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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ می ١۶
 

  

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)۵(  
پورتال «اعتراض به ھمکاری ما با » پوالد«و » شورش «،»سازمان کارگران افغانستان«مخرج مشترک ديگر 

ھا ھم در »شورشی«کنند و  می» خيانت«دو آتشه ما را متھم به » کارگرانِ «. است» ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد

ً اين ھمکاری را ھماھنگی با تسليم طلبی خوانده اند و  نوشته ھم از اين دو عقب نمانده، » پوالد«ھای شان قسما

  .ھمکاری ما با پورتال، خشمش را برافروخته است

از کجای اپورتونيسم بايد نوشت و آغاز يا فرجام نافرجامش، کدامين  «:می نويسد» سازمان کارگران افغانستان«

» آزاد افغانستان«اين سازمان در وبسايت دوسره استخباراتی » انقالبيات«يک را نخست بايد فروماليد؟ از نشر 

سر در نياورده بوديم، يک » آزاد افغانستان«زمانيکه ھنوز از ماھيت اپورتونيستی وبسايت ... دبايد آغاز کر

 از گرداننده گان آن وبسايت }شناخت ما اضافی است{بعدا که شناخت ما . به آن وبسايت فرستاده بوديم» نبشته«

چنان اشتباھی را مرتکب نشديم دوسره استخباراتی که عامل کوآنتل پرو است، آگاھی حاصل کرديم، ديگر ھرگز 

به خيانت ھمکاری با آن وبسايت مجمع » سازمان انقالبی افغانستان«چه رسد به آنکه با تکرار اشتباه، ھمانند 

دست کم، ھفته يک مطلب، به آن وبسايت، برای ساليان » انقالبی«و اما حضرات ... مرتجعان نامبردار شويم

آغاز يافته، و از آغاز کار » گروه پيشگام«حتی از زمان بنيانگذاری » اوداتمر«اين سلسله . متمادی فرستاده اند

خيلی دردناک است که کتاب ارزشمند . (گی ناپذير ادامه داشته است ی خسته تا اينک به گونه» سازمان انقالبی«

توسط  » انسازمان انقالبی افغانست«از آدرس » فروتن«فقيد » دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است«

  .»)به نشر ميرسد» آزاد افغانستان«وبسايت دوسره استخباراتی 

دريغ رفيق نسرين معروفی، مبارز عزيز  ما نمی توانيم از ھمکاری ھای بی««: ھا می نويسند» شورشی«و 

» هللا معروفی، رزمنده عزيز داکتر مير عبدالرحيم عزيز و رفيق ارجمند سيد حسين موسوی يادآوری نکنيم خليل
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نمايد و به تعريف و توصيف کسانی زانو ميزند و آن  ببينيد که سازمان انقالبی افغانستان تا کدام سطح سقوط می

ھا را  ھا را رفيق خطاب مينمايد که به مادر، خواھر و فاميل مردم دو دشنام ميدھند و شھرت مکمله کمونيست

ـ آزاد افغانستان افشاء مينمايند و نوکری و خوش  دعلنی و آشکارا توسط سايت دوسره استخباراتی افغانستان آزا

انقالبی بودن به اين معنی نيست که ما حقيقت را زير پا . خدمتی شان را به سيستم امپرياليستی به اثبات ميرسانند

اين کار سازمان انقالبی . ھا خنجر ميزنند نمائيم و به تعريف و توصيف کسانی زانو بزنيم که از پشت بر کمونيست

  ».سقوط در لجنزار اپورتونيزم است که نميتوان از آن انکار نمود

سازمان «ھوادار » الله«در مورد ديگری «: که کمی ديرتر جنبيده و به اين قافله پيوسته است، می نويسد» پوالد«و 

ميزی بر آ اش از موسوی ضد انقالب، خادم امپرياليسم و ارتجاع که بشکل جنون در اعالميه» انقالبی افغانستان

نمايد، به دفاع برخاسته است که  کند و به فعالين اين جبنش فحاشی می حمله می) ـ م ـ ل م(جنش انقالبی پرولتری 

آيا چگونه ممکن است که بتوان موسوی را با چنين نظرات و . بدون ترديد تائيد اين نظرات وی نيز می باشد

» آزاد«و يا به سايت افغانستان ! صادقی توصيف کرد» استقالل طلب و آزاديخواه«مواضع ضد انقالبی حتی يک 

ـ   ـ ل م(اين سايت به تربيون دشنام و فحاشی، تخريبکاری و توطئه گری عليه جنبش انقالبی پرولتری . توجه کنيد

از » استقالل و آزادی«ھای  شود که مقوله مالحظه می. ھايش مبدل شده است کشور توسط موسوی و ھمپاله) م

  ».چنين مفھومی دارند» ن انقالبی افغانستانسازما«ديد 

دھد  ی است و ھمين است که اينجا يک دروغ ديگر تحويل میئدروغگو» سازمان کارگران افغانستان«ی کار ئتو گو

ايم، در  ھمکاری داشته» ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«با پورتال » گروه پيشگام افغانستان«که گويا ما از زمان 

اما، . گردد، نه پيش از آن نين نيست و اين ھمکاری به پس از تأسيس سازمان انقالبی افغانستان بر میحالی که چ

ً مائويست«و » ھا مائويست«بحث مھمتر اينست که چرا  از ھمکاری ما با پورتال رنج » پوالد«و » ھا عمدتا

ً پورتال  می ً » سايت دو سره استخباراتی«برند؟ آيا واقعا ھا  از پشت بر کمونيست«گردانندگان آن است؟ آيا واقعا

  ؟؟»زنند خنجر می

رو ھستيم، ھمان روز ه روب» سايت دوسره استخباراتی«اگر تشخيص دھيم که با يک . نه، ما چنين باوری نداريم

ما با . کنيم کنيم، بلکه تا حد ممکن و توان، نقاب استخباراتی آن را نيز پاره می رابطة خود را نه تنھا با آن قطع می

در خطوط مشترک ھمکار ھستيم و البته به ھيچ صورت آن را ارگان » ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«پورتال 

کنيم تا حد توان اين جبھۀ فرھنگی ضد  ما تالش می. دانيم تيوريک و سياسی کدام سازمان، حزب و جريان نمی

ما بر اساس اصول لنينی اين حق را داريم که . ا تقويت کنيماستعمار و امپرياليزم و ضد دولت پوشالی و طالبان ر

که در پورتال  ی حتی از تضادھا در ميان دشمن استفاده کنيم، بگذريم از اينئ برای به دست آوردن متفق توده

ميده خوريم که ھمه سالھای سال به خاطر آزادی انسان رز با نام مبارزينی بر می» ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«

اند، زندان ديده اند، شکنجه شده اند، زخم برداشته اند و درد کشيده اند؛ و اکنون ھم با صدای رسا عليه اشغال 

گذاريم و مسروريم که ايشان را به حيث ھواداران در کنار  ما عميقاً به آنان احترام می. زنند نويسند و فرياد می می

  .خود داريم

 نيرومندتر از خود فقط در صورتی ممکن است که به منتھا درجه نيرو به کار پيروزی بر دشمن«: لنين می گويد

در بين دشمنان ھر قدر ھم که کوچک باشد و از ھرگونه تضاد منافع بين کشورھای » شکافی«برده شود و از ھر 

در ھم ھا و انواع مختلف بورژوازی در داخل ھر يک از کشورھا و نيز از ھر امکانی ھر ق مختلف و بين گروه

ی، حتی متفق موقت، مردد، ناپايدار، غير قابل اعتماد و مشروط ئ کوچک باشد، برای به دست آوردن متفق توده
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کسی که اين مطلب را نفھميده باشد، ھيچ چيز از . حتماً و با نھايت دقت و مواظبت و احتياط ماھرانه استفاده شود

  چپ روی بيماری کودکی  ـ».ھميده استمارکسيسم و به طور کلی از سوسياليسم علمی معاصر نف

وقتی يکی از رھبران پرولتاريا با صراحت به ما آموزش می دھد که بايد از ھر امکانی ھر قدر ھم که کوچک باشد 

ترين ھواداران ما جمع شده  ترين و انقالبی که در آن مطمئن» پورتال« ضد دشمن استفاده کنيم، چرا ما نبايد از هب

ھای ما با بعضی از  يم و اين تربيون ضد اشغال را تقويت نکنيم؟ اشتباھات خرد و کوچک و مخالفتاند، استفاده نکن

ھا قرار داريم، به اھميت اين  ما که در ميان توده. تواند نوشته ھا در اين تربيون، ابداً مانع ھمکاری ما با آن شده نمی

 خيالپردازی بچگانه و يا ھمان بيماری چپروانه دھيم که به بريم و به خود حق نمی تربيون بيش از ھمه پی می

بدھند و » پيام آزادی«کنند و » شورش«است تا در جالخانۀ غرب، » ھا مائويست«اين شايستة . کودکانه مبتال شويم

سر دربياورند، » پوالد«و گاھی ھم » فوالدگر«و گاه ھم » پوالدگر«، گاھی »شورشگر«از بستر آن گاه در شمايل 

بياوريم تا » ھا مائويست«ی از نوع ئھا نجا خوب خواھد بود سخن نغز مائوتسه دون را در مورد بچهھمي. نه ما

 که شرايط ذھنی و عينی را مورد توجه قرار ءبرخی از رفقا«: له را به ايشان بيشتر روشن ساخته باشيمأمس

دھند بلکه  ھا رغبتی نشان نمی  تودهشوند؛ آنان به کار پر زحمت و دقيق بين دھند دچار بيماری انقالبيگری می نمی

اين . گردند ور می پرورانند و در بحر تصورات و خياالت غوطه ھای بزرگ را در سر می تنھا آرزوی قھرمانی

در غرب است، که » انقالبيگری«ھمين ) در باره اصالح نظرات نادرست در حزب(» .از بقايای پوچيسم است

 ضد ۀی ضد اشغال اھميت قائل نيستند، آنان در صدد تقويت جبھھا به تربيون» پوالدھا«ھا و »شورشی«

ستمگری «را مبارزه عليه » ھا مائويست«امپرياليستی نيستند و راستی چرا بايد باشند، وقتی وظيفۀ اصلی 

  !!و جنبش انقالبی افغانستان تشکيل بدھد» ھا پشتون

د مثل جواسيس، رفقای جنبش انقالبی را به دشمن آيا شرافتمندانه است کسانی که خو: بھتر است از ايشان بپرسيم

سپارند و از  ھای شان به نشر می کنند، آدرس آنانی را که حداقل مدعی مارکسيزم اند، در وب سايت نشانی می

اش را ھم »حزب«را رفيق و » معرفی کننده انقالبيون«کنند، ولی از طرف ديگر  مناطق بود و باش شان ذکر می

خوانند؛ حق دارند به ديگران اتھام استخباراتی  است، کمونيست می» ھای زحمتکش  به تودهخيانت«که متھم به 

  بزنند؟؟؟

عليه جنبش » موسوی«نيز بايد گفت که ما تا ھنوز نه ديده ايم و نه خوانده ايم که رفيق عزيز ما » پوالد«و به آقای 

ـ   ـ ل م(جنبش انقالبی پرولتری «ی که شما به نام گری کرده باشد، و از چيز انقالبی افغانستان تخريبکاری و توطئه

ھا از موجوديت آن در داخل کشور  یئ کنيد، با تأسف نه تنھا ما، بلکه تعداد زيادی از شعله صحبت می» کشور) م

باشند، در اين صورت جعلکاری » کارگران«و » حزب«، »ھا مائويست«خبر ندارند و اگر منظور خودتان، 

 مربوط به کشور نيستند و در غرب لميده اند و آخری ھم تنھا و تنھا در وب الگ و با ترجمۀ کنيد، چون اينھا می

ھای چپی کشورھای ديگر و يا ھم امضای اسناد مشترک با آنان سرگرم است و تا حال ھيچ  ھای سازمان اعالميه

ی بعدی بيشتر صحبت ھا در اين مورد در بخش. عمل مبارزاتی از آن به مثابه يک سازمان، ديده نشده است

  .کنيم می

  .ادامه دارد

  

 


