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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  »آذرخش«ھيأت تحرير

 ٢٠١١اول می 

 

   و برژنيف يا ناشی ازبی خبری استلنينرديف وانمود کردن ھم

   غرضۀ يا ھم زاد
  

نوشته ای ازيک ھموطن محترم به اسم » آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ « پورتال ٢٠١١ اپريل ٢٩ ۀدرشمار

، ۀ چند نفری بوده لفظی يا محاورۀ شان نوعی نمايشنامۀنوشت.  امريکا نشرشدۀانجنيرمحمدھاشم رائق ازاضالع متحد

با آنکه "  بعدازمرگ دوزخيانۀجلس" مذکوربا عنوان ۀداستان گون. خواننده را درجريان داستان سرگرم نگاه می دارد

به تحريردرآمده است ولی نشرآن درپورتال و درمعرض خواندن " به ياد سياھترين روزملت افغانستان ششم جدی"

قرارگرفتن آن درتقبيح سالروز کودتای ھفت ثور، کدام اشکالی بارنمی آورد زيرا مضمون آن مختص به اين يا آن 

ين يا آن نوکرسوسيال امپرياليزم شوروی نمی سالگرد شوم زمان استيالی روس به سرزمين ما و دوران زمامداری ا

  .باشد

با رعايت اصل ارزشمند احترام به آزادی بيان و حق » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«اينکه پورتال ملی و مترقی 

ۀ لوژيکی را ممکن حتا درعين صفحيدئودموکراتيک افراد درابرازنظرات شان ، مضامينی ازديدگاھھای متضاد ا

اساس ھمين ديد ه درست ب. ، تعجبی ندارد بلکه ثبوت تطبيق موازين دموکراسی می باشدزپخش نمايندھمان رو

.  ھموطن ما آقای ھاشم رائق چند نکته را دقيق بسازيمۀدموکراتيک ، ما به خود اجازه می دھيم که درمورد نوشت

ق را به  آقای رائۀشايد ما نشرنوشت،  واضح ومورد اعتماد مردم نمی بوداگرسياست نشراتی اين پورتال ارزشمند

، پورتال، فقط يک يا دوروزپيش ازاول می، مشکوک يافته و نمايان شدن آن را دردليل بعضی نکات مغشوش آن

حال می پردازيم به معرفی آن نکاتی که به نظرما به شکل . مغرضانه می يافتيم ولی خوشبختانه که چنين نيست

  .رم رائق نمايان شده اند محتۀنادرست و نامنصفانه درنوشت

را به باد تمسخرگرفته اند ولی تا » جنت ودوزخ« شان فکرمی کرديم که ايشان مفاھيم ۀدرآغازخوانش نوشت

 شان اعتقاد به آنھا را ۀ شان واضح نشد که ايشان جداً به جنت و دوزخ معتقدھستند ويا سناريوی نمايشنامۀآخرنوشت

نيست شمارتحصيل کردگان و منورين کشورما که نتوانسته اند خودرا ازقيد البته کم . برايشان تحميل کرده است

، د جداً رد شودآنچه باي.  جزئی می باشدۀله درانتقاد ما عمده نبوده بلکه اشارولی اين مسأ. ھندخرافات دينی نجات بد
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 يا به دليل عدم آگاھی  ديگر، آقای رائقتبه عبار. نيزم با ريويزيونيزم شوروی می باشديناختالط  مارکسيزم ـ ل

 ۀ، دورنقالب و ضدانقالب درشوروی سابقلوژيک وياھم به دليل مغشوش ساختن عمدی مرزميان ايدئوسياسی و ا

  .قبل ازظھورريويزيونيزم خروشچفی را با مابعد آن خلط می نمايند

رک خطاب به باداران  ايشان اززبان وطنفروشان ريويزيونيستی چون تره کی ـ امين ـ ببۀ مثال درنوشتۀبه گون

  :روسی شان می خوانيم

زم و ضد نيينکسی ، ولو شديداً ضدمارکسيزم ـ لگرچه ھر» .ھستيم لنينيزم مارکسيزم پرور ناز شاگردان ھمه ما «

ولی ) ـ پرچمی" خلقی"مانند وطنفروشان (م باشد لنينيز، می تواند شاگرد مارکسيزم ـ انقالب واقعی سوسياليستی

آقای . نيزم درعمل ، معياروفاداری به اصول آن دردفاع ازتوده ھای مظلوم و ستمکش می باشدينـ لتطبيق مارکسيزم 

ن را ھم سطح ريويزيونيست ينھی کارمی گيرند که حتا ظالمانه لھاشم رائق تا آن حدی دراين موضوع از بی توج

  :فاشيست و سويال امپرياليستی چون لئونيد برژنيف قرارمی دھد

درينجا موضوع مسلمان يا غيرمسلمان وخرافات جنت و . »بينم می گاھی گاه را لنين ورفيق يفبريژن رفيق « 

آنچه مشمئزکننده است، قراردادن يک انقالبی سترگ، يک . ميتی ندارددوزخ برای ما مطرح نبوده و کوچکترين اھ

ن ـ  ينی ـ والديميرايليچ لان جوامع بشر، يک خادم نترس وسديد زحمتکشان و محرومانسان به مفھوم واقعی کلمه

آقای . ، برژنيف و نوکران افغانی وی می باشددگان جھاندررديف خائنان ريويزيونيست و ضدانقالبی دشمن ستمدي

 مذھبی ، شايد ھم اعتقاد . بررا مطالعه ننموده اند و ياھم ازآن ھيچ چيزی نفھميده اندرائق يا ھيچگاه تاريخ انقالب اکت

ولوژيک با مارکسيزم ـ ليننيزم ، خلط آن با ايدئغشای مکدری را درذھن شان بارآورده که به سبب دشمنی 

با علم انقالب يعنی ريويزيونيزم يا برای شان بی تفاوت بوده کدام مفھومی ندارد ؛ وياھم جزابزارشان برای مقابله 

  .نيزم می باشدينمارکسيزم ـ ل

ۀ  ملت ما و دو دشمن سوگند خوردۀ آقای ھاشم رائق به مسأله ، دودشمن سوگند خورداين طرزبرخورد محترم

، عمالً خدمتی ی را ضمن آنکه شاد وراضی می سازدـ پرچم و تشکالت مختلف اخوان" خلق"باند : زحمتکشان جھان

  پرچمی وطنفروش ـ" خلقی"کدام . لوژيک و مواضع عوامفريب و ضدمردمی آنھا می باشديدئودر راستای تبليغات ا

گلبدينی ، جمعيتی ، (بودن را نکرده است؟  کدام اخوانی " نيستينمارکسيست ـ ل" مردم و وطن ادعای و خائن به

نيزم را بيان و تبليغ ننموده است؟ ينخصومت خونين خود با مارکسيزم ـ ل) پيروسياف ، حزب وحدت وغيره وغيره

 ما ـ ونتيجتاً به آرمان آزادی محرومان جھان ـ خيانت ۀين اقشارجامعکدام يک ازين دوجناح به مردم و به محروم تر

ـ پرچم » خلق«نکرده چوبدست سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم رقيب آن نبوده اند؟ وسرانجام ، کدام يک ازباندھای 

وشی و اطاعت از و باندھای اخوانی درافغانستان دمارازروزگار مردم درنياورده و امتحان جنايت ، خيانت ، وطنفر

  مردم مظلوم و قربانی جنايات نوکران روس وغرب ، پشت سرنگذاشته اند؟ را دربرابر بيگانگان متجاوز

 شان درقسمت يکی ازمحبوب ۀوالنؤقلبی باشند ولی اين گونه قضاوت غيرمس آقای رائق ممکن افغان پاک و خوش

اززبان ريويزيونيست ھای .  ھای آينده خواھد کاستترين رھبران انقالب درتاريخ بشريت ، ازاعتبارشان نزد نسل

، چيزی به جززھرپراگنيی ازنوع » ن کبيرھستيمينماھمه شاگردان ل«: که نيست ھا ، گفتن اينينين و لنۀ خون لتشن

گوش ه گنديده ترين تبليغات اخوانی و ضمناً بی اساس ترين ادعاھای ريويزيونيست ھای خروشچفی و نوکران حلقه ب

  .نمی باشد» دموکراتيک خلق افغانستان«نھا درحزب نامنھاد داخلی آ
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لوژی و سياست سروکارنداشته باشيد ، بازھم ايدئوحتا اگردرزندگی تان ھيچگاه با ا. به دو تصويرپائين نگاه کنيد

ه ئی ورھبر انقالب واقعی تود) برژنيف(ريويزيونيزم و ضدانقالب ۀ قادرخواھيد بود با قضاوت ولو ظاھری ، نمايند

 چند دھه ميان دو عکس و ياھم کيفيت چاپ آنھا کدام تأثيری ۀالبته فاصل. را ، ازروی ظاھرآنھا تفکيک نمائيد) نينل(

 بورژوازی ۀآنچه فوراً جلب نظر می کند ، تفاوت ميان نمايند. ندارد) ھرچند ھم سطحی (دراين قضاوت ظاھری 

 اصلی و واقعی پرولتاريا و کارگران جھان ۀطرف و نمايند شده دريک نظام قبالً انقالبی پرولتری ازيکاءاحي

شايد به خاطر داشته باشيد که بعد . درسادگی زندگی وی به مانند توده ھای پرولتاريا ، درطرف ديگرمی باشد

 رھبران و ۀوی ھمچنان ازجمل. وی به نمايش گذاشته شد! ازمرگ برژنيف ، کلکسيون موترھای لوکس شخصی

نين آيا چ. مايحتاج خودرا خريداری می نمود»  دالرۀمغاز«سيال امپرياليست شوروی بود که ازکادرھای دولت سو

  ن چه چيزھا بود؟يناموال و دارائی ھای شخصی ل: وئيدن شنيده ايد؟ بفرمائيد بگينچيزی را درمورد ل

يات سوسيال امپرياليزم گذشته ازجنا(درخاتمه اضافه می نمائيم که به حکم برژنيف وشرکايش يک ونيم مليون افغان 

ن را می توانيد نام ببريد؟ ينکدام جنايت ل. دندبه بيرحمانه ترين اشکال سربه نيست ش) شوروی درديگرجاھای دنيا

ن نسبت می دھند ، دليل آن حال به ھيچ انسان فھيمی پوشيده ينه جنايات ريويزيونيست ھا را به لاينکه امپرياليزم ھم

ی تحصيل کرده و منورآن اراجيف و تبليغات مسموم کننده ومضحک را ينست که عده ا ولی تراژيدی بزرگ ا.نيست

  .آگاھانه يا ھم ناآگاھانه نشخوارمی نمايند

  

  

  

  ريويزيونيست سوسيال فاشيست 

  :لينن                                                                                                    يا
   رھبرکبيرانقالب اکتوبرو مارکسيست واقعی وخالق                                                                     

  :ـ پرچمی" خلقی"يکی ازباداران وطنفروشان 

  لئونيد برژنيف 

  

  

  

  


