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 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جون ٠۶
  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 
  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١۶(  
 

. اشاره می کنيم» پوالد«و » مائويست ھا «ۀی باقيماندئند ياوه گوچنانچه گفتيم، در آخرين بخش اين نوشته، به چ

سازمان انقالبی افغانستان نه «:می نويسند» نقدی بر مواضع اپورتونيستی سازمان انقالبی افغانستان«ھا در » مائويست«

گونه برخورد  تانگرانه و داس بلکه با قضايا ذھنی. کند و نه با ديد ديالکتيکی به اساس اسناد و مدارک صحبت می

از اتحاد و «، »تحريم انتخابات«، »اشغالگر خواندن«، »گيری توبه کردن مدال«، از »ضد اشغال«از مبارزه . کند می

. نمايد در سازمان رھائی به تعريف و توصيف نشسته و کرنش می» سازی با دشمنان مردم ابراز پشيمانی کردن جبھه

گيری توبه کردن  از مدال» ضد اشغال بودن«سند و مدرکی از سازمان رھائی که ھای مادرزاد ھيچگونه  اما مانند گنگه

آن را ثابت بسازد » سازی با دشمنان مردم ابراز پشيمانی کردن از اتحاد و جبھه» تحريم انتخابات«، »اشغالگر خواندن«

گری  صاف و پاک يا ذھنیاين نوع برخورد با قضايا . کند تا صحت و سقم نظريات خويش را ثابت نمايد ارائه نمی

  ».کاری بورژوامابانه کارانه است يا دروغ و جعل کاسب

انتقال .  جمالت و کلمات طرف مقابل می باشدۀبايد بدانند که شرافت نقد نويسی در انتقال امانت داران» مائويست ھا«

 ھا، نه تنھا که نقد را به ياوه یئ تعبير ھای دلخواه  و دروغ گوۀبريده بريده پاراگراف ھا، حذف عمدی کلمات و ارائ

  . ال برده و اگر واضح بگوئيم او را تھی از شرافت نشان می دھدؤی تنزل می دھد، بلکه شرافت نقد نويس را زير سئگو

را حذف  کمک می کند، آن» رھائی«به فھميدن نظرات ما در مورد » ظاھراً «ی که قيد ئعمداً در جاھا» مائويست ھا «

، اين ھا »ظاھراً «در پاراگراف فوق، پس از حذف قيد .  شان را به جوالن بياورندۀت اسپ ھای ديوانکرده تا بدين صور

  .»گنگه ھای مادر زاد«و » کرنشگر«: به ما دو اتھام می زنند

نشان می دھند که مال نصرالدين » مائويست ھا«خوب ديگه، وقتی انسان مالنصرالدين شد، وظيفه اش خنداندن است و 

، ما را کرنشگر می خوانند، »سرخ«اين مالنصرالدين ھای . کم ندارند» مالنصرالدين«ی ھستند و چيزی از ھای واقع

اين مال نصرالدين ھای . را رفيق می خوانند» معرفی کننده انقالبيون به دستگاه ھای اطالعاتی دشمن«وقتی خود 

» حزب«در رکاب » تماشاچيان گنگ«ه مثل ما را گنگه ھای مادرزاد می خوانند، وقتی خود می گويند ک» شورشی«

  !!»کارگران«فراری و بيماران روانی با نام مستعار » پوالد«دويدند؛ کی می تواند گپ اينھا را قبول کند، به جز  می
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کرنش می کرديم، بايد ھو به ھو » سازمان رھائی«بايد بگوئيم که اگر ما در برابر » شورشی«به مالنصرالدين ھای 

گويد که ديگر اينجو ندارد، به درگاه  می» یئرھا«حال که «:افتاديد، می نوشتيم» حزب«در برابر مثل شما که 

دل کنده است، ما ھم گپ آنھا را قبول » خوکدانی«و » جامعه جھانی«ھای  رود، از دالر و پاداش امپرياليزم نمی

 ۀيد که ما چنين ننوشته ايم؛ زيرا اين شيوولی می بين!! »کنيم، چون اين مسئله از لحاظ سياسی ديگر اھميت ندارد می

  .است» کارگری«و » پوالدی«، »شورشی« کار مالنصرالدين ھای ۀکار ما نيست، اين شيو

ما اسناد فراوان برای ھر . اسناد داريم يا نه، نگران نباشيد» رھائی« اظھارات خود در مورد ۀکه ما در زمين اما اين

 دست داريم و ھمه در آرشيف سازمان بر اساس نوشته، عکس، صدا و فلم دسته يم و می نويسيم، درئچيزی که می گو

» عمدتاً مائويست ھا«اوالً، : سازيم، زيرا بندی شده است؛ ولی با صراحت می گوئيم که اين اسناد را با شما شريک نمی

ثانياً، شما . ا مخابره نکرده باشندتان بھتر از ما در مورد اين اسناد می فھمند و بعيد است که تا ھنوز به شم»» پوالد«و 

خوانيد، پس رفيق جاسوس، جاسوس است و بعيد است که به حيث جاسوسان  می» جاسوس«ی داريد که آنھا را ئرفقا

رو ھستيم که ه شوخی روب» ھای مائويست«فھيم که با  ما به خوبی می. خبر باشيد کارکشته، از اين مجراھا بی

  !!زنند فانه، نه ببخشيد به تجاھل جاھالنه نيز میگاھگاھی خود را به تجاھل عار

» شورشی«. فراری را نيز بررسی کنيم» پوالد«ھا و » شورشی«حال که بحث از جاسوسی آمد، خوبست دروغ و اتھام 

 مترقی و ۀرھبران سازمان انقالبی جاسوسی، لمپنی و فحاشی را آرايش سياسی کرده و آن را در لفاف...«:ھا می نويسند

فراری که اصابت تيرھای اصولی » پوالد«و » .بی انجام می دھند و در عقب آن فيگور انقالبی به خود می گيرندانقال

گروه اوباش و فحاشی را ... اينھا«:سازمان بر شقيقه ھايش او را عصبانی ساخته،  ما را چنين متھم به جاسوسی می کند

صرف نظر از ديگر موارد؛ ھمين .... کند و جاسوسی نمايدتشکيل دادند تا به سطح کوچه و بازار عليه ما فحاشی 

سازمان «فحاشی ھا، اتھام زنی ھا، توطئه گری ھا و جاسوسی ھا عالمت بارز اپورتونيزم و دليل ضعف و دستپاچگی 

  ».است» انقالبی

 و حق دادن به ی خنده دارئکلی گو: می پردازيم» چپ«قبل از بررسی اتھامات دو عدد فوق،  به دو بيماری ساری در 

اينھا، ھيچ گاه سيستماتيک و با . ، با اين دو مرض آغشته شده اند»چپ«عده ای در . خود و حق گرفتن از ديگران

جزئيات به بررسی موضوعات نمی پردازند، فقط خاک باد راه می اندازند و از اين گوشه و آن گوشه نقل قول می پرانند 

بيماری دوم عبارت است از به خود حق دادن و حق ديگران . ور می گيرندو بدون شک در آخر ھم بر سکوی فتح فيگ

ن ابه خود حق می دھند که ديگران را فحش و دشنام بدھند و ده ھا اتھام به مخالف» چپ«عده ای در . را سلب کردن است

 به انقالبی ترين شخص ی کهئسياسی خود وصله کنند، ولی اگر اينجا و آنجا کسی،  يکی از آنان را ارباب خواند، تو گو

  .دوران توھين شده و شخصيت اين سوپر انقالبی آب شده و بايد اين عقده را به  شکلی از اشکال فرو بنشاند

آنھا . که به بيماری روانی مبتال ھستند از اين بيماری مزمن نيز رنج می برند ضمن اين» پوالد«و » شورشی ھا«

نقد تئوريک ـ سياسی «ی مشمئز کننده پرداخته نام آن را ئ پديده ھا به کلی گوترجيح می دھند، به جای بررسی ديالکتيکی

ايشان به خود حق می دھند ديگران را توھين و تحقير کنند، اما وقتی ديگران ايشان را به جا و . بگذارند» و علمی

  .می خوانند» ومپنانهل«را  می خوانند، ھياھو راه می اندازند و آن» مالنصرالدين«و » لوده ھای سياسی«درست 

ی و پر گوئی و روده درازی نکرده، صاف و ساده بگويد که ئمی خواھيم تا کلی گو» پوالد«بطور نمونه ما از آغای 

وقتی ما شما را .  سازمان انقالبی افغانستان به ايشان چه اتھامی زده که باعث عصبانت اين جنابعالی شده است

م است، مگر شما فرار نکرده ايد؟ وقتی ما شما را دروغگو خوانده ايم، نمونه ھای خوانده ايم، کجای اين اتھا» فراری«

را برای تان قطار نکرده ايم؟  آن را برايتان ذکر نکرده ايم؟ وقتی شما را ياوه گو و ھرزه گو خوانده ايم، مثال ھای آن

  ...کرده ايم؟ ووقتی شما را توطئه گر خوانده ايم، نمونه ھای فراوان آنرا برايتان نشانی ن
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اگر اپورتونيست و دروغگو نيستيد، وقتی ما را متھم به توطئه گری، اتھام زنی و جاسوسی ! »شورشی ھا«و » پوالد«

تشکيل گروه اوباش و فحاش بوسيله «نام ه را ارائه نمی کنيد و فقط به مخلوق ذھنی تان ب می کنيد، چرا نمونه ھای آن

را برای تان ارائه کرده ايم، يکی از  قتی ما شما را اتھام زن می خوانيم، نمونه ھای آنو. پناه می بريد» سازمان انقالبی

 سياسی خود ۀشما خوب می دانيد که ما در مبارز.  ماستۀوسيله ب» تشکيل گروه اوباش و فحاش«اين اتھامات تان ھمين 

 گرفتن از آن، وقتی خود ما  با نام نه به  تشکيل گروه اوباش و فحاش ضرورت داريم و نه ھم به کدام باند و کمک

 لنين با زبان آتشين در پرتو تئوری ھای انقالبی دفاع کرده می ۀاز حقانيت خود به گفت» سازمان انقالبی افغانستان«

وليت نوشته ؤما مس.  کرده ايمک تان کمک خواسته ايم و نه ھم به کسی کم ھاییئما نه از کسی در رد ياوه گو. توانيم

ا می گيريم و با صراحت اعالن می کنيم که ھر آن چيزی که در مورد تان گفته ايم، از آن عقب نمی نشينيم، ھای خود ر

  .ی و اتھامات تان از تمام جنبش انقالبی افغانستان معذرت بخواھيدئکه خط بينی کشيده از چرند گو الی اين

ی گفته ايم ئکه ما جا  ارائه نمی کنيد و زور زده،  اينوقتی به ما اتھام می زنيد که گويا ما جاسوسی می کنيم، ھيچ مثالی

در ھالند زندگی » مائويست«بلی، ما نوشته ايم که جنابعالی ھای . را جاسوسی می خوانيد شما در ھالند حضور داريد آن

نوشته » سوم عقرب«و » شورش«، »پيام آزادی«را بر اساس گزارش ھای خودتان در وب سايت ھای  می کنند و اين

مائويست ھای «می نويسيد که » گزارش مصور از اول ماه مه در ھالند«مگر شما وقتی در تازه ترين گزارش تان . ايم

افغانستان به نمايندگی از جنبش کمونيستی افغانستان بطور عام و کمونيست ھای افغانستان در ھالند بطور خاص در اين 

 حضور شما در ھالند نيست؟ وقتی ۀ، آيا نشاندھند»ور نمايندگی کردنداز جنبش کمونيستی کش... ائتالف نماينده فرستاده 

خودتان ھمه چيز را از ھالند گزارش می دھيد، جاسوسی نيست، ولی وقتی ديگران بر بنياد ھمين گزارش ھای تان به 

 و لودگی چيزی ی، اتھام زنیئحضور تان در ھالند اشاره کردند، بر آنان اتھام جاسوسی می زنيد؛ آيا اين جز دروغگو

ه در نوشته ھای تان ب) »پوالد«و » عمدتاً مائويست ھا«، »مائويست ھا«(ديگری را نشان می دھد؟ اما اين که شما 

طور آشکار جاسوسی کرده ايد، ما در قسمتی از اين نوشته به آن قسماً تماس گرفته ايم که ناگزير ھستيد روزی  به اين 

  !جاسوسی تان، جواب بدھيد

 حامی و مربی بزرگ شما، دولت سوسيال امپرياليزم چين شما را از ٢٠٠١در اخير سال «به ما اتھام می زنيد که شما 

با جانی ترين، خاين ترين و خونخوارترين دشمنان مردم » بن«لمان برد و در کنفرانس اسابق شما به » قرارگاه«

چين را ) از رفقای سازمان انقالبی افغانستان(ز رفقای ما اگر ثابت ساختيد که يکتن ا» ...افغانستان دور يک ميز نشاند

شرکت کرده باشد » بن«لمان رفته و در کنفرانس اديده باشد، با دولت امپرياليستی چين در ارتباط بوده باشد، بعد ھم به 

 ھستيم تمام و با جانی ترين، خاين ترين و خونخوارترين دشمنان مردم افغانستان دور يک ميز نشسته باشد، ما حاضر

حرف ھای خود را در مورد شما پس بگيريم و از خود انتقاد کرده خود را به شما بسپاريم تا در مورد ما تصميم بگيريد، 

  و اگر ثابت نساختيد، اعتراف کنيد که انسان ھای بدتر از آن ھستيد که در مورد تان گفته می شود، درست است؟؟

» سازمان رھائی«ت که شما در داخل کشور ھنوز ھم با ھمان سند مصونيتی که شکی نيس«شما به ما اتھام می زنيد که 

اگر اتھام زن نيستيد و دروغ نمی گوئيد و توطئه ! بسيار خوب» .دريافت کرده است، فعاليت می کنيد» بن«در کنفرانس 

سند «است و چپ بدويد و لطف کنيد، برای چند ھفته به افغانستان بيائيد و ر: گری نمی کنيد، يک خواھش ساده داريم

ما را پيدا کنيد، اگر توانستيد، ما قول می دھيم که ھمه گپ ھای خود را در رابطه با شما نادرست اعالم می » مصونيت

کنيم و اگر نتوانستيد، اجازه بدھيد که شما را چنانچه در شروع گفتيم با اردنگ انقالبی به ھمان باتالق حواله کنيم که 

   درست است؟ آن ھستيد،ۀشايست

خواھش می کنيم که تحقيق تان را ھمين امروز آغاز کنيد و . تشکيل داده ايم» حزب قانونی«شما اتھام می بنديد که ما 

را » سازمان انقالبی افغانستان«تمام کانال ھای جاسوسی تان را به کار انداخته، تا شش ماه وقت داريد که حزب قانونی 
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که موفق نشديد، اجازه بدھيد که  شما را حداقل توطئه  به ھمه اعالن کنيد، در صورتی ثبت و رھبر حزب ۀبا اسم، شمار

  گران بی آزرم بخوانيم، درست است؟؟ 

از ھمه امکانات رسانه . در پناه ارتش ھای اشغالگر و دولت مزدور فعاليت علنی داشتيد و داريد«شما اتھام می بنديد که 

اگر ثابت » ...ميتنگ ھا برگزار می نموديد. استفاده می کرديد»  خصوصیبخش«ای به شمول تلويزيون ھای مختلف 

به فعاليت علنی دست زده باشد، می پذيريم که با » در پناه ارتش ھای اشغالگر و دولت مزدور«ساختيدکه سازمان ما 

سازمان )  علنی مخفی و استفاده از شرايطۀمبارز(رو ھستيم، و اگر تطبيق اصل بلشويکی ه ن با وجدان روبامنتقد

ھرزه و » مائويست ھای«می خوانيد در اين حالت اجازه بدھيد که شما را  » مصونيت قضائی«انقالبی افغانستان را 

  چشم سفيد و نادان بخوانيم، درست است؟؟

ر و در پناه ارتش ھای اشغالگ« مخفی با فعاليت قانونی را جداً در نظر داريم، اما نه ۀما اصل بلشويکی پيوند مبارز

 ضد استعمارگران و دولت پوشالی و ساير نوکران امپرياليست ھا و دولت ھای هبلکه عکس آن ب» دولت مزدور

  . ارتجاعی منطقه و به اين منظور از تربيون ھای گونه گون که به اصول بلشويکی ما لطمه نزند، استفاده می کنيم

کنيم و اين تلفيق کار علنی و غير علنی است که خصوصاً له دفاع أ مبرم ماست که از ھر دو مسۀوظيف«: لنين می گويد

دفاع از موضع حزب در . حزب غير علنی مبارزه کنيم» کم بھا دادن به نقش و اھميت«از ما می خواھد که با ھر گونه 

ه  مسائل کم اھميت تر، با معيارھای متعادل تر، در موارد خاص و در چارچوب قانونی، دقيقاً يک ضرورت است کۀبار

خصوص از ما می خواھد تا نسبت به آن دقت نظر داشته باشيم تا سر و ته اھداف و شعار ھا زده نشود، تا شکل ه ب

 آنھا نکاھد، و نيز دورنمای تاريخی و ۀ مبارزه، محتوای آنھا را از بين نبرده و از  خصلت مبارزه جويانۀتغيير يافت

ما دقيقاً اين رھنمود لنين را در تلفيق کار علنی و غير ) ه سوی وحدتب(» ...نمايداف تاريخی پرولتاريا را تحريف ناھد

  . علنی در نظر داريم و با وجود پيوند ديالکتيکی ميان اين دو، مرز ميان آنھا را مخدوش نمی سازيم

ی به درون سازمان ھای قانونی تکيه گاه ھائی ھستند که امکان می دھند ايده ھای ھسته ھای غيرقانون«ما باور داريم که 

ولی با ايجاد حزب قانونی  و علنی نه تنھا که مخالف ). حزب غير قانونی و فعاليت قانونی، لنين(» .توده ھا نفوذ کنند

  .را ضد انقالبی و غير کمونيستی می خوانيم ھستيم بلکه آن

می دھيد که  به خوبی نشان با اين اتھام. می نمائيم» عليه اصطالح مائويزم حمالت خصمانه«شما اتھام می بنديد که ما 

با وجودی که به حيث يک سازمان تا ھنوز به کاربرد اصطالح مائويزم .  سرشت تان استی ازتوطئه گری جزو

نرسيده ايم و برای ھمين خود را معتقد به مارکسيزم ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون می دانيم،  ولی اين باور،  ابداً به ما 

خصوص در ھند،  در کنار  توده ه ی که ھمين اکنون در کشورھای مختلف و بئيه مائويست ھااجازه  نمی دھد که  عل

 اين ۀھای تھيدست عليه نظام ھای استثمارگرانه می رزمند، به حمالت خصمانه دست بزنيم؛ عکس آن، ما از مبارز

ناخنک می گيريم، منظور ما وقتی ما،  مائويزم را در . مائويست ھای شجاع و دلير با قاطعيت پشتيبانی می کنيم

است که از کنار توده ھا فرار کرده و با ده ھا مرض آلوده شده و با وجودی که چھره اش فرتوت و » مائويزِم فراری«

به «اگر ما ضد مائويست ھا می بوديم، در .  خود می دانيمۀزرد شده،  نقاب سرخ بر رخ کشيده که دريدن آن را وظيف

لو را که خود را مائويست می خواند، ابداً يک انقالبی اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده  چھارم گونزاۀشمار» پيش

  ! ھستيدءـ می بينيد که دروغگو و بی حيا. خوب و رفيق انقالبی نمی خوانديم

ی مائويست ھا« برويم، صادقانه می گوئيم که وقتی اينھا را » مائويست ھا«ی ھای ديگر ئکه به ياوه گو قبل از اين

می خوانيم، اين از سر عقده و کينه نيست، بلکه بر مبنای آن فکاھی ھای خنده داری است که اينھا در » مالنصرالدينی

طور ه ب. بيرون داده اند) نقدی بر مواضع اپورتونيستی سازمان انقالبی، بخش چھارم(اسناد گذشته و در سند اخير شان 
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ه، اينجا نقل می کنيم، تا خوانندگان بفھمند که حکم ما در مورد اينھا نه نمونه چند تا از اين فکاھی ھا را بدون تبصر

  .دروغ است و نه ھم توطئه و نه ھم اتھام

شما که نه اديب . دون کيشوت باشند، چه ضرورتی به نقد شما دارند) م ـ ل ـ م( ھر گاه مائويست ھا «: فکاھی اول

نه » چه رسد به آنکه آن را از ديدگاه ادبی ـ مارکسيستی ـ لنينيستی. دھستيد و نه در داستان نويسی و نقد آن مھارت داري

  ».مائويستی مورد نقد قرار دھيد

اگر منسوبين جنبش انقالبی افغانستان بيماران روانی ھستند، سازمان انقالبی اين ادعای خويش را به اساس «:فکاھی دوم

 تحقيقات صحی و روانی خويش را در کدام نو اي} مايدمی ن{کدام تحقيقات و سند و اسناد صحی ارائه می نمايند 

  ».شفاخانه يا بيمارستان روانی  انجام داده است

از بس که ھستری ضد مائويستی حضرات سازمان انقالبی باال گرفته است به نبشه ھا و قلم و کاغذ نيز «:فکاھی سوم

تقاد وارد به ايشان بيش از صد صفحه را بنام ھای به خاطر دو سه ان... «:برخورد لمپنانه می کنند و چنين می نويسند

به خاطر دو سه انتقاد وارد به «اگر سازمان انقالبی می نوشت که ) تأکيد از ماست. (گوناگون سياه و چتل می سازند

اما وقتی چتل را در کنار سياه . عيبی بزرگی نداشت» ايشان بيش از صد صفحه را بنام ھای گوناگون سياه می سازند

ار می دھند، ترکيب مشمئز کننده بوجود می آيد زيرا ھيچ کس کاغذ را با نوشته چتل نمی سازد، بلکه سياه می قر

  ».سازد

برای ما مھم نيست که افراد سازمان انقالبی پوده و مسخره است يا نيست، روده دراز است يا روده «:فکاھی چھارم

  !خوب توجه کنيد، بعد تا می توانيد بخنديد» رازیروده د«از اصطالح » مائويست ھا«به برداشت . »کوتاه

اين را فقط مائويست ھا، حزب ... «:بيائيد به فقر علمی و بيسوادی سازمان انقالبی نگاه کنيم که می نويسند«:فکاھی پنجم

له سازمان اين جم» می توانند بپذيرند نه انسان ھای با مغز و با شعور» پوالد«و ) حزب کمونيست ـ مائويست افغانستان(

از ديد انسان .... است و نه علمی، بلکه يک جمله سوبژکتويستی، توخالی، توھينی و تحقيری است) م ـ ل ـ م(انقالبی نه 

انسان ھای با مغز و با شعور و انسان ھای بی مغز و بی . شناسی سازمان انقالبی انسان ھا به دو دسته تقسيم می شوند

  ».ا مغز و با شعور ھستنددر حاليکه ھمه انسان ھا ب. شعور

مشاھده می شد که جنبش مائويستی افغانستان چقدر محبوب قلب محصلين، } در ھالند{در اين جا «:فکاھی ششم

  »کارگران، متعلمين و زنان تحت ستم می باشد

 آن  را در جاده ای که به اطرافبا بازوان نيرومند شان پورتريت سرخ مائوجوانان رشيد مائويست «:فکاھی ھفتم

  ).تکيه از ماست(» .ساختمان ھای آسمانخراش سر به آسمان کشيده، به اھتزار درآورده بودند

کارگران سالخورده و با تجربه ھوادار مائويست ھای افغانستان، برای جلوگيری از تحميل ماجراجوئی «:فکاھی ھشتم

  ).تکيه از ماست(» . و متعلمين خونگرم را با دقت تحت نظر داشتنداطفالبر مارش کنندگان 

 و نيم بعد از ظھر اين تظاھرات با اشتراک صدھا تن کمونيست از ۵در روز اول ماه مه، ساعت «:فکاھی نھم

کشورھای ديگر دنيا و ھزار ھا تن جوان کارگر، محصل و متعلم از فابريکه ھا، دانشگاه ھا و مکاتب مختلف ھالند، 

  ).مراجعه کنيد تا به عمق اين فکاھی پی ببريد» شورش« سايت به عکس ھای منتشره اين تظاھرات در(» .آغاز شد

  .ادامه دارد

  

  

 


