسم بــريــده"  :ساما يک اصل دارد و آن اينست    
رزمندگان سامايی   ھمپای خروش مسلسل اين اصل زرين را مجيد سکاندار ساما!" خـــامـــوش بــمــا نــــد

روس   "شبنامۀ  ش در١٣۵٨نظامی سوسيال امپرياليسم روس به کشور ما، در جدی فردای تجاوز  در
اگر کسی يا کسانی، . مطرح کرده و روی اين اصل از جان گذشت" رسوايی و تباھی اشغالگر در سراشيب

در شرايط اشغال امپرياليستی  ــ  ، امروز ــ چنانچه ديروزدر ھر موقعيتی در ساما و يا خارج از آن، چه
و مشمول اين حکم شده و برده ھای زبان   اصل را نقض و زير پا کنند، بدون ترديد تسليم طلب کشور اين
مردم ما با  خدشه دار ساختن مناسبات خصمانۀ "حساب يک عده تسليم طلب که در پی! بيش نيستند بريده ای

 اعضاء، ھواداران، کادرھا و رھبــران   حساب اکثريت مطلق، از" دشمن عمده، اساسی و آشتی ناپذيرما اند
 چند را به ھيچ شياد و شعبده بازی نميتواند انحرافات وخيانت تنی. و روندگان راه مجيد جداست صديق ساما
به جرم  و با نفی عبث و مطلق و به شيوۀ نھيليستی ھمه را  يک جمع انقالبی پاکباز تعميم داده الف تا يای

نژاد پرست در پھلوی خيره سری " ِمائوئيست "اين شيوۀ برخورد طلبـۀ. ناکرده به شالق محتسب ببنددگناھان 
  .ساما و روندگان صادق راه مجيد است آنان، مبين عمق دشمنی وتداوم خيانت پارينۀ آنھا به

  



!  آن ھم ناتمام است ، کشور در اشغال و انقالبميدان ھای مبارزه در پيش! "مائوئيست "منبر نشين واعظين 
کاذب  صداقت و جديت انقالبيون واقعی وھم چنان چپ نمايی  مبارزۀ انقالبی  وکوران  ميادين اينبگذار در  
  !انقالبی است و کی بيگانه با انقالب بگذار مثل گذشته ثابت شود که کی! محک بخورد" چپ  "قافيه بافان

  
 تحت درين اواخر يکی از رھبران سابق ساما کتابی را  :" می خوانيم که" مائوئيستی "در ادامۀ دشنام نامۀ

ًتسليم طلبی ملی وطبقاتی کامال تئوريزه  بيرون داده که در آن" افغانستان الگوی دموکراسی امريکايی"عنوان 
".گرديده است ً  

  
موکراسی افغانستان الگوی د" :عنوان کامل کتاب چنين است خيره سر بايد تفھيم گردد که" مائوئيست"ًاوال به 

است " آيــيـــژ. و " ًثانيا مؤلف کتاب ھموطنی به اسم. "تروريزم تا صدور دموکراسی امريکايی ــ از تحميل
جاسوسھا از کجا وچرا  شما جوجه. که ھيچگاه ادعا نکرده که يک سامايی است، چه رسد به رھبر ساما بودن

ًاگر احيانا درست باشد، افشا کرد؟ اين ھم   را،به اسرارناگفته پی ميبريد، وبا چه حقی ميتوان چنين اسراری
نزد استادان بزرگ شان چون  ISI که از بــــرکت آموزش در دبستان ھای ماست" مائوئيست "از کماالت

ھـنـر استخباراتی کشف و ) خاين يا جمعه خان قره باغی حسين( "رفيق ضياء "جنرال موسی خان پاکستانی و
  .تا به کمک آن ھويت و روابط سازمانی افراد را بدانند و برمال کنند دمعرفی افراد را فرا گرفته ان

 .اين کتاب آنچنان مورد استقبال ھموطنان ما قرار گرفت که پنج بار به نشرآن اقدام شد گفتنی است که       
 محکم بادفاع اصولی، اين کتاب با تحليل ھای عميقش از امپرياليسم واھداف تجاوزکارانه اش به کشور ما و

اين . روی ميز انقالبيون کشور گشت واستوارش از جنبش چپ، به قول تعداد زيادی از خوانندگانش، کتاب
ھا وکين توزی ھائی را ھم نسبت به کتاب برانگيخت  استقبال شايان توجه خواھی نخواھی خصومتھا، حسادت

ًبناء حمله به . ائی ھم گرفتحسودانه باخود ھمراه داشت که پاسخھ وحمالتی را از آدرسھای دشمنانه و
ًقبال برداشت و پاسخ "  نادر " يکی از خواننگان کتاب فوق به اسم. مسئلۀ جديدی نيست محتوای کتاب نامبرده

حجت االسالم  "آن به حيث" بورژوا ــ فئودال "ھای افغانستانی و رھبر" مائوئيست"خود را در مقابل افتراآت 
ھرچند اين پاسخ در . ارائه کرده است" سيست ــ لنينيست ــ مائوئيست ھاداروغۀ جرگۀ مارک " اين" کمونيست

منطق قوی، پرصالبت و بحث زنده و مستدل  موجود است؛ ولی من به خاطر" کتاب  "سايت آريايی در بخش
خوانندۀ نکته سنج را در مورد جنگ مسلحانه و تشکيل ارتش  آن، نوشتۀ فوق را ضميمۀ اين نگارش ساخته و

شعار نويس ما و ساير اپورتونيستھا شده، به آن بحث در اخير ھمين " مائوئيستھای "ی که اينھمه بازيچۀتوده ا
  .نوشته ارجاع ميدھم

ساتريست تا بدان وسيله راست  چپ نمايی کاذب مشخصۀ اپورتونيست ھای حراف و الفزن است و برگ
 چپ نمايی کاذب حزب نام نھاد حسين خاين اين. کنند روی ذاتی و فلج مزمن و درمان ناپذير شان را استتار

 امريکايی و بدينوسيله CIAو NED و خود فروشی بهISI  مزدوری آنرا به نقابيست تا چھرۀ کريه و سياه
سترعـورتی  مفلوج  چپ نمايی کاذب جوجه مائوئيست ھای گزافه گوی و. خيانت ملی رھبران آنرا بپوشاند

بادار ،ھضم پول ، رانده شدن از نزد  ISI درماندگی، چاکری تونيسم،تا بدان وسيله چنگيزبازی، اپور  است
 به کشور و رشته ھای نامرئی شراکت با حسين خاين در خيانت به ساما و خيانت NED ھای دريافتی از

  .مستور بماند

خاين در حاليکه مصروف خدمت به  حزب بد نام باصطالح کمونيست ــ مائوئيست به سرباندی حسين
را سر داده و درچنين   شعارجنگ  است به خاطری ستھای اشغالگر و زر اندوزی در بدل خيانت ملیامپريالي

   :شکل عمدۀ مبارزه در کشور ما ميداند که شرايطی مبارزۀ مسلحانه را

  .تحقق يابد و ھماھنگ با طالبان اتخاذ موضع کند ISI يکطرف دستور بادار اولی اشــ تا از   

 " ريـــــــم" در و گزافه گويی، چند تا از جھان بی خبر را" چپ  " جانبی با اين قافيه بافیــ از   
  .گول زند

  .اين چپ نمايی کاذب به پندار خود ماھيت ضد ملی و ضد انقالبی اش را کتمان کندــ با   



داغ  رزاتپوتانسيال بخشی از جنبش انقالبی و توده ھای خلق را تضعيف و يا ھدر داده از مباــ   
  .روز منحرف و در مسير انحرافی سوق دھـد

پيشه گی رھبران آنرا از ديد  ولی اينھمه نيرنگ بازی، ماھيت اصلی ضد انقالبی، مزدوری و خيانت
  .انقالبيون وعناصر آگاه افغانستان پوشيده نمی گذارد

 درای از صفحۀ سوم آن در خاين و ديده" مائوئيستھای"که "  تحقيق تسليم طلبی در ساما کميسيون"اسناد  
اسناد درون سازمانی ساما محسوب ميشود و خود بيانگر  چرند نامۀ ارسالی شان مثال می آورند، از جملۀ

افشای اين سند درون سازمانی . تسليم طلبی برخوردی جدی داشته است آنست که ساما در برخورد به قضيۀ
يکی از آن موارديست  ISI وی درين خيانت به دستور" صادق "و تنی چند از حواريون به وسيلۀ حسين خائن

افشای مکرر اين سند به وسيلۀ . را بر جبين سياه حسين خاين و اصحابش زده است که ساما مھر خيانت ابدی
در عين حال که گواھيست مکرر بر محکوميت تسليم طلبی به وسيلۀ ساما، خود سنديست " مائوئيستھا "جوجه
در بخش دوم به آن  وی که" مائوئيست "خيانت مکرر حسين خاين و اصحاب عزامدال بر محکوميت و  تازه

  .می پردازم

در سازمانھا و گروه ھای جنبش چپ انقالبی  در ھمين ارتباط جا دارد مکثی ولو مختصر به پديدۀ تسليم طلبی
مپرياليسم روس و ميالدی در جريان اشغال کشور به وسيلۀ سوسيال ا افغانستان، منجمله ساما در دھۀ ھشتاد

   .مردم ما بيافگنيم جنگ مقاومت ضد روسی

   :تعريف تسليم طلبی   

خاين وشرکاء قبل از کنفرانس سرتاسری ساما  قبل ازاينکه وارد اين بحث شوم قابل يادآوری ميدانم که حسين
 ISI  حسين خاين برحسب وظيفۀ که از. تسليم طلبی نداشتند ھيچ شناخت، تعريف ويا تحليل درستی از

تخريب ساما گرفته بود فقط شعار ميداد و ھياھو راه می انداخت که در ساما تسليم پاکستان و اربابانش جھت 
 اوھرگز نمی فھميد که تسليم طلبی چه تعريف وچه معنائی دارد، پايه ھای سياسی، ايدئولوژيک. است طلبی

    ... وزمينه ھای اجتماعی وطبقاتی آن کدام است و

اين  درسفرش به واحد غرجستان،  ل ھای منتشر شدۀ کنفرانس، مسئول يکی ازحوزه ھای ساماطبق پروتوکو
غرجستان به نادانی حسين پی ميبرند و او را   صفوف آنگاه است که. وتحليل وتجزيه ميکند مسايل را باز

مام جريان بحث درت .به کنفرانس سرتاسری ساما برود مسئول حوزه  وادار ميکنند با تنی چند به ھمراه اين
واحد غرجستان فقط يک جمله به نوبت  چندين روزۀ کنفرانس روی پديدۀ تسليم طلبی، حسين و کليۀ نمايندگان

بگويم که حال حسين  تعجب خواھيد کرد اگر".  تائيد ميکنيم را... ما نظر مسئول حوزۀ  ":شان ميگفتند
تسليم  "بيحيايی وبی پاسی تمام ذاشت، بارا که حرف حرف در دھان شان گ... وشرکاء ھمان مسئول حوزه

   ًعزيز واقعا برشرف خود پای گذاشتن نيست؟ اين ديگرازنظر شما خوانندۀ. ميگويند" طلب

  :تعريف تسليم طلبی واما 

صف  شرايطی که امپرياليستھای اشغالگر و ارتجاع بومی ھمدست آن در وجود حاکميت استعماری، در 
ميان مردم و   مردم ما را ميسازند؛ھـرگونه تالش در جھت زدودن مرزواحدی از دشمنان عمده واساسی

  .    استخيانت به منافع ملی صف دشمنان آن و ھرگونه ارتباط غير دشمنانه با آن تسليم طلبی ملی و

 و اساسی مردم ما و مزدوران حلقه به گوش آن به  ھرگونه سازش، ارتباط و ھمکاری با دشمن عمده  "و يا
نتيجه خيانت ملی  م و برھم کردن مناسبات دشمنانه و آشتی ناپذير ما با آن، تسليم طلبی و درمنظور درھ

  ".است

 متعدد به طلبی به معنی نوعی از خودبيگانگی در درازای تاريخ با اشکال گوناگون وبنابرعوامل تسليم"
سی ــ علمی و يا فرھنگی ، چه فکری، چه سيا تسليم درمقابل دشمن به اشکال گونه گونۀ آن .وجود آمده است



و در دو کته گوری تسليم طلبی طبقاتی و تسليم " ومحيطی دارد ريشه ھای تاريخی، سياسی، فرھنگی، فکری
  .ميکند طلبی ملی بروز

آن ، کوششی است که در طی قرون و اعصار  خلع سالح فکری سازمان پيشتاز و نا اميدی اعـتقــادی"
پيشتازان اجتماع به کلی مسخ ميشوند و سر از گريبان استعمار  گاھی. ه استاستعمار و ارتجاع بدان پرداخت

   پنھانی استعمار مبدل ميگردند، وقتی ھم با نفی ذات خود و بزرگسازی استعمار و ميکشند، زمانی به عوامل
 آنھا را به  گـــرم و ســوزانبيابان ھای   ارتجاع مردم را از نگاه معنوی بی روحيه ميسازند ويـــا اينکه در

ولی در ھمه احوال نتيجه يکی است و آن اينکه وقتی سازمان  .سرگردان ميسازند " انديشه ھای تازه"سراب 
به نفع استعمار ــ ارتجاع و يا به نفع نيروھای ديگری که ھمراه اويند بگذرد،  پيشتاز ازموقعيت فکری خود

وارونگی تاريخ  قش تاريخی خود را که ھمانا واژگونیبرای تسليم در مقابل اين نيروھا باز ميکند و ن راه را
  .)تسليم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء: شھيد رھبـر" (.اين ملت است به طور کامل نميتواند انجام دھد

که قلمرو ھای ايدئولوژی، سياست و  تسليم طلبی چه گونۀ ملی و يا طبقاتی آن، گرايشی است خطرناک
پيشينۀ اين پديدۀ مخرب و . و ملل را متأثر ميسازد ، نيروھای سياسی، خلقھافرھنگ و عرصۀ مبارزۀ طبقات
انسانی به قدامت منازعات گروھی وقومی، نزاع ھای طبقاتی، استيالی  ھستی برانداز در تاريخ جوامع

  .کشايی استعمار و امپرياليسم برميگردد خارجی و جھان

ما، آحاد جنبش چپ انقالبی افغانستان  ھا در کشورش خلقی ــ پرچمی ١٣۵٧پس از کودتای روسی ھفت ثور 
داشتند، وارد تحرک ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی  ًکه عمدتا ترکيب طبقاتی روشنفکری و خرده مالکی

ھای منسوب به آن عليه رژيم کودتا موضع گرفته و با اشغال افغانستان ــ در  تازه ای شده و سازمانھا و گروه
اين سازمانھا و گروه ھا . شدند به نسبت ھای مختلف وارد عـرصۀ مبارزۀ مسلحانهــ   با روس  جنگ افغان

  ... اخگر وسرخا، ساما، رھايی، پيکار، ساوو: عبارت بودند از

ھمت بخش عظيمی از جنبش چپ و برشانه ھای  به) ساما ( از آن ميان سازمان آزادی بخش مردم افغانستان 
داری رھبر خرد مند و انقالبی اش عبدالمجيد کلکانی تأسيس  نبش به طاليهاستوار زبده ترين کادرھای آن ج

مزدور و ضد انقالبی کودتای  جنگ بی امان و ھمه جانبه را عليه رژيم  ساما پس از تأسيس،. و رھبری شد
. جبھۀ متحد ملی را به نيرو ھای ضد رژيم داد ثور وارباب سوسيال امپرياليستش اعالم داشته و فراخوان

نيافته و رشد نکرد، بلکه در بستر حوادث داغ سياسی و جوششھای  اما در شرايط آرام مبارزۀ سياسی تولدس
 را اعالم داشته و قبل ازاينکه گامھای اوليۀ استحکاماتی را بردارد، ناگزير به مصاف طبقاتی ميالد پرآوايش

تراز اولش را از او  اه، مصمم و متعھداين توفان حوادث، مجيد وساير رھبران آگ. دادن با حوادث توفانی شد
در نتيجه، . تعھد وترک سنگر کرد گرفته و عده ای چپ نمای بی عمل و نيمه راه را نيز ناگزير به ترک

مقتدر انقالبی، به وسيلۀ گرايش ليبرالی در شرايط  خالء رھبری ايجاد شده در سازمان در غياب يک رھبری
که خود زمينه ساز انحرافات بعدی، از جمله تسليم طلبی در بخش  الزامات جنگ آزادی بخش ملی، پر شد

  .گرديد )ساما(معينی از سازمان 

اين پديدۀ شوم ازدامنش، در قبال خلق و  ساما در رابطه با بروز تسليم طلبی در ساحت خود و افشاء وطرد
وريک وعملی را درمقايسه برخورد تئ جدی ترين، صادقانه ترين و بی باکانه ترين  جنبش انقالبی افغانستان

به نمونه ھايش کوتاه . درھيچ سازمان ديگر نميتوان ديد با تمام نيروھای ديگرحنبش کرد که نمونه اش را
 :اشارۀ ميکنيم 

ھيئت رھبری و کادرھای آن در تابستان  ش و ضربه خوردن۶٠پس از بروز تسليم طلبی در ساما در سال 
مبارزه عليه اين تومور خبيثه را در داخل سازمان آغاز   حد توانھما ن سال، ھيئت رھبری مؤقت ساما در

 و نشر مقاالت تبليغی و ترويجی عليه تسليم طلبی، ھم درسطح کادرھا و" آزادی ندای "انتشار مجدد. کرد
و   )برتسليم طلبی  زنده باد آزادی مرگ( وھم به زبان عامۀ مردم... ) تسليم طلبی در قلمرو( روشنفکران
ھکذا تدارک و دعوت . تجاوز واشغال، که ميتوان آنرا کار در زمينۀ فکری دانست االت متعدد عليهپخش مق
  ش يک مثا ل از تالش ھای جدی عملی ـ تئوريک ساما دراين١٣۶٢سرتاسری ساما در ماه عقرب  کنفرانس



ايدئولوژيک، ( نــیکنفرانس پديدۀ تسليم طلبی را در سازمان ساما ارزيابی کرده، عـــوامل درو. راستاست
ودولت مزدور روس، امپرياليسم  سوسيال امپرياليسم( و بيرونی ...) سياسی، تشکيالتی، طبقاتی، نظامی و

ساخته و طی قطعنامۀ نھائی کنفرانس در معرض  آنرا مشخص) رقيب و ارتجاع بومی و منطقه ای ھمدستش
س در زمينه را در سطح درون تشکيالتی و از آن محتوای کنفران متعاقب. نقد جنبش انقالبی کشور قرار داد

مقالۀ مشھور تئوريک و . به منظور آموزش اعضای سازمان به بحث گرفت طريق نشر مقاالت تئوريک
روشنگری در جنبش  را به منظور ارشاد اعضای سازمان و" تسليم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء " آموزندۀ

ساما ھمچنان کميسيونی را . سپرد ت وبه شکل جزوات نيز به نشرملی ــ انقالبی در حلقات به مطالعه گرف
 حسين خاين که تا آنوقت رابطه اش با. افراد تحقيق کند توظيف کرد که در رابطه با مسئلۀ تسليم طلبی از

ISI  عمل  ولی او طی يک. نشده بود، وبنا برتمايلی که نشان داد، در رأس اين کميسيون منصوب شد آشکار
 چاپ و نشر و به اخوان داده و سپس بريده ھائی ازآنرا در پاکستان به طور علنی ISI ين اسناد را بهخاينانه ا

وپخش اعالميۀ سازمان، به ويژه "  يامرگ يا آزادی " با انجام عمليات انقالبی مسلحانۀ وسرانجام ساما  .کرد
ش را در کوھـدامن از آن مغاک ھولناک نيروھاي با تسليم طلبان به طور نھايی بريده و عده ای از  در شمالی،

  . دامنش زدودنجات داد و برای ھميش اين لکه را از

و محدود به ساما نبود، بلکه دامان سازمانھا و گروه ھای ديگر جنبش  پديدۀ منحوس تسليم طلبی مختصواما 
  انقالبی کشور ماولی ساير سازمانھا و گروه ھای منسوب به جريان چپ. ملـوث ساخته بود انقالبی را نيز

آن چه برخوردی  در دھۀ ھشتاد و متعاقب آن که تسليم طلبی از بطن و از دماغ شان سربرآورد، در مقابل
  ؟کردند

 دچار تسليم طلبی نشد؟ حفيظ بھشتی و يونس اکبری کی ھا بودند و چه کردند؟ آيا سازمان آيا سازمان رھايی 
   است؟ فغانستان چيزی گفته و سندی بيرون دادهرھايی درين زمينه به مردم و جنبش انقالبی ا

ًآلوده نگشت؟ ھمين حکيم توانای خاين که فعال در  آيا دامان سازمان پيکار به گند تسليم طلبی و خيانت ملی
به خاد و ارتکاب خيانت به سازمانش، به راه و انديشۀ انقالبی اش، آيا  مونشن آلمان خزيده پس از تسليم شدن

چپ  چمی ھا در محکوميت انقالبيون کشور و بيراھه خواندن راه انقالب وتوھين کردن جنبشپر در تلويزيون
شکست  "صفحه ای ۴۳۸ و خاد کتاب  KGBزير نام گروھکھای مائوئيستی حرف نزد؟ مگر او به دستور

زدور ننوشت؟ مگر او مجيد را دزد و رھزن نگفت؟ و ساما را مرا "استراتـــيــژی مائــوئيسم درافغانستان
گروه  ":بشنويم از زبان حکيم توانای خاين در کتابش که خاد آنرا چاپ و نشر کرد ...پاکستان نخواند؟ 

ش وتا پايان حياتش موفق نشد تا برنامه واساسنامۀ  ۱۳۵۸ مائوئيستی پيکار در جلسۀ موسس آن سوم جدی
ولی اين برنامه . پذيرفترا موقتا " سرخا"گروه ابتدا برنامۀ گروه نابود شدۀ مائوئيستی. تدوين کند مشخص

نيز بنابر ماھيت التقاطی مائوئيسم، سطح نازل  کار روی برنامۀ ديگر... نتوانست وحدتی در گروه ايجاد کند
تجمع نظرات تيپيک . چنين وضعی تشتت درحال افزايش بود دريک. . . متوقف شد... تئوريک رھبری و

" .... پيکار "زمنيۀ مساعدی بود برای شناخت مائوئيسم در گروهشئونيزم افغانی  مائوئيستی، تروتسکيستی و
اتخاذ شد مبنی بر  تصميم" پيکار "ش درجريان بحث پيرامون مشی گروه ۱۳۶۰پس از انشعاب در ماه حمل 

در مورد اتحاد " سوسيال امپرياليزم "اينکه داليل مقنع و روشن برای کاربرد واژۀ ساخته وپرداختۀ مائوئيستھا
تحقيق ھمه جانبه روی اين مسئله صورت نگرفته از کار برد آن در  ًبناء تا آنگاه که. وجود نداردشوروی 

در گروه پيکار وضع خاصی به ميان آمده بود طوريکه دو راه در ... جلوگيری شود مورد اتحاد شوروی
پراگندکی وانحالل  ً:ثانيا. پشتيبانی از انقالب ثور يعنی برگشت کامل از مائوئيسم: ًآن وجود داشت اوال برابر
پيکار در مقابل اين بد اما سازمان )"  ۴۳۵ مقدمه وص. (ھردو امکان با وزن مساوی مطرح بود. گروه

سازمانی ارائـــه کرده و  حکيم توانا، به جنبش انقالبی کشور ما چـه سند  ترين نوع تسليم طلبی ملی و خيانت
   است؟در کجا آن خيانت آشکار ملی را محکوم کرده 

معلم معشوق پروانی  تسليم طلبی سر برنياورد؟ داکتر عبدالرحمن و  ھمين طورمگر از درون سازمان ساوو
شدند که اولی معدوم شد و دومی  ارنوال از اعضای ساوو در گنداب تسليم طلبی طبقاتی و ملی غرقڅ وعتيق

يکائيست که تسليم طلبی طبقاتی خود امر اشغالگران٠٠٠تا ھميندم خادم کمر بستۀ ادارۀ مستعمراتی کرزی و 



 " ولی. اکنون بدون خجالت باز ادای انقالبی در ميـآورد را تا تسليم طلبی ملی امتداد بخشيد وسومی ھم
  ؟انقالبی کشور چه گفته است تا حال در زمينه چه موضع گرفته و به جنبش"  ساوو

که ديروز شرکت انقالبيون در جنگ  رابه ياد داريم قافيه بافان اخگری خزيده در لجنزار ھای غرب 
را ارتجاعی ميخواندند تا ) خلق و پرچم ( اش  آزاديبخش ضد سوسيال امپرياليسم روس و مزدوران بومی

و پر عافيت غرب " زير سقف ھای مه آلود"  شان را در بدينوسيله درماندگی شان و در عين حال غـنودن
 ن به نوکران زرخريد، بی مقدار و رضاکار حاکميت استعماریامروز که برخی از اينا .توجيه تئوريک کنند

کبر  " ھای قافيه باف با" چپ "امپرياليسم جنايتکار امريکا و ناتو مبدل شده اند، کجاست سازمان اخگر و آن
  ... و پاسخ شان" کمونيستی

 سرباندی ارباب کمونيست ــ مائوئيست به گذشته از تسليم طلبی ملی و خيانت باند رھبری حزب نام نھاد
 درمسابقۀ خيانت و زراندوزی با" اعضای بلند پايۀ آن حزب اعضای کميته مرکزی و " حسين خاين، آيا

ھای ھرزه " مائوئيست " به گودال تسليم طلبی ملی نغلطيدند؟٢٠٠۶ـ ٢٠٠٧، در سالھای " حسينارباب "
اعضای کميته مرکزی و  "لبی آشکارملینويس اينبار نيز جرئت افشای تسليم طلبان را ندارند و آن تسليم ط

عنوان " ھمکاری با دولت کرزی" لکنت زبان ِصرف کمونيست ــ مائوئيست را با" اعضای بلند پايۀ حزب
بلند پايۀ  اعضای کميته مرکزی و اعضای(نتيجه اين شد که آنھا ... ":بشنويم از زبـان خـــــــــودشان. ميکنند
لکنت زبان و محکوم نکردن رفقای  اين". ندۀ کرزی ھمکاری کنندبروند و با دولت دست نشا) حزب 

ما نيم کاسه ای "مائوئيست ھای افغانستانی " کاسۀ ديروزحزبی و تسليم طلبان امروزی، ميرساند که زير
 ورنه حقيقت تسليم طلبی ملی آن  .درمورد اينان گپ ھايی در سينه دارند که نبايد افشا شود" رفقا "ھست و آن

  ... مثـل روز روشن است و"رفقا"

جنبش چپ کشور از دھـۀ ھشتاد ميالدی  اين بود جريان شيوع مرض مھلک تسليم طلبی بر پيکر سازمانھای
که به  مخرب  در مقابل اين پديدۀ برخورد ھر سازمان  بدينسو و در عين حال نحوۀ برخورد جدی و يا عدم

ھرچند در مواردی ضربات کاری ای بر پيکر سازمان پديدۀ ھستی برانداز  اين. اختصار بدان پرداخته شد
  به شکل اما در مواردی ھم. آنرامھارکرد ولی ساما به طور قاطع به آن برخورد و کرد،  ھای مربوطه وارد

مائوئيست ( کمونيست  لجام گسيختۀ آن، تسليم طلبی ملی تا سطح مشی رسمی سياسی ارتقاء يافت، مثل حزب
  .مرداب آن دست و پا ميزند که ھم اکنون نيز در) حسين خاين(خان به رھبری ارباب جمعه ) 

  سامايی ھا" به زانودرآمدن"از "  بابا "ارسالی شان به  ادامۀ افتضاح نامۀ  در  ھای بی آزرم" مائوئيست"
پرداخته  کوه صافی، اندراب و شولگرۀ مزار ابلھانه با سرور زايدالوصفی به رقص و پايکوبیدر کوھدامن، 

در مرگ و از پا درآمدن انقالبيون  ھاست که با وقاھت ويژۀ شان" پست فطرت "اين شيوۀ شناخته شدۀ. دان
اين مبين دشمنی شان با انقالب و تعلق شان . بپردازند سامايی، به سبب خيانت خود در ساما به رقص و شادی

  .با کمپ ضد انقالب است

ايدئولوژيک يا  خلق و پرچم چه امروز، چه ديروز از نظرآيا ساما با  "ابلھانه ميپرسند که نامه نويسان 
تضاد  " را تصحيح کرد مبنی براينکه" مائوئيست "ًاوال بايد ابجد خوان"  دارد؟»انتاگونيسم   تضاد« سياسی 

ساما با  ًثانيا تضاد و انتاگونيسم. پس از تضاد می آيد  شکل درست آن است و کلمۀ انتاگونيستی" انتاگونيستی
عماکرد مبارزاتی آن بازتاب  پرچم از لحاظ ايدئولوژيک، سياسی و عملی درج اسناد ساما بوده و درخلق و

و غير آن را يارای کتمان کردن حقايق " مائوئيست "درين باره ھيچ شعبده باز. يافته و اظھرمن الشمس است
ميدانستند که نفی عبث و مطلق از سطح ابجد خوانی باال رفته بودند، " مائوئيست "اگر طلبۀ کرام. مسلم نيست

قيل  در آنصورت، آنھا نمی بايست با فحاشی و. مارکسيستی و ميتود ديالکتيکی در تضاد است با الفبای فلسفۀ
احزاب انقالبی دنيا عليه  اين حقيقت است که در ميان سازمانھا و. وقال آفتاب را به دو انگشت بپوشانند
ساما ازاين . ارتقاء داد ساما بود" انتقاد سالح"را به " سالح انتقاد "رويزيونيسم خروشفی، اولين سازمانيکه

ـ پرچمی  روسی و مزدوران بومی خلقی  امپرياليستھا ی و سوسيال  آتش به جان رويزيونيست ھا موضع
  .شان زد



ھيئت  " :به اين عبارت شان توجه کنيد! ُچه درسفته اند در ادامۀ مھمل گويی شان" مائوئيست"ابجد خوانان 
گرانبھای تانرا  ُبھتر بود به جای مھمل گوئی و جعل حقايق، وقت! "مائوئيست "بيچاره".  پشتون مـلتحاکمۀ

اتنيک جوامع انسانی در  صرف فراگيری ترمينولوژی جامعه شناسی علمی کرده و يک کمی درمورد تکامل
 "  مقوالت بديھيۀ جامعه شناسی مثلتا تميز کنار ساختار طبقاتی آن و اشکال تاريخی اين تکامل می آموختيد

  .برای تان ميسر ميشد " مليت"و " ملت 

  و وقت و طويل است؛ ظرف اين نگارش ھم کوچک بسی" مائوئيستی "از آنجا که طومار جعل اکاذيب
  .دوم اين نگاشته حوصلۀ خواننده ھم محدود، ناگزير باب اين بحث را در ھمين جا بسته و ميروم به بخش

  "مائوئيست ھای افغانستانی "حسين خاين و " کمونيست ــ مائوئيستحزب "شناخت  دوم ــ   

او به دستور . تکيه خانه ای و خمينيست آن حسين خاين سابقۀ عضويت در جنبش اسالمی دارد، آنھم از نوع
حاضر به ارتکاب ھرعمل شنيع و ھر جنايتی بوده  خمينی و ارضای حس جاه طلبی و شھرت طلبی اش

نام پرچمی وبه جرم پخش شبنامۀ پرچميھا درقندھار زندانی بوده  او در زمان جمھوری داوود خان به. است
 زندان رھا ميشود و به جای خود غالم بھاءالدين خان قوماندان امنيۀ قندھار را که به که با کودتای ثور از

زندان انداخت وھمان جمله را برايش به " ه چی سر پشکل ايستاده و سيل دنيا را ميکنیاوه ھزار"اوگفته بود 
ای، با اظھار ندامت ازگذشته اش از طريق   ضمن ترفند محيالنه١٣۵٧او پس از کودتای ثور . ياد کرد

 آدم ساز آموزش و تربيت انقالبی  تا او را در پروسۀ شد  رفقای غرجستان به جمع رفقای مجيد جذب
او . فرصت چندانی به اين کار ميسر نشد ولی. از وجود وی بزدايند ھا و زنگار را  بگذارند و آن آلودگی

باالثر درگيريھا و برخورد ھای مسلحانه با مزدوران نصر و  مدتی در بخش غرجستان ساما کار کرده، ولی
 گيز بازی افـــراطی و با آن شيعهموصوف با آن سابقۀ ننگين، با آن چن. پاکستان شد سپاه ايران راھی کويتۀ

ـ انديشۀ مائوتسه  مارکسيسم ـ لنينيسم( گـــری مفــرط و پرچمی گری رسوا، ضمن ابراز اعتقاد دروغين به 
درواقع تخريب ازدرون، سرانجام در کويتۀ  و اعالم وفاداری فريبکارانه به راه و برنامۀ ساما، ولی) دون

 پاکستان درآمده و  ISI موسی خان مخفيانه به استخدام طريق جنرال از ١٣۶٢ــ۶٣بلوچستان طی سالھای 
ت وھم اکنون نيز با ارتقاء رتبه در خدم. او و معدود ھمرھانش بسته شد نطفۀ خيانت ديگری در وجود

NED  و CIA      نداريد خود مستقالنه تحقيق کنيداگر باور .   قرار دارد.  

  

  

  :آی پاکستان. اس. و اما در جانب آی 

پاکستان، يکی از رفقای نزديک  جنرال موسی خان کی بود؟ جنرال موسی خان يکی از جنراالن ارتش
. بود ) ISI (سازمان استخبارات نظامی پاکستان  جنرال ايوب خان و خودش از جملۀ مؤسسين و رھبران

 بلوچستان تعلق کويتۀ موصوف از لحاظ قومی به ھزاره ھای مھاجر زمان امير عبدالرحمن خون آشام، مقيم
بلوچستان پاکستان  ايالت) والی(، سالھا به حيث گورنر ISI جنرال موصوف پس از تقاعد از ارتش و. دارد

  .ايفای وظيفه کرده است

 و قرار گرفتن افغانستان در ١٩٧٩دسمبر پس از تجاوز نظامی سوسيال امپرياليسم روس به کشور ما در
ارتجاع منطقه با پول، سالح و مشاورين سياسی ونظامی  ب روس ومحراق توجه جھانی، امپرياليستھای رقي

بومی به حيث پشت جبھه از اھميت  قلمرو پاکستان برای آنھا و نيروھای ارتجاعی  .به پاکستان سرازير شدند
چندی به منظور تسجيل " معتدل "اسالمی تندرو و ازاين کشور بود که احزاب. زيادی برخوردار گرديد

جنبش مقاومت خود جوش ضد روسی مردم ما و مھار کردن آن، با امکانات   ارتجاعی بررھبری نيروھای
خود  آی جھت تامين کنترول. اس. آی. تسليحاتی مونتاژ شده و به داخل افغانستان گسيل شدند وافر مادی ــ

کمکھای راس ادارۀ  برجنبش مقاومت مردم ما ، جنرالھای سرسپرده اش را از مليت ھای پشتون وھزاره در
  ...جنرال حميد گل و مانند جنرال موسی خان ،. نظامی ولوژستيکی به افغانھا قرارداد



ًبه اثر فاکتور مذھب تشيع عمدتا ساحۀ نفوذ  به موازات اين، به منظور نفوذ در مناطق مرکزی افغانستان که
محلی  ان قومی و متـنـفـذينًو يا قسما تحت نفوذ سر" سپاه " و " نصر " ايـــران به وسيلۀ نيرو ھای مزدور

 ISI (نظامی آنکشور  بدين منظور سازمان استخبارات. بود، دولت پاکستان توجه جدی ايرا مبذول داشت
به دليل تعلق قومی وی و مالحظات زبانی ــ فرھنگی بدين مأموريت  جنرال موسی خان ھزارۀ کويته وال را)

 تمويل مالی با رھبری و " تنظيم نسل نـو ھـزاره " ا ايجادجنرال موسی خان دراين راست اولين اقدام. گماشت
ISI اين تنظيم را چنگيز بازی و تأکيد بر اصالت مغولی ھزاره ھای افغانستان  ايدئولوژی رسمی. بود

و دمساز با منافع آزمندانۀ بيگانگان   مبنا آی اس آی عده ای از منحرفين تشنۀ قدرت وثروت براين. ميساخت
چنگيز خان را برافراشته و به عنوان پدر معنوی جامعۀ ھزاره در مقابل  آنھا تمثال. يم گرد آوردرا دراين تنظ

تولد او جشن گرفته و به اعضاء کارت   کرده و ھر ساله يک روزی را به عنوان روز آن ادای احترام
  .عضويت دادند

اصادق امروزی که اولويت ھای ن" ھای مائوئيست کمونيست "بدينوسيله، حسين خاين و حواريون او منجمله
اندازی جدال بيمورد در درون جبھۀ ضداشغال ، بلکه از راه "  اشغال  افغانستانبسيج ضد " فعلی شان نه از

برافراشتن علم چنگيز خان و ايدئولوژی نژاد پرستانۀ مغولی و سجده  در دکان ھای انترنتی تعيين ميشود، با
گير کرده و با جاسوسی به بيگانۀ مغرض و آزمند، به مادر  ISI کبوتیچنگيزخان، در تار عن در مقابل تمثال

  .ميھن خيانت ورزيدند

  :به ساما" مائوئيست "خيانت حسين وشرکاء

جنرال موسی خان، ) آی اس آی(مسئول  حسين خاين و شرکای جرمش پس از تماس گيری و تعھد گذاری با
ضربت  به عنوان نيروی مستقل ملی ــ انقالبیرا   مدتی در ساما ماندند تا در فرصت مقتضی آن سازمان

داخل کشور دسترسی  از آنجاکه حسين خاين به ھمه امکانات، ظرفيت ھا و تشکيالت مخفی ساما در. بزنند
ساما در پاکستان دستبرد زده و مواد  نداشت، طبق برنامه و دستور آی اس آی به امکانات مادی ــ انسانی

  : دادحويل آن سازمان جھنمیمورد عالقۀ آی اس آی را ت

به آی اس آی و اخوان در پاکستان و نشر  " کميسيون تحقيق تسليم طلبی درساما" ــ  سپردن اسناد   
  .علنی آن

    .وغصب صندوق مالی ساما با ھمه دار و ندارش ــ دزدی  

  .ماشين ھای چاپ و وسايل طبع و نشر ساماــ غصب   

  .اما حين اشغال کشورتعدادی سالح بخش غرجستان ســ فروش   

دادن اعضای بخش غرجستان ساما و ديگر سامايی ھای مقيم پاکستان به جنرال موسی خان ــ لو   
  ....ديگر  وجواسيس

جلسۀ مشترک مرکزيت و کادرھای ساما اين  متعاقب افشاء شدن اين اعمال خاينانۀ حسسين خاين و شرکاء،
م خيانت دانسته و طی اعالميه ای، داغ ابدی خيانت را درحک اعمال شنيع حسسين خاين و شرکای جرمش را

ھکذا، بخش غرجستان ساما ھم طی نشستی اعتراضی و طی اعالميۀ . کرد بر جبين حسين و يارانش حک
در نتيجۀ اين خيانت، حسين . محکوم کردندً  جدا خيانت حسين و حواريونش را به ساما رسمی جداگانه اين

او تا ابد به نام حسين خاين ناميده خواھد . ًرسما از ساما طرد شد  کسب کرد ودر ساما لقب شايستۀ خاين را
  .شد و سزاوار آنست

به رھبری حسين خاين در "  افغانستانکمونيست ــ مائوئيست" ًو بعدا  "حزب کمونيست "ايجاد از ISIھدف 
، تسخير دژ CIA خدمت بهآنطريق در دورۀ اشغال امپرياليستی کنونی کشور ما درو آز ISI نقش ستون پنجم



مخلوق ISI در افغانستان،"   طالبانتحريک "رو به رشد و سلطۀ ھمه جانبۀ موازی با قدرت. از درون بود
  .خاين را نيز حفظ و حمايه کرد حسين" حزب کمونيست ــ مائوئيست "ديگر خود،

ما،  مريکا وناتو به کشورفروپاشی حاکميت ارتجاعی و مزدور طالبان و تجاوز امپرياليسم ا اما ، پس از 
و دعوای درون  نقش پوشيده و ستون پنجمی اين حزب و رھبر آن حسين خاين دير نمانده وباالثر جنگ

و افشاگری ھای بيرونی در  حزبی بر سر تقسيم و ترکۀ ثروت ھای افسانوی بھای خيانت، انشعابات مکرر
آن " بورژوا ــ فئودال" نامبرده و رھبران بمورد ماھيت ضد ملی و ضد انقالبی باند رھبری اين حزب، حز

 اشغالگران امپرياليست، در جايگاه تسليم طلبان و خاينان ملی آشکارا احراز مقام در نقش خادمين کمر بستۀ
  .کردند

 از جملـۀ  ٢٠٠٧و دسمبر   ، مارچ٢٠٠۶سالھای شان، انشعابھای پياپی"حزب"در١٩٩٧انشعاب بزرگ سال
که با رنگ و لعاب ايدئولوژيک ــ سياسی توجيه شده تا نيات ثروت اندوزی و  بود "سرتقسيم به ھم جنگيدن"

مشترک با ارباب  کنونی و نقش پای آنان در خيانت" مائوئيست "اقتصادی عناصر منشعب و مغضوب انگيزۀ
  .حسين خاين پوشيده بماند

کمونيست ــ حزب  "از بدنۀ "مائوئيست "ازين افشاگری قسمی و نه کلی عناصر مطرود چند نمونۀ  در ذيل
  :می آورم   حسين خاين را از متن قطعنامه و اعالميۀ شان" مائوئيست

صدر حزب  " شدن از بارگاه بادار درقطعنامۀ شان از خيانتما پس ازرانده " ناصادق " ھای" مائوئيست"
ستان يکی از بزرگترين افغان) مائوئيست (حــزب کــمــــونــيست  " :گــــزارش ميدھند چنين " رفيق ضياء

را از طريق  NED متشکل وسازمانيافته پروژه ھای ھست که بطور] صحيح آن سازمان ھايی [ سازمانی 
و   NED سطح باالی اين حزب از تمام زد و بند با. عملی ميسازد قرارداد بسته و] امريکا[ اروپا و کانادا و 

اطالع داشته وبه سطح پايينی حتی فرصت ...] و CIA،  MI6 مثـل[ دستگاه ھای اطالعاتی امپرياليستھا 
اند ــ به  کردن را نمی دھد که چطور امپرياليستھا ازين مسئله که آنھا رھبران يک حزب کمونيست سوال

) مائوئيست ( حزب کـــــمـــــــــونيست  ". " ھنگام اعطای ده ھا مليون دالر ــ بی خبر باقی ميمانند؟
آتش انقالب خواھی  در فرونشاندن] و ديگران CIA ، NED از [ی مليون دالری اش افغانستان با پروژه ھا

   ".توده ھا شريک اعمال ويرانگرانۀ امپرياليستھا ميباشد

اعالم "   در٢٠٠٧در مارچ " مائوئيست "در مورد ديگر اعالميه نويسان برده صفت، متوھم و فريب خوردۀ
ما بيشتر از يکدھه با کسی "  :اعتراف ميکنند که" فيق ضياءرصدر حزب   "به رھبری وشان  " عدم اعتماد

ميگفت، ارتباط داشته و در طی اينمدت تمام ضوابط و روابطی را که او به ما  رھبر حزب] خود را [که 
داشته  اکنون شک ما به يقين مبدل گشته که نخست حزبی به معنی واقعی کلمه وجود... داده و  ميگفت انجام

انقالب و جنبش کمونيستی،  امر  ًيانا چنين چيزی باشد،فعاليت در آن ديگر کار برای پيشبردباشد و اگر اح
کنون در مورد آن به ما تا ". " افغانستان از اشغال امپرياليستی و بيداد سگان زنجيری آن نيست رھايی خلق

ما حاال می بينيم که . ده بوديمحرکتی انجام نداً رسما... اين اميد که او بر ميگردد و اشتباھاتش را نقد ميکند
تصورنادرست ديگری که ". " بوده تا يک اميد استوار برمنطق واقعيتھا اين اميد بيشتر يک توھم خوشبينانه

انقالب را خوانده و به  ًاين مدت داشتيم اين بود که بنظر ما رھبران اين حزب واقعآ کمونيست اند و علم ما تا
اشغال امپرياليسم وفرمانروايی ارتجاع نھفته است تا در ا در حفظ نظام تحت منافع آنھ". " آن ايمان دارند
ما  کمونيست رفقای". " در حالت اشغال افغانستان و اسارت خلق بيشتر پول درميآورند  آنھا  .سرنگونی آن

را نابود که جنبش کمونيستی کشور  ، در مقابل بدعتی... ازين انحرافات آگاه اند... که در رده ھای اين حزب
  ".ميسازد، سکوت ميکنند

ما اميدوار بوديم که آنھا به حقايق جاری . نگاه ميکرديم " ريـــــــــم " ما به کمونيستھای دنيا در وجود " 
نتيجه اين شد که ... پشتيبانی کرداز رھبر حزب  " ريـم " ولی نمايندۀ. کمونيستی افغانستان توجه کنند جنبش
". بروند و با دولت دست نشاندۀ کرزی ھمکاری کنند]  زی و اعضای بلند پايۀ حزباعضای کميته مرک[ آنھا 



افغانستان  که کمونيستھای حقيقی افغانستان تنھا و تنھا اند و جز به نيروی اليزال خلق سرانجام متوجه شديم"
  ! " افغانستانبه پيش در راه تاسيس حزب کمونيست. به ھيچ جای دگر نبايد چشم اميد ببندند

صدر   "ضمن برشمردن اعمال خاينانۀ رھبران و به ويژه، "مائوئيست "اين قطعنامه نويسان ناصادق و جبون
و به خصوص به استاد شياد شان  به آنھا  ، حق استادی را به جاآورده و از اطالق کلمۀ مناسب خيانت"حزب
ًجدا◌ اجتناب ميورزند صدر حزب  در ھمچنان " مائوئيستھای افغانستانی "آنھا ميکوشند تا بند ناف بدينوسيله. ً

روی آن از " روزگار وصل" مادر وصل بماند، تا پل بازگشت در عقب شان فرونريزد و دربا ناف حزب 
گذاری با استاد، ھنوز ھم اميدواراند  با وجود اندک رنجی و گله" مائوئيست "قطعنامه نويسان. بازگشت کنند
مقام عظمای رھبری حزب از سر خر جاه طلبی پايين شده و  حظۀ ھم کيشی و ھم نژادی، درکه استاد با مال

گردد، تا  را به رسميت بشناسد تا مصلحت جانبين عملی" سھم روباه  "امپرياليستی در خوان رنگين يغمای
  که ماھيت اينھمهمانع ميشود تا آنھا بدانند ما " مائوئيست "سفاھت حضرات! ناگفته ھا در سينه محفوظ بماند

چيست و ميگذارند که " حزب کمونيست ــ مائوئيست "سياست ھای آشکار خاص ضد ملی و ضد انقالبی
نزد اينان . "تعقيب ميکند، آينده روشن بسازد ]رھبری اين حزب[ سياست ھای خاص را کـــه  "عواقب اين

ِگويا ھنوز ھم گاو قـصـر است ِ.  

 استاد تان حسين خاين.    از کار گذشته استغ که کمی دير جنبيديد و کاربا دري! عاليجنابان قطعنامه نويس
وتوھم تان برای  را در جادۀ يکطرفه آنقدر به پيش رانده است که اميد واھی" کمونيست ــ مائوئيستحزب "

  .پس بيھوده خود را زحمت ندھيد. برگشت شان ناممکن شده است

مستفاد ميشود که سوء نيتی " مائوئيست "خوردۀ از ورای توھم خوشبينانه و اميد واھی اعالميه نويسان فريب
اند که رھبر حزب طی اين مدت ھيچ خالفی نکرده و فقط اشتباھاتی از وی سر  اينھا بدين باور. در کار است
، خيانتش به ساما و خيانت و ISI حاليکه پيشينۀ سياه وننگين صدر حزب، جاسوسی اش به زده است؛ در

حسين  چنين می نمايد که دنباله روان صادق ولی مغرض. طلبی ملی جاری وی واضح وآفتابی است تسليم
  .حقايق را ندارند خاين خود را آگاھانه به کوچۀ حسن چپ ميزنند و صداقت و شھامت اخالقی بيان

 عاميگر، ناپيگير و ناصادق کنونی وی اگر ناقدينو " حسين "اين پيروان کر و کور ديروز خط امام شان
 اگر آگاھانه خيانت را بدعت معنی. را نمی دانند، دليل بر سفاھت شان است " خيانت" و " بدعت "فرق بين

اولی " در مقابل اغماض و سکوت چندين سالۀ آنھا. ميکنند، ديگر دليل بر غـرض و مـرض شان تلقی ميشود
" مائوئيست "وخيانت وی ميرساند که اين اصحاب کرامرھبر " اشتباه "  و زدودن خط قرمزين بين" االمر

  !از فرط بوی بد آن نميتوانند دھان بگشايند نيز بر سر سفره با جناب عالی سير خورده اند و  اعالميه نويس

و خواری ناشی از انتظار دردناک و طوالنی اميد  ھای اعالميه نويس پس از تحمل خفت" مائوئيست "اين
تنھای  ، سرانجام متوجه شده و دريافتند که کمونيست ھای حقيقی افغانستان"تـقلـيـدمـرجـع  "ن به وساطتبست

ھای فريب خوردۀ ما ــ درس عبرتی " مائوئيست "اميد اين تجربۀ دردناک ــ به قيمت قربانی شدن! تنھايند
ز ديگران فکر ميکنند و کورکورانه، بيرونی دستور گرفته، با مغ " مراجع تقليد "باشد برای ھمه آنانيکه از

  !برده وار آنرا به اجرا می آورند که سرانجامش ننگ، افتضاح و خيانت است بدون تعقل و

 ھای آشکار و اثرات زيانبار اولين تجربۀ در حاليکه جنبش چپ انقالبی و خلق ستمديدۀ افغانستان خيانت
مؤدل تشکيالتی و اسلوب کار آزمون شده در وجود جريان فکری ــ سياسی،  را به عنوان يک " مائوئيستی"

بار ديگر  به زعامت حسين خاين در اختيار دارند، اينک" کمونيست ــ مائوئيست افغانستانحزب  "باصطالح
مردم و جنبش انقالبی  ياران و شرکای جرم ديروزی، ولی منتقدين دروغين امروزی او ميخواھند تا

  !بيازمايندافغانستان يکبار ديگر آزموده را 

ِو کسادی   از فرط بيکاری اينروزھا شما پس از رانده شدن از بارگاه بادار،!  حزب ساز" مائوئيست "آقايان
ساخته  بوالھوسی روشنفکرانه امر سترگ ايجاد حزب کمونيست را در شعار، اينقدر بازيچۀ خود بازار، با

ناکام، شعار ايجاد حزب  التی آزمون شده وشما که در ھمان خط ايدئولوژيک ــ سياسی و قالب تشکي. ايد



 شما با حزب تفاوت اساسی اين حزب ادعايی  که در ھمان  قالب،  کمونيست را سر ميدھيد، آيا گفته ميتوانيد
رسوايی و شکست معنوی چنين  صورت  استاد تان در چيست؟ در" کمونيست ــ مائوئيست"رسوا و بدفرجام 

   ھمان خط و مؤدل؟ به ايجاد حزبی دوم دردر يک کشور، چه ضرورتيست  حزبی

  

  

  ؟چيست و چه برنامه ای دارد ) NED( ِ  نــــد 

يک  " The National Endowment for Democracy ( NED)  " يا" بنياد مـلـی دموکراسی" 
م به وسيلۀ ١٩٨٣سال  اين سازمان در اوج جنگ سرد در. است CIA موازی با سازمان دولتی امريکايی

ايجاد شده و از ابتدا تا حال بودجۀ آنرا دولت در واشنگتن " رونالد ريگان "ن امريکايی جنگ سردقھرما
 NGO اقتصادی به پروژه ھای" کمک  " در حدود يک ھزار مورد اين سازمان ساالنه. امريکا می پردازد

در افغانستان به له ھا منجمNGO  ِتأمينات مالی نــد برا ی. ميکند در بيشتراز نود کشور جھان را تأمين
 Soliderity: (تمويل کننده مثل صورت مستقيم و يا غير مستقيم از طريق چھار نھاد مشابۀ امريکايی

Centre (  ،)CIPE (  ، ) IRI (  و)NDI  (دموکراسی بنياد ملی"  قابل تذکر است که .صورت ميگيرد "
را به عنوان پيش شرط تأمين  کاری خودًيک نھاد شديدا ضد کمونيستی بوده و در ھر کشور اولويت ھای 

و ھدف حاتم بخشی آن عبارت است از  NED در مجموع، ماموريت. ھا باالی شان می قبوالند NGO مالی
از  ُو اشاعۀ دموکراسی ليبرال و در کـل ليبرالی ساختن حيات اقتصادی و سياسی کشور ھای پيرامونی رشد

بازار آزاد ، حمايت از   ھای جامعۀ مدنی، نھاد ھای انتخاباتی،طريق ايجاد و تقويۀ احزاب بورژوايی، نھاد
سرمايداری امپرياليستی و کتمان اھداف  جامعۀ بازار و اغوای خلقھای ناآگاه در مورد ماھيت نظام

     .غارتگرانۀ آن وغيره

ونيستی آماج پيوند با اين کشورھا کمونيسم و ارزشھای نظام کم و يا در" سوسياليستی"ً قبال  در کشورھای 
افغانستان و عراق که در اشغال  در کشورھايی مثل. را ميسازد NED  امريکايی فعاليت مخرب بنياد

 فوق، تالش در عالوه از پيشبرد اھداف و فعاليتھای پيشگفته در  NED امپرياليسم امريکا اند، ھدف بنياد
 اکميت استعماری در ذھن و دماغ تودهيا حالت اشغالی اين کشور ھا و تحميل ح)  Status Quo( قبوالندن 

  .ھای مليونی نيازمند اين کشور ھا و به ويژه جوانان بی سرنوشت وبی آيندۀ آنان است

حسين خاين   و سردستۀ آن، رھبران  "کمونيست ــ مائوئيست افغانستانحزب "در وجود  NEDدر افغانستان 
را برای شکار  ديگران، جال عنکبوتی خودی تاراجگر ساخته و مربوط اين حزب و NGO چندين مشھور و

  .جوانان بی روزگار وفقر زدۀ کشور ما گسترده است

منظور شکستن روحيۀ رزمجويانۀ مردم  در آغازين روزھای اشغال کشور ما به وسيلۀ امريکا و ناتو، به
استعمار مختلف  خونين استعماری و دمسازی مردم با آن، نھاد ھای  افغانستان در مقابل تحميل سلطۀ

اشغالگر و سازمانھای اطالعاتی  به موازات حضور ارتش ھای. امپرياليستی در کشور ما به کار افتيدند
ندسازمـــانـــھای تحقق اھداف پيشگفته، خواست امپرياليستھا و در پيشاپيش شان امپرياليسم امريکا، جھت

دالر و   مشاورين و مبالغ ھنگفتوسايرين با خيل OXFAMو NED   ،USAID مختلفه را ھـــمچـــــــون
در نتيجه، در . ما بگسترند يورو به کشور فلک زدۀ ما گسيل داشته و شبکۀ عنکبوتی شانرا برای شکار مردم

  .کشور اسير ما را درنورديدساحت " انجی اوئيسم "مدت کوتاھی موج وسيعی از

 جلو داران اين حرکت سودجويانه و خاين يکی از به رھبری حسين" حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"
رھبران و کادرھای  " اھليت" با ضمانت ISI از ھمان آغاز کار، .خاينانۀ انجی اويی کشور محسوب ميشود

از برکت تضمين و دوستی   در نتيجه، رھبران اين حزب. معرفی کرد CIA و NED اين حزب، آنان را به
در  NGO آنھا با ايجاد چندين. مليون دالری را نصيب شدند ين، اقبال دريافت پروژه ھای چند ISI ديرينه با

و )  NED(   را به سازمان مادر)طرح پيشنھادی(تعدادی پروپوزال  بخش ھای مختلف به وسيلۀ اعضا،



با وجود چنين تضمين قوی ای از اھليت شان، منظوری مقامات عاليۀ . سپردند سازمانھای پيشگفتۀ دختر آن
  .يل کننده را دريافت داشته و به زودی کار شان باال گرفتيا تمو مؤسسات دونر

اوئيسم و تسليم طلبی  حسين خاين در مورد انجی" صادق" و "  شاگردان نادان"علی الرغم افشاگری نسبی
توجه به اين مزاحمت ھا و گند رسوايی  استاد و بلند شدن تعفن آن، رھبرا ن حزب آگاھانه و مصمم بدون

  .جا افتيدن حاکميت استعماری در کشور ما ادامه ميدھند  ترسيم شده در راستای تحقق وخيانت شان، به راه

، " حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان "او ھای خاين، فاسد و تاراجگر مربوط به .جی.يکی ازاين ان 
NGO حزب کادر سابق سازمان پيکار و کادر فعلی ("سيد جاويد انجنير "ای است که به نام ومسئوليت
سربه ده ھا   NGO عايدات ساالنۀ اين .به ثبت رسيده و شخص موصوف در رأس آن قرار دارد  )حسين

از منابع مؤثق وزارت پالن ادارۀ مستعمراتی کرزی، بودجۀ يک سال  طبق معلومات دقيق. مليون دالر ميزند
 مزيد بر اين، حزب. ـوده استمليون دالر امريکايی ثبت دفتر آن وزارت بـ٢٣) سيد جاويد اوی. جی. ان( آن 

ھای مختلف در بدل خيانت ملی و خدمت به اشغالگران  او دارد و از کانال.جی.چندين ان  حسين خاين
آورده و رھبر بورژوا ــ کمپرادورخاين آن با شرکای جرمش به قارون  امپرياليست، چنين گنجی را فراچنگ

  . اندھای زمان بدل شده

تحليل طبقات جامعۀ « در نوشتۀ جالب تحقيقی و معلوماتی تحت عنوان  )نسازمان انقالبی افغانستا(
 در":ھای تاراجگر چنين مينويسد NGO  در مورد ماھيت و اھداف اين١٣٨٨جدی  منتشرۀ» افغانستان
 جاسوسان پای زير آن ُدم که نيست انجی اوئی ھيچ« و دارند ان جی اوھا را درآمد باالترين افغانستان
 فساد و دزدی ُ پراز ھا آن تمام که باشد می رسمی ان جی او ١٩۵٠ حدود در افغانستان . " نباشد غربی
 نھادھای از و دارند قرار ما کشور اشغال نمودن پياده خدمت در استثناء بال ھمه ھا آن مسؤالن. است

 سايۀ حضور از و گيرند می را جوال دھن ھا خارجی با جی اوھاان   اين. روند می شمار به وطنفروش
 وسيعی و گسترده درآمدھای از ان جی اوھا اين سران . کشند می  » ُ◌شکـر« افغانستان  در ھا خارجی

  " .گيرند می قرار کمپرادور بورژازی قطار در که باشند می برخوردار
  

تا کنون طيف ھا و  کمپرادور در تاريخ معاصر افغانستان و به ويژه از سه دھه قبل رنگين کمان بورژازی
  :گ ھای گونه گونی را احتوا کرده استرن

 .)لطنتیخانوادۀ س( ــ کمپرادور تاجدار 

  .)رويزيونيست ھای خلق و پرچم ( ــ کمپرادور زرد 

  .)جھادی فئودال ــ کمپرادور ھای اسالمی و( ــ کمپرادور سبـز 

و بقايای ھمسايه  ازتکنوکرات ھای گسيل شده از غرب، کشور ھایمتشکل  (ــ کمپرادور بوروکرات 
  ....)بوروکراسی رژيم ھای سابقه و

امپرياليستی، وارد کنندگان عمدۀ کاالھای خارجی،  نمايندگان سرمايه ھای( ــ کمپرادور غير بوروکرات 
خصوصی، رھبران احزاب ثبت شدۀ  ھای رسانه ای، بانک ھایھا، صاحبان غول    NGO گردانندگان

  ....)خاين، سران نھاد ھای جامعۀ مـدنـی و

افغانستان و ساير چپ نما ھای کاذب حزب ساز  رھبران حزب کمونيست ــ مائوئيست( ــ کمپرادوريسم سرخ 
  .)و ان جی او باز تسليم طلب

 اشغال نمودن پياده خدمت" رنگھا و خاستگاه ھا، اين سرشت مشترک ھمۀ آنان در  تنوع در علی الرغـم
را تعيين  ، تحکيم حاکميت استعماری، استثمار خلق و تاراج ھستی کشور است که جايگاه واحد آنھا" کشور
  .حسين خاين" حزب کمونيست ـ مائوئيست "شايستۀ اصلی و  واينجاست جايگاه. ميکند

  



  :)حسين خاين( با استاد "  مائوئيست"  صادق  پيشينۀ اختالفات شاگردان

سالھای شصت در کويتۀ پاکستان حويلی ای را  قبل از افشا شدن خيانت حسين در ساما، اين سازمان در اوايل
ناصادق منشعب و "  مائوئيست "حسين با خانم و برادرش و اين آقای در آن حويلی. برای او کرايه کرده بود

از قضا، يکی از روزھا . است، با خانمش ميزيستند" يدهشور" و حزبش مطرود که حاال بر ضد حسين خاين
که » ناصادق«رفيق ! من از تذکر آن معذورم در آن خانه حادثه ای رخ داد که  زندگی مشترک در جريان

بدين وسيله ساما برايش خانۀ مستقلی اجاره کند، به حسين از  ُميخواست از حادثه حسن استفاده را بکند و
: اظھار داشت که  حسين ھم در جواب، شانه ھا را باال انداخته وبا خونسردی. برد تدست برادر حسين شکاي

  .دارند و اين طبيعی است و من کاری کرده نميتوانم...تمايالتی خوب اينھا جوان اند و جوانان

، "  نو ھزارهتنظيم نسل " در چنگيز بازی، در خيانت به ساما، در عضويت در" صادق"    اگرچه شاگرد 
  اين اواخر ھمواره ھمراه و شريک جرم استاد بود، و در زراندوزی خاينانه تا ISI ُ رقصيدن زير دھـلدر

او از ھمان حادثــۀ خانۀ مشترک در کويته » صادق« ولی به گمان اغلب نطفۀ اختالف حسين خاين و شاگرد
  .شکل گرفت

 به بزرگترين فئودال منطقه بدل شده و کويته پس از آنکه حسين خاين در بدل خيانت ملی، از سراب غزنی تا
تقسيم و ترکۀ پول ھای بھای خيانت بين او وحواريون صادقـش در  مقام فرعونی يافت، جنگ و دعوا بر سر

 زمينه، در واقع دليل اصلی و عمدۀ اختالف بين استاد و شاگردان ، نزاع بر سر مزيد بر آن پيش. گرفت
بود که منجر به طرد شدن حواريون و باال  NED ای دريافتی ازاز پول ھ" سھم روباه " و " شيرسھم "

شاگردان صادق به آن رنگ و لعاب  شد، ولی" کمونيست ھای مائوئيست "اين  رسوايی گند  گرفتن
  .ِايدئولوژيک ــ سياسی داده و به چشم خلق خاک پاشيدند

را می " مـائــوئـــيـسم" اصطالح  "بودند و " مـائــوئـيست "آيا رھبران جنبش موکراتيک نوين افغانستان
  ؟پذيرفتند

و خط دھندگان و " مراجع تقليد "فکر نميکنند، به دستورکه با مغز خود " مائوئيستھای افغانستانی "طالبچۀ
مردگان را نبش قبر کرده و پس از تفتيش  خارجی خويش، به سراغ گور بی نشان شھدا رفته،مستشاران  

اين کشف تاريخی، اينھا دريافتند که سالھا قبل از آنکه  به وسيلۀ. لی رسيدندمحيرالعقو عقايد شان به کشف
اکرم ياری و ديگر قله ھای  "مائوئيسم را مرحلۀ سوم مارکسيسم اعالم کند،)  ريــم( مرجع تقليد در لندن 

  .) چنين باشددور از جان شان که(! بوده اند" مائوئيست "، مثـل اينھا"جنبش دموکراتيک نوين افغانستان شامخ

و جريان دموکراتيک نوين افغانستان " مترقیسازمان جوانان "مثل روز روشن است که رھبران و رھروان 
را به مثابۀ وسيلۀ شناخت  ــ لنينيسم و انديشۀ مائوتسه دون مارکسيسم در جريان مبارزه و زندگی شان

خلق و  "زيونيسم خروشفی وستون پنجم آنمعنوی انقالبی پذيرفته و در مبارزه با روي وتغيير جھان و سالح
و به " مائوئيسم "ھيچگاھی به تقليد از لين پيائو انديشۀ مائوتسه دون راآنان . درفش آنرا برافراشتند"  پرچم
 پيائو انديشۀ مائوتسه دون را زمانيکه لين. آنرا مرحلۀ سوم در تکامل مارکسيسم نينگاشتند" ريـــم "گونۀ

را بر انديشه اش نپذيرفت و ِصرف با انديشۀ " مائوئيسم "ئوتسه دون اطالق کلمۀخواند، ما" مائوئيسم"
در واقع کھنه   بر انديشۀ مائوتسه دون در شرايط جاری" مائوئيسم "اطالق واژۀ. بود مائوتسه دون موافق

  .است" ليـن پيائوئيسم "و در نتيجه صاف و پوست کنده خواندن لنينيسم، اصول و محتوای آن

ھيچگاھی خويش را مائوئيست " ھای شامخ جنبش دموکراتيک نوين افغانستانقله " اری و ديگراکرم ي
مارکسيست ــ لنينيست و خود را " خدمات فنا ناپذير مائوتسه دون" ھمچنان ضمن ارج گذاشتن به نخوانده و

سه دون در وارج گذاری به سھم تئوريک مائوت آنان ضمن اذعان. ميدانستند مائوتسه دون انديشه پيرو
 مارکسيسم ــ لنينيسم به موازات سھم برجستۀ وی در پراتيک غنامندی ھرچه بيشتر اصول و مبادی پايه ای

. خود مائوتسه دون ميکرد انقالبی اش، آن اصول و مبادی پايه ای اوليه را، کماکان معتبر ميدانستند، آنچنانکه
را زادۀ " مائوئيسم" افــغــانستـــان، اصطالح شورمااکـــرم ياری و سائــــــر پيشکسوتان جنبش انقالبی ک



زرادخانۀ ايدئولوژيک رويـــزيونيستھای مدرن خروشفی ميدانستند که از روی  نيرنگ لين پيائو ومحصول
به خورد ميديای  به مواضع انقالبی و استـــــــوار مارکسيستی ــ لنينيستی مائوتسه دون اطالق شده و عــــناد

يک جريان چپ افراطی خرده بورژوايی را معرفی " مائوئيسم "آنھا زير نام.  غربی ھم داده شدامپرياليستی
اين اصطالح در . دون انديشه ھای تابناک اورا مخدوش جلوه دھند ميکردند تا با نسبت دادن آن به مائوتسه

 حال اين طالبان. کردبار منفی را افاده مي "ھای شامخ جنبش دموکراتيک نوين افغانستانقله " آنزمان نزد
  . تھمت ببندندما ھيچ ابايی ندارند که ضمن پذيرش آن اتھام، به پای مردگان نيز" افغانستانی مائوئيست"

انقالبی  چون ميدانند که اين بدعت و رويزيونيسم شان در جنبش چپ" ھای افغانستانی مائوئيست"طالبچه 
به رھبران و راھيان جنبش " مائوئيسم"ت دادن اصطالح   از نسبپايه و مايه ای ندارد، ازاينرو  افغانستان

اول اينکه با : شھيد اکرم ياری دو ھدف دارند دموکراتيک نوين افغانستان و در پيشاپيش شان انقالبی بزرگ
" ياری ھا "جوانان خالی ذھن ولی جستجو گر امروز و فردا از نام اينکار به زعم خود شان ميخواھند در بين

متاع بی ارزش خود خريداری   و سائر انقالببيون برای) پيوند مبارزاتی با آنھا نداشته اندھرگزھيچ که (
پنداشتن آنان و بريدن جامۀ " ملـيـت خـــودی"و از "  ياری ھا "با مائوئيست ناميدن دوم اينکه. کسب کنند

سيلی ئی بر رخسار سياه اگر ياری زنده ميبود چه ! وای(آنان با شيوۀ چنگيز بازی تنگ قومی بر قامت رسای
 و برادر ، بازھم گويا موفق شوند خاک به چشم نسل جوان سرکوب شده ولی کوشندۀ مليت شريف)ميزد اينھا

  . ھزاره بزنند

   :   مــــؤخـــره

حرکت سودجويانه و   به رھبری حسين خاين يکی از جلو داران" مائوئيست افغانستان حزب کمونيست ــ"
 آنان  رھبران و کادرھای اين حزب، " اھليت" ازISI ميشود که با ضمانت شور محسوبخاينانۀ انجی اويی ک

،  ISI برکت تضمين و دوستی ديرينه با  از در نتيجه، رھبران اين حزب. معرفی شدند CIA و NEDبه 
در بخش ھای  NGO آنھا با ايجاد چندين. شدند اقبال دريافت پروژه ھای چندين مليون دالری را نصيب

 وطنفروش نھادھای از و دارند قرار ما کشور اشغال نمودن پياده خدمت در  تلف به وسيلۀ اعضای شان،مخ
 قطار در که باشند می برخوردار وسيعی و گسترده درآمدھای حزب از اين سران .روند می شمار به

   .گيرند می قرار کمپرادور بورژازی
  

ازبدو امر در چنگيز بازی، در خيانت به ساما، در  "ناصادق " ھای اطلالعيه نويس" مائوئيست"طالبچه 
تا اين اواخر  و درزراندوزی خاينانه، ISI ُ، در رقصيدن زير دھــل" نسل نو ھزارهتنظيم "عضويت در

در . وده اندب" کمونيست ــ مائوئيست "ھمواره ھمراه و شريک جرم حسين خاين و ساير رھبران دستۀ بدنام
حسين خاين با ارباب   از عمق فساد، گنديدگی ، روابط و کانالھای پشت پردۀ" ستمائوئي "حاليکه اين خلفای

 ھايش و موارد و مقادير ثروتش به خوبی واقف ھستند؛ اما ذره ای NGO تعداد اشغالگر امريکايی اش، از
سين حزب منفور ح وجدان زنده ندارند که به منظور افشاء وخشکانيدن اين ريشه ھای خيانت ملی ــ تاريخی

اين شرکای جرم وخيانت حسين  .خاين، حقايق دردناک را به اطالع مردم و انقالبيون کشور برسانند
 ملی خيانت و) چپ يک فيصد آن نميشود که تسليم طلبی تمام نھاد ھای جنبش(درعوض، آن تسليم طلبی

يگران ھياھو وتوطئه د ولی به گناه نکردۀ(نام ميگذارند  انحراف، اشتباه و بدعتًآشکار استاد را صرفا 
دراين حزب از سالھا بدينسو " رئيس و راننده"، "مافـــوق و مادون "در حاليکه اينان از رابــطـــۀ). ميکنند

 (!!)سياسی شان  اختالفات ايدئولوژيک ــ" لـحاف مالنصرالدين "ولی فقط پس از جنگ بر سر آگاه بوده اند؛
  .ُ◌گل کرد، نه قبل از آن

 ھمه ميدانند که شما چيزھای زيادی در مورد خيانت! اطالعيه و قطعنامه نويس" ائوئيستم "نه آقايان   
است، آنرا در  و رھبرخاينش درسينه داريد که چون پای خود تان در ميان" کمونيست ــ مائوئيستحزب "

 دسيسه گری، شايعه پراکنی و شما به جای گفتن حقايق، مثـل استاد تان مصروف توطئه. سينه حبس ميکنيد
خود به دستور دشمنان ملی و طبقاتی، وظيفه و  شما با اين کار. بازی در حق انقالبيون کشور ما ھستيد
ساختن و مسخ يک جريان، يک تاريخ و ھويت ترسيم شدۀ انقالبی  مأموريت ضد انقالبی تانرا جھت بدنام

 ونيست ھای خلق و پرچم را دربدناماينگونه تفکر و عملکرد تان وظيفۀ ناتمام رويزي شما با. انجام ميدھيد



شما با يدک کشيدن نام   .تکميل می کنيد) مارکسيسم ـ لنينيسم ـ انديشۀ مائوتسه دون(ساختن کمونيسم علمی 
اين مأموريت تان . نيرومند او بکاھيد پس از اسامی بدنام تان، ميخواھيد از ھيبت آموزۀ  نامی مائوتسه دون

ولی با ھمه . ازاين بھتر چيزی برای عرضه کردن نداريد شته گان نيزھست ودر عين حال مبين ھنر شما گما
زنی، تھمت و افترای تان به رفته گان و روندگان مسيرت انقالب افغانستان،  اينھا بدانيد که اين ھيا ھو، دشنام

  !زدن توله سگی در پای پيل می ماند به پارس

اپورتونيستھای رنگارنگ شده است، در پاسخ به نياز  لـعـبۀَمسئلۀ ايجاد حزب کمونيست انقالبی که اينھمه مـ
ھمچو حزبی از طريق تلفيق . حالت مستعمراتی کشور خواستيست مبرم مبارزاتی مرحلۀ کنونی انقالب و

برج  با پراتيک خاص انقالب کشوردر درون جھنم افغانستان ايجاد خواھد شد، نه در) ا .ل.م (تئوری انقالبی 
 پيشبرد مبارزات ايدئولوژيک اصولی در داخل و خارج  .انه و يا در دکان ھای انترنتیھای عاج روشنفکر

بردن تئوری انقالبی  کشوربين آحاد جنبش انقالبی، پيونديابی با مبارزات توده ای در داخل و سمت دھی آن و
ه چھار دھۀ تجارب مثبت و منفی س در ميان آن، تکيه بر اصل وحدت ــ مبارزه ــ وحدت، درس آموزی از

راست و اھتمام در جھت فراھم نمودن زمينه ھا و شرايط و " چپ "گذشته، مبارزه عليه خطوط انحرافی
     احــمــد  ...تا نـوبـتـی ديـگــــر. الزمه ھای ايجاد چنين حزبی است  عينی وذھنی تحقق اين مأمول؛ از

  ١٣٨٩کابـل ــ افغانستان ، اول حـمــل بــرومند    

**************  

  :ضميمه 
   ”  شعله جاويد انترنيتی“ تبصرۀ كوتاه بر نقد   
  ”...افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“ ازكتاب  

                                               

  ”كــــــمــــــونـــــيست “ االســـــالم حـجــت 
  ”جــــــرگــــــۀ ماركسيت ـ لنينست ـ مائويست ھا “  داروغـــۀ

اين نوشته را چون . برخوردم” طلبی پارلمانتاريستی تسليم“درصفحۀ انترنيت به نوشتۀ تحت عنوان     
نوشته شده ” گذارائی از كتاب افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی  نقد“درسرلوحه اش ادعای بلند باالی 

واز خالل آن طراح ونويسنده اش را ھم حدس زدم كه گاھی بنام ضيأ قلم فرسائی  اندمبود، چند مرتبه خو
مخفی  حاال حدس زدن ھم يك كاری شده چنانكه نقد نويسان نه تنھا افراد را كه حتی تعلقات . (ميكرد

دروغگوئی، اين ديده درآئی،  فقط او وھمراھانش ميتوانند با!). تشكيالتی شانرا با حدس خود معرفی ميكنند ؟
از تخم مرغ   “ كردن مسايل وبه قول خودش الف وپتاق زدن، حتك حرمت ديگران، تھمت زدن، صغرا كبرا

  . وآنرا به نشر بسپارندچنين افتضاح نامۀ بيا فرينند  ”چين رفتن به 
عی، كلمات ركيك وتوھين آميزی چون دارودسته، باند ارتجا در بيش از دوازده جای اين به اصطالح نقد    

استخوان، خيل مگسان، دريوزه گی،  نوكری وفادارانه، دريافت پاره ای  خدمتی، باندتسليم طلب، خوش
قسمت ھای زياد نوشته . شخصيت خود نويسندگان است به كارفته است كه معرف به تمام معنای. . . بيشرم و

توگوئی كسی  ند كهوچيزھائی گفته ا  نويسندگان صرف شده ”حزب“ھم به تعريف وتمجيد تھوع آور 
وجامعۀ مارا نيز ميشناسند ميدانند كه  چه، كسانی كه الفبای علوم اجتماعی راميفھمند. درخواب ھذيان ميگويد

حزب كمونيست در افغانستان مساعد می بود وچنين حزبی  اگر شرايط عينی وذھنی وپايۀ طبقاتی ايجاد يك
اين يك آرزوی كمونيست ھای صادق .  نوشته ميشدتاريخ ما طور ديگری درين كشور فعاليت ميداشت، حال

كنند بلكه  حلوا حلوا گفتن نميخواھند دھن شيرين كنند و نه تنھا خود را مسخره بسازند، ولی به است كه حزبی
اكنون به اصطالح حزب كمونيست  كاری كه ھم. با تكرار مبالغه آميز حقيقت، آن حقيقت را ھم به لجن بكشند

   .گوئی افراطی پندارگرايانه ضربه ميزند ر بسته است وكمونيزم را با كمونيسممائوئيست به آن كم
وشيوۀ بيان  را ھم چند مرتبه خوانده ام وبه طرح مسايل” افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“    من كتاب 

كه گروھھای مختلف  گويا و صميمانه اش پی بردم وھم در داخل كشور ودرشھرھای مختلف آن شاھدم
 و مرد و پير وجوان از اين كتاب چه استقبال  اجتماعی كه دل شان برای وطن ومردم شان ميتپد، اعم از زن



خودشان از پول نان زن وبچۀ خود زدند واين كتاب را خريده   شايان وصميمانۀ كردند وعده ای به گفتۀ
نظری را ديدم كه ھرگز نويسندۀ افراد صاحب   .وبه قول بسياری گمشدۀ خودرا درآن يافتند وتوزيع كرده اند

كتاب را بمثابه كتاب سر ميز ھر افغان وطنپرست وبا درد توصيه  كتاب را نميشناختند، ولی داشتن آن
كه ميگفتند اين كتاب كمر مارا راست كرده ومارا در برابر افكار ارتجاعی ونيرنگ  برخی را ديدم. ميكردند
چاپ شده است  ه ھمين دليل اين كتاب نه يك مرتبه كه سه مرتبهب. . . امپرياليستی مسلح ساخته است و ھای

وناشر سوم آن ادارۀ دارالنشر  ناشر چاپ اول آن انجمن فرھنگی ميھن، ناشر دوم آن نشر نيما در آلمان
دركابل و واليات  وبه دھھا نسخه فوتوكاپی آنرا نيز دارم  من ھر سه چاپ آنرا. افغانستان معرفی شده است

وكتاب درين كشور ارتباط داشته باشد،  تاثير اين كتاب را برجامعۀ ما ھر كسی كه با اھل مطالعه. ديده ام
” نقد“ واثراتش را كه با اين ” ...الگوی دموكراسی امريكائی افغانستان“حال كتاب . حتما ديده وشنيده است

پاسخ   .ود وعقده مندانه استكه نقدآن چقدرناشيانه، غيرعلمی وغيرواقعی،غرض آل دركنارھم ميگذارم ميبينم
چه شفاھی   ”...افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“كتاب  و ھر اعتراض ديگری راخوانندگان” نقد“اين 

ھيچ گونه تعلق گروھی وسياسی  چنانكه قبل از نوشتن اين مطلب به خانمی كه خودش. وچه كتبی ميدھند
ھركسی به ھر شدتی كه “شدت تاخته اند، آن خانم گفت  ب بهنداشت وكتاب را خوانده بود، گفتم عدۀ براين كتا

دموكراسی امريكائی ـ بتازد به ھمان شدت آلوده، ضد مردمی، وابسته ومغرض  بركتاب ـ افغانستان الگوی
نور و سگ مه فشاند  " مسئله رابا پيرمردی كه كتاب راخوانده بود درميان گذاشتم او گفت ، عين”است

با . نوشتن اين تبصره شده باشد وشايد ھمين گفته ھا انگيزه ای برای” لقت خودميتند عوعوكند ـ ھركسی برخ
را خوانده ام و تاحدی به جنبش ”... الگوی دموكراسی افغانستان“ اين حال من ھم به عنوان كسی كه كتاب

دم تا برخورد دارم، برآن ش ”شعله جاويد كذائی“نقد كتاب و  از نويسنده چپ كشور آشنائی دارم وشناختی ھم
شھيد وشاھد جانباز جنبش، اھل مطالعه ودر  بكنم تاشايد دين خود را دربرابر چند” نقد“مختصری به اين 

ا ست كه با ادعای كمونيست بودن ” حزب كمونيست“از جانب ”  نقد“ چون اين . برابر اين كتاب ادا نمايم
 است، منھم با ھمان اساسات به آن برخورد تاخته” ...الگوی دموكراسی امريكائی افغانستان“خودبه كتاب 

كتاب وبسياری از  نميدانم شايداين نوع برخورد مرا نويسندۀ. واز ادبيات وآثار كمونيستی بھره ميگيرم ميكنم
اصطالح كمونيست ھا بدانند كه آنچه اينان  خوانندگان آن تائيد نكنند، ولی بگذار گمراھان د نباله رو اين به

  .   فقط با من ا ستلذا مسئوليت اين نوشته . به كمونيسم ھم نداردميگويند ھيچ ربطی

 برخورد ميكند كه گويا او وھمپالگی) ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست(طوری به جنبش چپ  ”نقد“نويسندۀ     
بھترين ” تكفير“به  وازين مقام. اين جنبش ورھروان آن ھستند” مرجع تقليد“ھايش بنيانگذاران و وارثان و

شعله “ وحتی گويا آنھا را ازحق . پرداخته وبه آنھا تحقير وتوھين روا ميدارد  و رھروان جنبش چپ ھداش
درين نقد برآنھا  من نميخواھم نويسندۀ كتاب مورد نقد و يا كسان ديگری را كه. بودن محروم اعالن ميكند ”ئی

 شعله“ و ازين موقف از آنھا دفاع كنم و معرفی كنم  و يا ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست” شعله ئی“حمله شده 
ميگويم كه ھيچكسی،  ولی اصوال. وكمونيست ھم برايم معنائی غير از آنچه نقد نويسان ميگويند دارد” ئی

ندارند بگويند تو از پيوند به اين جريان  حتی طراحان وبنيانگذاران يك جريان ويك روند فكری فراگير حق
ويا ” نقد “   ولی نويسندۀ. استبدادی را حتی اديان روا نميدارند چنين. م ھستیواز انديشيدن به اين فكر محرو

نه تنھا نويسندگان كتاب . . . . “ بنويسند  به خود حق ميدھند” شعله جاويد كذائی“نويسندگان پرمدعای 
گر شعله ئی نيز را دي. . . . قرار ندارند، بلكه اين تسليم طلبان   ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست ھا  درجرگۀ
   )شعله جاويد انترنيتی  ۳۳ص( ”   حساب آوردنميتوان به

شعله جاويد “نويسندگان   جرگه خانوادگی  مائوتيست ھا تو گوئی اين جرگۀ ماركسيت ـ لنينست ـ    
وقتی عده ای ادعای ماركسيت ـ . دران اجازه دھند وكسی را از آن اخراج نمايند است كه كسی را” انترنيتی

را اين چنين در چمبرۀ محدود وتنگنظرانۀ خود به لجن  بودن بكنند ويك انديشه جھانی  ـ مائوئيست نستلني
، ميگويند شخصی را ”نقد“بودن خود نويسندۀ ” شعله ای“واما در مورد . ميكشد بكشند معلوم است كار به كجا

  ”شعله جاويد انترنيتی“    پر مدعاینويسندۀ. راه نميدادند، اوميگفت اسپش را به خانۀ ملك به بندند درقريه
آقاجان مگر . شعله ای كردن ديگران ھم رسيده است ازكی و چه وقت شعله ای بوده كه حال به مقام سلب

ای ھا ھم زير ضربۀ دولت قرار داشتند و درزندانھا شكنجه ميشدند  يادت رفته كه درھمان زمانی كه شعله
ا در تظاھرات زير باران سنگ وچوب و چماق قرار ميگرفتند پرچمی ھا واخوانی ھ وھم از طرف خلقی ـ



وآنھارا كافر ومباح الدم ميخواندی؟ يادت ھست كه يكی  منبرميرفتی  تكيه خانه به ھمصدائی گلبدين تو در
بودن حكم ” ایشعله “  به جرم بودنش را صادرميكنی، درآنزمان” ای شعله“ازھمانھائی كه حاال فرمان سلب

ھايش ميشدی؟ نكند حجت  را به عنوان رھبرش صادر ميكردی ومانع سخنرانی”ياری“د تكفيراو و شھي
جريان ونھادی كه بخواھند صادركنند  االسالم ھا درھروقت حق دارند حكم تكفيروطرد كسی را ازھرتفكر،

  ؟وتونيز با ھمان ويژگی ات عمل ميكنی
شده، ما شاھديم كه در زمانی ” مائوئيست  ـماركسيت ـ لنينست“و ” شعله ای“ االسالم  جناب حجت! آری    

” شعله ای“دست نظامھای استبدادی به جرم پارتيزان بودن و كه مجيد شھيد ـ اين سرباز قھرمان خلق ـ از
زندگی مشقتباری را بسر ميبرد و درھمان زمان كسانيكه تو حدس ميزنی  بودن در كوھپايه ھای كشور

” شعله ای“ھستند و آنھارا طرد ميكنی، به جرم” ...وكراسی امريكائیالگوی دم افغانستان“نويسندگان كتاب 
بسرميبردند،  زندانھای رژيم در كوته قلفی ھا وتبعيد با الچك و زوالنه درزندانھای شھرھای مختلف بودن در

رتبه حجت االسالمی برسی  تو درمدرسۀ دينی برضد شان صحبت ميكردی و برای اينكه ازطالب العلمی به
چه نسبت؟ ”ـ لنينست ـ مائوئيست ماركسيت“بودن و” شعله ای“شوی چه كارھا كه نميكردی؟ تورا به” خاتم“و

   ميكنی؟” طرد ونفی“و  پاكباز راه خلق را اھانت” سپاھيان“وحال باچه حقی آن 

به ” خلق  مجاھدين“باند آدمكش نواب صفوی ايرانی و يادمان ھست كه تو برای غازی شدن ھمراه با    
خلق فلسطين كمر بسته   لنينستی به فلسطين برای ضربه زدن به جنبش ماركسيستی ـ  خمينی تارفتنفتوای
ماركسيت ـ لنينست مائوئيست ھا شوی؟ چنين پر  حاال چگونه به خود حق ميدھی منادی وحتی قيم  .بودی

روح مختار . ه استبر ميآيدكه به اين رو و آن رو شدن عادت كرد روئی فقط از طلبۀ چلی مدرسه ای مثل تو
ولی   شھامت خلق ما شاد كه با دست توانای خود تورا از آن گند وتعفن بيرون كشيد شھيد اين فرزند با

تورا از پروسۀ آدمساز معرفت وآموزش وتجديد تربيت  افسوس كه عمر او وفرصت يارانش وفا نكرد كه
ن آلودگی ھا را به جنبش ماركسيت ـ لنينست ـ گذشتۀ ننگينت تصفيه ميكردی واي بگذرانند، تا با وجدان پاك با

واالی  ای كاش مختار شھيد ويا رفقايش فرصتی مييافتند تا تورا به ارزشھای. منتقل نميكردی مائوئيست
بھر حال اين ھم يكی از . آشنا ميساختند  مبارزات انقالبی در درون وبيرون جنبش ماركسيتی ـ لنينستی

صفوی در  لم مدرسه دينی ضد كمونيست، مقلد خمينی و دنباله رو نوابروزگارماست كه طالب الع مشاكل
  )  ؟ ؟ ؟ (.جنبش ما خودرا سخنگوی و داروغۀ ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست ھا جا بزند

از دو مسئلۀ عمده ای كه به اساس آن گويا به رد نظرات ” شعله جاويد انترنيتی“ واما برداشت نويسندگان    
  .   اندپرداخته” ...افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“اب شده در كت ارائه

افغانستان “كه كتاب: وامثال شان ميگويند” انترنيتی شعله جاويد“نويسندگان. است اول پارلماتتاريسم مسئلۀ
به نظر . پارلمانتاريسم را توصيه كرده است و با اين خيال خود بركتاب ميتازند ”الگوی دموكراسی امريكائی

يا دوترم  از دومفھوم” شعله جاويد انترنيتی“خيالی است باطل وناشی از فھم نادرست نويسندگان  اينمن 
وشايد ھم شارلتان مآبانه راه گم ميكنند تا  كه اين آقايون آنرا خلط ميكنند. ”مبارزه پارلمانی“و ” پارلمانتاريسم“

 ا سری ميزنيم به شعله جاويد اصلی كه درسالشدن اين موضوع ابتد برای روشن. خوانندگان ناآگاه را بفريبند
پارلمانتاريسم را “ درآنجا ميخوانيم. ش به نشر رسيده است وغاصبان نام آن از آن سؤ استفاده ميكنند ۱۳۴۷

مدافعين استعمار نوين وسازشكاران  سلسله جنبانان بين الملل دوم وخائنين دنباله رو معاصر آنھا يعنی
دانسته وبه رنجبران كشورھای سرمايه داری وخلقھای آسيا، افريقا  خلقھا راه نجات كشورھای مختلف

تكيه روی كلمات از (”  .حتی سوسياليسم را بر پا نمايند ميكنند تابراساس اين نسخه ”موعظه“وامريكای التين 
   )منست

      )                  محمد عثمانشعله جاويد اصلی ، مقالۀ پارلمانتاريسم ، نوشتۀ انجينر( 

حتی “ميدانند وميخواھند بر اساس آن” خلقھا راه نجات“را روزيونيستھا ” پارلمانتاريسم“خوب دقت كنيد، 
تجربه ھم بطالن آنرا ثابت كرده  نتنھا از نظر تئوريك غلط است كه  چيزی ، چنين”سوسياليسم را برپا نمايند

به چنين طرحی ويا ” ...كراسی امريكائیالگوی دمو افغانستان“حال پرسش اينجاست كه در كجای كتاب. است
تشخيص كرده وچنين لجن ” پارلمانتاريسم“وھمفكرانش آنرا ” انترنيتی شعله جاويد“ادعائی برميخوريم كه 

نمايندگی  چنين استنباطی از اين كتاب اگر ازكمبود فھم ناشی نشده باشد از پليدی نيت نويسنده پراگنی ميكنند؟
   :نيمحال به كتاب به بي. ميكند



 درتمام عرصه ھای ممكن با قدرت) . . . يعنی بديل سوم، يعنی جبھه دموكراتيك ـ ن (  آن بديل. . . “    
اپوزيسيون نيرومند، در  به پارلمان بروند وبه حيث يك)نمايندگان جبھه ( نمايندگانش . وتوانمندی حضور بيابد

بكنند وطرحھای سالم خودرا بگوش مردم  تقابل آنچه نادرست وخالف منافع مردم است موضعگيری روشن
    ). . . .افغانستان الگوی  ٢۱۳ ص( ” .برسانند

شده كه از طريق پارلمان مردم را نجات دھيد  نتيجه ميشود؟ دركجا گفته” پارلمانتاريسم“از كجای اين طرح 
خالف منافع مردم   مطرح شده كه  در تقابل آنچه نادرست وگويا وسوسياليسم را اعمار كنيد؟ برعكس خيلی

بگفتۀ  يعنی. موضعگيری روشن بشود وطرحھای سالم از طريق اين تريبون بگوش مردم رسانده شوداست 
پارلمان ميگويند ويكی از  اين را مبارزه در درون. رژيم را رسوا كنيد وصدای تانرا بمردم برسانيد: لنين

شعله جاويد “اما. نيستی از آن استفاده كرده اندكمو ابزار ھای مبارزاتی است كه درطول تاريخ احزاب نام دار
گودال  ھياھو راه ميياندازد وبه” مبارزه پارلمانی“و” پارلمانتاريسم "مفھوم يعنی با اختالط اين دو” انترنيتی

حال برای اينكه . لنينيسم است –  انحراف نفی مطلق كار در درون پارلمان می افتد، واين خالف ماركسيسم
مطلق يك شيوه كار كمونيست ھای بزرگی دست زده اند  نويسان انترنيتی وھمفكران شان به نفیثابت شود نقد 

حزب ۱٩۰۷–۱٩۱٢  در دوره سالھای“: نگاه ميكنيم، استالين مينويسد به گوشۀ از تاريخ جنبش كمونيستی
 انقالب قرار عقب نشينی گرديد زيرا در آن وقت درقوس نزولی نھضت انقالبی وجزر مجبور به اتخاذ تاكتيك

مبارزه واشكال  مطابق اين وضعيت اشكال. بوديم وتاكتيك نميتوانست اين حقيقت را ناديده انگارد گرفته
بجای اقدامات علنی خارج دوما ) پارلمان ـ ن (  شركت در دوما  بجای تحريم دوما ـ. سازمان نيز تغيير يافتند

                           ).تاكيد روی كلمات ھمه جا از منست( ) ٩۸ينينيسم صراجع به اصول ل( ” ...اقدامات وكار در داخل دوما ـ

طرح شده ” ... سی امريكائیافغانستان الگوی دموكرا “دقيقا اين ھمان چيزی است كه به استنباط من دركتاب 
استالين را ميخواندند، بايد حزب بلشويك واستالين را ھم  اين اثر” شعله جاويد انترنيتی“اگر نقد نويسان   .است

 پيشتر برويم،. ”ما به پارلمان رفتيم ودرآنجا كار كرديم“: چونكه استالين ميگويد .ميگفتند” پارلمانتاريست“
بدون آنان نميتواند كه  پرولتاريا دارای يك سلسله سازمانھای ديگری ھم است“: درجای ديگرھمين اثرميخوانيم

كئوپراتيف ھا، سازمانھای فابريكی وكارخانه  اتحاديه ھای كارگری،: آميزی بكند با سرمايه مبارزه موفقيت 
   )۱٢۴ ھمان اثر ص(” . . .اتحاديه ھای غير حزبی زنان ، فركسيونھای پارلمانی ای،

را ھم يكی از سازمانھای ضروری پرولتاريا ميداند  فركسيون پارلمانی او. استالين خيلی پيشرفت  !     اوه
بلشويكھا “:  درجای ديگری ميخوانيم. پرولتاريا نميتواند با سرمايه مبارزۀ موفقيت آميزبكند  بدون آنان  كه

ولتاريا كرسی خطابه پر برای رسوا كردن سياست حكومت تزاری وكادتھا وبرای جلب دھقانان بطرف
   )٢۱۷  ـ٢۱۸ بلشويك ص تاريخ حزب(” .را مورد استفاده قرار ميدادند) پارلمان(دوما

وجواب اعضای . برسرخود باد خواھند كرد حال ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست ھای نام نھاد چه خاكی
 استالين خالف ميل شان ماركسيت ـ لنينيست كبيری چون  فريب خورده ولی مومن خودرا چه خواھند داد؟

فركسيون  لنينستھای نام نھاد عمل كرده، لنين با حزب بلشويك خالف طرحات ماركسيستـ  گفته ولنين ـ بلی،
تا از آنجا يعنی   آنرا درپارلمان ارتجاعی كشورش فرستاده است پارلمانی ساخته وبه حيث اپوزيسيون مبارز

. رسوا كنند وصدای خودرا بمردم برسانند  ارتجاعی رااز كرسی ھا وتريبون پارلمان حكومت ونيروھای
ميگويد توسط لنين واستالين وحزب شان ” ...دموكراسی امريكائی افغانستان الگوی“دقيقا ھمان چيزيكه كتاب 

وھمفكران شان چرنديات اليعنی از آب ” شعله جاويد انترنيتی“ادعای نقد نويسان  پس. قبال عملی شده است
    .ميدانم و من درين مورد صحبت بيشتر را اضافی. چ ربطی به ماركسيسم ـ لنينيسم نداردآيد كه ھي در می

با اين كلمات شوخی نكنند ” شعله جاويد انترنيتی“ اوال كه نقد نويسانـ  ا ست ” جنگ خلق “مسئله ديگر    
ه گمكرده ای جرئتمند را  واگر عناصر اصطالح حزب شان جورنمی آيد كه به ساخت واندام خودشان وبه

تارسيدن به اين منزل فاصله زياد است، بايد اول ابزارآن  اشتباھأ دركنارشان افتاده باشند، بايد بدانند كه ھنوز
  ارتش و جبھه متحد راتدارك ديد كه در كنار اين دستۀ گمراه نميتوان ره به يعنی سه سالح خلق يعنی حزب،



پارلمانتاريستی شان  ھم مثل برداشت” شعله جاويد انترنيتی “دوم اينكه اين طرح نقد نويسان.  آن منزل برد
  .  كرده اندطرح و برداشتی است شارلتانی كه برای مطرح كردن خود آنرا عنوان

 جنك خلق به عنوان استراتيژی نظامی چپ نه تنھا تائيد” ...الگوی دموكراسی امريكائیافغانستان “    دركتاب
چپ، نويسنده  عالوتا به پاسخ تھمت ھای مخالفين جنبش. ان اصول استكه روی آن تاكيد شده است واين ج

وقتی دراحقاق حق مردم  كتاب، برحق ثابت كرده است كه چپی ھا جنگ طلب وجنگ افروز نيستند؛ ولی
لنين و مائوتسه دون   چيزيكه ماركس، خود برای تصرف قدرت راه ديگری نيابند به جنگ متوسل ميشوند،

مورداينكه  ولی در.  طرح اصولی كتاب ھيچ جای بحثی نيست ونقد نويسان سفسطه ميكننددرمورد. اند گفته
خلق يعنی حزب، ارتش  شرايط برای جنگ ھمين امروز مساعد نيست، ازنظرتئوری ماھيچ يك ازسه سالح

 جاويد شعله“افغان ميداند و نقد نويسان  توده ای وجبھۀ متحدرا دردسترس نداريم و ازنظرعملی اينرا ھر فرد
“ ولی. ”شده اند اكثريت بزرگ مردم از جنگھای ارتجاعی چندساله خسته“ نيز اعتراف ميكنند كه   ”انترنيتی

ورژيم دست نشانده اش از جنگ خسته  امپرياليسم“: يكبار ذوق زده شده مينويسد كه ” شعله جاويد انترنيتی
از آن  عده از مردمی كه نيروھای فوق  دخسته نيستن نيست، بخشی از طالبان والقاعده حامی شان از جنگ

  )مائوئيست(كمونيست ازجنگ خسته نيستند، حزب) يعنی لومپن ھای زادۀ جنگ ـ ن( سرباز گيری ميكنند 
  )“ شعله جاويدانترنيتی“ ٢۷ ص( ” .ازجنگ خسته نيست

شان را در صف اين ” حزب“  و  ”جاويد انترنيتیشعله   “نميخواستم به ھمين زودی نقد نويسان    با آنكه من 
تذكر من اينست كه نيروھای آماده . آنھا خودشان درتركيب شايستۀ خود جای گرفته اند نيروھا قرار بدھم ولی

نميتوان آمادگی جنگی  جنگی كه شما ازآنھا نام برده ايد ھمه در صف ضد خلق قرار دارند ولذا نه تنھا به
يعنی دشمنان خلق آمادگی جنگی دارند  عكس آن نتيجه ميشود،آنھارا شرط مساعد جنگ خلق قلمداد كرد كه 

. معترف اند نام نھاد ھمه به اين واقعيت) م م ـ ل ـ   (وخلق ما اين آمادگی را ندارد كه جز الف وپتاق زنان
وقتی يك شكل مبارزه . است را شكل عمدۀ مبارزه خواندن كمال بيخردی” جنگ مسلحانه“در چنين شرايطی

را در دستور روز قراردھد،  مبارزه  يشود كه شرايط عينی وذھنی جامعه ضرورت آن شكلعمده گفته م
را در خدمت خود بگيرد واشكال ديگر مبارزه را  نيروی مبارز  نيرو، وقت وامكانات مبارزاتی وبيشترين

رفی احمقانه ھم اكنون جنگ مسلحانه را شكل عمدۀ مبارزۀ تان مع شما چه. تحت الشعاع خود قرار دھد
چه رسد به داشتن نيروھای پارتيزانی وياارتش . توان وجرئت يك شليك را ھم نداريد ميكنيد، درحاليكه حتی

  .     جنگ خلق ھستندالزمۀ پشتوانۀ توده ای، پايگاه انقالبی، امكانات نظامی ـ لوژستيكی وغيره كه ھمه جنگی،

 خود بپذيريم كه ھم اكنون در افغانستان حتیفرض محال ماھم برای لحظۀ كوتاه درخيال  بيائيد به يك    
وآمادۀ جنگ است، ولی به  بوجود آمده است تارياپيشآھنگ پرول حزب كمونيست، البته نه حزب شما، يعنی

پيروز  با پيشآھنگ تنھا نميتوان“: لنين مينويسد. رفت  گفته لنين تنھا با پيشآھنگ ھم نميشود به نبرد قطعی
مشی پشتيبانی مستقيم از  ه نبرد قطعی، ماداميكه تمام طبقه وتوده ھای وسيع خطشد، گسيل پيشآھنگ تنھا ب

وی در پيش نگرفته و ناتوانی كامل خودرا از  پيشآھنگ يا الاقل خط مشی بيطرفی خير انديشانه ايرا نسبت به
ينن دريك جلد آثارمنتخب ل(" .تنھا سفاھت بلكه جنايت خواھد بود پشتيبانی از دشمن وی نشان نداده اند، نه

  )  ۷۶٢ص

پرولتاريای آماده ومتشكلی داريم وآن طبقه با  حال چه كسی ميتواند اين خيال رابكند كه ما درافغانستان طبقه
ھم اكنون پشتيبانی ميكنند وبراساس اين پشتيبانی ما جنگ  ”حزب كمونيست“تودھھای وسيع مردم ازاين 
د قطعی بادشمن برويم؟ چنين تصوراتی به حق ھمان تخيالت قرارداده وبه نبر مسلحانه را شكل عمدۀ مبارزه

  . است وبس” كودك چپ روبيماران“

مائوتسه دون گرفته اند معنی اش را نفھميده  نقل قول ھايی را ھم كه از  ”جاويد انترنيتی شعله“نقد نويسان    
رد طرح كتاب   گويا درآن ورق پاره ٢۴مثال در صفحۀ. ميسازند اند وآنرا خيلی نادرست استنادگاه خود

نيروھای مسلح يعنی حل مسئله از  وظيفه مركزی وعالی ترين شكل انقالب تصرف قدرت بوسيلۀ“: آورده اند
مبارزه ودست يافتن به سه سالح  اين امر كامال درست وبديھی است كه درتكامل  ”. . .طريق جنگ است



مائوتسه دون ھم به يمن ھمت حزب كمونيست طوريكه  .خلق تحت رھبری يك حزب پيشآھنگ بايد انجام شود
يعنی  وجبھه متحد متشكل از تمام نيروھای ضد تجاوز، بشمول گوميندان، نيرومند چين، ارتش سرخ توده ای

حال اين چه شباھتی به وضع . اين وظيفۀ مركزی دست يافت وبسيج مليونھا دھقان به  سالح خلق داشتن سه
جاست؟ ما بايد ھم اكنون برای ايجاد ھمه اينھا كار تداركاتی بكنيم ونھاد ماك موجود ما دارد؟ نيروھای مسلح

خيال بافی نكنيم  نيروی مبارز كشور ما اگر. متعدد را ساخته وسازماندھی وبسيج كنيم تا به آنجا برسيم ھای
ايد اين نيرو ب. خيلی بدور است از انجام وظيفه مركزی وعالی ترين شكل انقالب يعنی تصرف قدرت ھنوز

لذا آن نقل قول وشرايط . وظيفۀ مركزی برسد وظايف زياد جانبی وتاكتيكی را انجام دھد تا به آن
  و نقد نويسان بغلط آنرا درين مقطع استفاده كرده اند، با اين حال امروزجامعۀ ما دومرحلۀ كامال جداگانه است

: اند جمله بعدی اش چنين استسازی جنگ رسيده  درھمان نقل قول ھم كه نقد نويسان از آن به مطلق
اجرای آن از طرف حزب پرولتاريا برحسب شرايط مختلف  معذالك درحاليكه اصل يكی است، اشكال“

وظيفۀ حزب “ : دون كشورھای سرمايه داری را مثال ميزند وميگويد و بعد مائوتسه” . . .گوناگون است
يك دوران طوالنی مبارزۀ قانونی كارگران سرمايه داری عبارت از اينست كه طی  پرولتاريا در كشورھای

 وپرورش دھد ونيرو مجتمع سازد وبدين ترتيب خود را برای سرنگون ساختن نھائی سرمايه را آموزش
طوالنی، استفاده از  مبارزه قانونی: مسائلی كه درين كشور ھا مطرح اند، عبارت اند از. داری آماده نمايد

درين كشورھا شكل . وآموزش كارگران وسياسی ، سازماندھی سنديكاھاتريبون پارلمان، اعتصابات اقتصادی 
مائوتسه دون، جلد دوم آثار .( ”)طريق جنگ نيست  از( سازمان قانونی است؛ شكل مبارزه خونين نيست 

   )۳٢۶ و۳٢۵  صفحات مسايل جنگ واستراتژی

) شرايط سرمايه داری ( معينی  مائوتسه دون ھرگز جنگ را مطلق نميسازد ودرشرايط  توجه كنيد    
به پارلمان بايد رفت، نھاد ھای ديگر بايد  ميپذيرد كه شكل مبارزه خونين نيست، از طريق جنگ نيست،

ما . قانونی را بايد داشت ودرصورت ايجاب متوسل به جنگ شد ساخت وحوصلۀ يك دوران طوالنی مبارزه
مونيست ھا جنگ طلب وجنگ افروز نيستند مگر اينكه كه مائوتسه دون ميگويد ك درينجا به صراحت ميبينيم

نيست  چپ جنگ طلب“ھم ميگويد” ...افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“كتاب . مجبور شوند به جنگ
، كه ”متوسل نشده است ولی كدام نيرو را ميشناسيد كه وقتی از طريق مسالمت به اھدافش نرسيده به جنگ

يك رھنمود ديگر . ھوا شمشير ميزنند نقد نويسان انترنيتی در رد آن بهطرحی است بسيار دقيق واصولی و
 جنگی كه اين“:او ميگويد  اثر خيلی جالب است مائوتسه دون درزمينۀ تدارك وبر پائی جنگ در ھمين

واقعا ناتوان نگردد،  اما تا زمانيكه بورژوازی. احزاب ميخواھند، جنگ داخلی است كه آنرا تدارك می بينند
وجنگ مصمم نشود، تازمانيكه توده ھای دھقان  انيكه اكثريت عظيم پرولتاريا برای اقدام به قيام مسلحتازم

ھمان ا ثر ص   ( ”.ياری برساننند، اين قيام واين جنگ نبايد برپا شود آماده نباشند داوطلبانه به پرولتاريا
۳٢۶(   

 رژوازی خودی به چه تدارك گيری عام وتامدون برای برپائی جنگ با حاكميت بومی بو ببينيد مائوتسه    
گفته باشند وھمپالگی ھای ”  مارھا   “ھای الف وپتاق گوی منقد برای اينكه ما) م ـ ل ـ م (تاكيد ميكند، ولی 

بدست آورند، به خلق مظلوم ما دستور ميدھند كه بدون  امريكائی ـ ايرانی خودرا خوش ساخته ولقمه نانی
گونه سالحی وتشكيالتی در برابرامپرياليسم جھانی كه ھم اكنون مسلح در  ی به ھيچتدارك وآمادگی ودست ياب

متوسل  دارد ونيروھای ارتجاعی متحد آن كه باز ھم تا دندان مسلح اند ھمين حاال به جنگ كشور ما حضور
ر بلكه بطو   بزرگی مبارزه برای ايجاد اركان الزم چنين جنگ شود وشكل عمدۀ مبارزه اش را ھم نه

آگاھانه ھم اكنون چنين رھنمودی ميدھد به قول لنين  وبی شك كسيكه. تعيين ميكنند   جنگ مسلحانه سفيھانه
افتادن جنگ ھمگانی مردم مارا عليه تجاوز شوروی نمونه بياورد بازھم  اگركسی بخواھد راه. جنايتكار است
 ی مردم بطورخودجوش راه افتاددرآنزمان آن جنبش ھمگان. ونتيجه گيری اشتباه كرده است خلط شرايط

كه يكی از داليل حاالت موجود ونفوذ   ھمه شاھديم. ًونيروھای سياسی مختلف اجبارا به دنبال آن رفتند
جنگ  نيروھای امپرياليستی وارتجاعی دركشورما ھمان نبود تدارك امكانات ورھبری سالم درآ ن وتسلط
داشتند وجنگ راھم  مردم كامال روحيۀ جنگ ضد تجاوزیيعنی باآنكه كشور دراشغال ومستعمره بود و. است

يك ستاد رھبری پخته وآگاه، با آنكه بيش  آغازكرده وقھرمانانه جنگيد ند، ولی با نداشتن تدارك الزم ونبود



جنگ . اين تجربۀ تلخيست كه ھرگزنبايد تكرارشود. به كجا كشيد ازيك مليون انسان قربانی داد ند، نتيجه اش
 با تجربۀ تلخ و گران قيمتی كه ما داريم،. بتوان آنرا به خواست اين وآن به كاربرد نيست كهخلق بازيچه 

ه شعل“نق نقی ھای . عناصرپاك جنبش به اين مسئله توجه كنند اميداست. خيانت است  تكرار چنين اشتباھی
را ” ... دموكراسی امريكائیافغانستا ن الگوی“  كه كتاب افالس شانرا آنجا امضاء ميكنند سند” جاويد انترنيتی
انقالب دموكراتيك نوين  برنامۀ“و ميگويند چرا كتاب مذكور گرفته  عوضی” حزب كمونيست“با بر نامۀ يك 

وكمونيسم حرف نزده، چرا طرح وحدت  چرا از آرمان سوسياليسم“ ، ”را برنامۀ جنبش چپ اعالم نكرده
وبعد ھم گله ” بش بين المللی كمونيستی صحبت نكرده؟جن ايدئولوژيك يعنی وحدت حزبی نداده، چرا در مورد

آنچه خوبان ھمه دارند او “شان به عنوان مجمع الكماالت وجماالت كه  ”حزب“ميكنند كه چرا مشخص از 
 اين سفاھت مطلق است وبه گمراھی كشاندن! چه انتظار احمقانه ای. نكرده است توصيف” تنھا دارد

مورد مسايل داغ  ًاصال از يك كتابی كه دقيقا در.   انداختنگچه به كدووبه اصطالح مردم، ريخوانندگان  
جبھه ای با شركت ھمه  روز، افشای نيرنگ ھای امپرياليسم وارتجاع وضرورت يك حركت دموكراتيك

 ملی ـ  وپيشبرد وگسترش مبارزات  شركت كنند  نيروھای ملی دموكراتی كه ميخواھند درين مبارزه
شده چرا بايد چنين انتظارات بلند باالئی داشت؟ مگر نگفته اند  ياليسم وارتجاع نوشتهضد امپر  دموكراتيك

 چنين سفسطه ھائی قابل تبصره ھم نيستند لذا من اين بحث را به. ”نكته مكانی دارد ھرسخن جائی وھر“: كه
 كتاب صادقانه خوانندۀ بيا ئيد از تعصب وخودخواھی ھا بگذريم وھمراه با ھزاران. ھمينجا پايان ميدھم

مسايلی كه خود عنوان كرده است موفق  درطرح” ...افغانستان الگوی دموكراسی امريكائی“بگوئيم كتاب 
مستدل ومنطقی كرده  واز يك موقف دموكراتيك واقعأ مردمی برآمد واز موضع خلق وكشور خود دفاع  است

وتاجائيكه من از كتاب فروشان  تًوبا اين موضعگيری اش انصافا كه دربين جنبش ومردم جا افتاده اس
  .                                                         دست استدركابل شنيده ام به تقاضای مردم طرح چاپ چھارم آن روی

                                                                         كابل ـ  افغانستان  
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