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بدون تحقيق حق صحبت کردن رانداريم
دراين اواخر نبشته ای بنام " انکار از واقعيت ھا وتحريف حقايق مربوط به ماھيت وو اقعيت جنبش انقالبی پرولتری
)م ل م(افغانستان توسط يک اپورتونيست کھنه کار وپر مدعا" در سايت پيام آزادی منتشر گرديده است .اين نوشته
نقدی است بر نوشته  803صفحه ای بنام "جنبش انقالبی پرولتارياوبوالھوسی ھای روشنفکران خرده بورژوا"که
توسط يکی از بنيانگذاران سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين شعله جاويد نگارش يافته است ودر بين
عده ای از ھوادارانش پخش گرديده است .طوريکه از متن اين نبشته پيداست نويسنده" جنبش انقالبی
پرولتارياوبوالھوسی ھای روشنفکران خرده بورژوا" در اين نوشته عريض وطويل مسايل مربوط به گذشته جنبش
انقالبی وپرولتری کشوررا مورد تحليل وارزيابی قرارداده وجنبش انقالبی) م -ل – م( ومبارزات روشنفکران انقالبی
تحت رھبری سازمان جوانان مترقی را يک جنبش خودبخودی وانمود ساخته است .گرچه ما تا ھنوز موفق نشده ايم تا
تمام اين نوشته را بدست آوريم واز محتوای آن بصورت کلی با خبر شويم اما تاجائيکه نقدآن را در سايت پيام آزادی
به خوانش گرفتيم  ،نويسنده  803صفحه ای در بسا موارد سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين را مورد
نقد قرار داده واز خدمات برجسته وارزشمند سازمان جوانان مترقی و رھبر آ ن رفيق شھيد اکرم ياری انکار ورزيده
است وآن را" راحت طلب  ،موعظه گر و"...خطاب نموده است بطورمثال در  234ميخوانيم" :ديده شد که بعضی
افراد راحت طلب برخاسته از طبقه اشراف فئودال که چند کتابی را نظربه مساعدت شرايط بيشتر ورق زده بودند وخود
با چند مريد زير کش در باره او تبليغ مبالغه آميز ميکردند وتئوريسن بی بديلش ميخواندند غره بود که نبايد به عمل
دست بزند وخواه نا خواه در صدر مجلس جاه گيردونکته ھای حکيمانه موعظه نمايد " .اين نوشته بوضاحت ميرساند
که منظورآن رفيق اکرم ياری ميباشد.در حاليکه واقعيت انکار ناپذير اينست که شخص رفيق اکرم ياری نه شخص
"راحت طلب "ونه" موعظه گر" بلکه يکی از پرکار ترين رفقای شعله ای ويکی از بزرگترين مارکسيست –
ليننيست -مائوتسه دون انديشه در وقت و زمانش در سطح کشور بود وتا زمانيکه در رأس رھبری سازمان جوانان
مترقی وجريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد ( قرار داشت ،با وجود کمبود يھا وکاستيھای که داشت جنبش انقالبی
خلق افغانستان را در مسير درست وانقالبی ھدايت نمود ومبارزه انقالبی واصولی را بر ضد رژيم سلطنتی و باند ھای
رويزيونيستی وجنايتکار" خلق وپرچم" و"اخوان "اين نمايندگان واجيران امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم انجام داد.
اين در ست است که رفيق اکرم ياری در يک خاندان فئودا ل تولد گرديده است ومنسوب به آن ميباشد ولی اين گناه
رفيق اکرم ياری نيست که وی در يک خاندان فئودال تولد يافته است .رفيق اکرم ياری نميتوانست وامکان ھم نداشت
تااز تولدش جلوگيری نمايد که در يک خاندان فئودال تولد نيابد واين امکان ھم ندارد .ديالکتيک وعلم انقالب ھم حکم
نميکند که اگر يک شخص در خاندان زحمتکش تولد شد ،انقالبی است واگر در خاندان فئودال تولد شد غير انقالبی
است بلکه موقف گيری ايدئولوژيک سياسی ،عملکردانقالبی ومبارزه عملی ونظری يک شخص است که معيار
انقالبی بودن آن شخص راتعيين ميکند .اين يک واقعيت است که رفيق اکرم ياری زمانيکه به )م – ل – ا( آشنائی
پيدا ميکند از طبقه خويش بريده وبه صف زحمتکشان می پيوندد ودر عمل ونظر از ايدئولوژی طبقه کارگر به دفاع بر
ميخيزد .رفيق اکرم ياری را متھم به"راحت طلبی  ،موعظه ھای حکيمانه" کردن کار بی انصافی است )چون احترامی
که به نويسنده  803صفحه ای داريم کدام کلمه ديگر به آن اطالق نميکنيم ( زيرا تئوری وخط انقالبی سازمان جوانان
مترقی را با وجود يک سلسله نواقص واشتباھات در مجموع )م ل م ( تشکيل ميدھد نه " راحت طلبی وموعظه
گريھای حکيمانه"وماتا کنون ھمچواسناد وشواھدی از رفيق اکرم ياری وسازمان جوانان مترقی نداريم که آن را متھم
به "راحت طلبی" و" موعظه گری" نمائيم  .ھمچنان بکار برد ن فقره "چند مريد زير کش" که" در باره او تبليغ
مبالغه آميز ميکردند "دور از انصاف به نظر ميرسد زيرا رفيق نويسنده واضح نميسازد که اين ا شخاص کی ھا بودند
وچرادر باره رفيق اکرم ياری تبليغ مبالغه آميز ميکردند بنظرما اين سخن دور از واقعبينی وانصاف است واگر واقعيت
ميداشت تا حال اين مسئله روشن ميشد.در جای ديگر در صفحه  258ميخوانيم " صيت واعتبار" شعله جاويد" روز
افزون باال ميگرفت وھواداران بالقوه اش زيادتر ميگرديد ھر قدر به کميت اين ھواداران می افزود کيفيت انقالبی را
نشان نميداد که تضمين کند ،جنبش انقالبی پديدآمده ودارد به حرکت خود نويدی را حمل ميکند -تئوری نشر شده در

شعله جاويد در اذھان نفوذ نکرد وخود موجب نشد کدرھای پديد آيدوآگاھانه از آرمان" شعله جاويد" بدفاع بر خيزد،
مظاھره واعتصابات خود جوش محصلی کارگری که صبغه توده ای داشتند در"ھوای شعله جاويد"پروبال ميزدند
ونفرت عميق خودرا نثار بلند گويان رويزيونيزم معاصر شوروی " حزب دموکراتيک خلق " می ساختند اما سازمان
جوانان مترقی پای تعھد خود که ايدئولوژی انقالبی را بين توده ھا ميبرد وبخصوصيات ملی کشورما موافق در معرض
تطبيق ميگذارد بدان سبب وفادار نماند که توان ايدئولوژيک اين امر را نداشت".بلی اين واقعيت است که اعتبار شعله
جاويد روزبروز در بين محصلين ،متعلمين ،کارگران وسايرطبقات و اقشار زحمتکش مردم باالميگرفت ولی بايد
متذکرشد که اين اعتبار به اثر کار وپيکار خستگی ناپذير سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين در بين
روشنفکران ،محصلين ،متعلمين ،کارگران وديگر اقشار زحمتکش مردم بوجود آمده بود نه بصورت خودجوش
وخودبخودی  .مظاھرات واعتصابات محصلی وکار گری که باصطالح نويسنده در "ھوای شعله جاويد" بوجودآمده
وپروبال ميزد ،خود جوش نه ،بلکه به اثر کار مخفی وانقالبی کادر ھای سازمان جوانان مترقی بوجودآمده بود .اگر
انديشه ھای انقالبی ورھائيبخش "شعله جاويد" در اذھان مردم نفوذ نميکرد چطور امکان داشت آن حرکت ھای
اعتراضی محصلين ،متعلمين وکارگران به آن وسعت وگسترد گی بصورت خود بخودی بوجود بيايد  .اين ھم بی
انصافی ديگريست که ما تمام زحمت کشيھای کادرھای رزمنده وانقالبی "سازمان جوانان مترقی" ورزمندگان
جانبازجريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد(در رأس ھمه آنھا رفيق اکرم ياری راکه با ريختاندن خونھای سرخ شان
بذر انديشه ھای رھائی بخش انقالب دموکراتيک نوين کشور راآبياری نمودند،نفی نموده وباالی تظاھرات واعتصابات
محصلی وکارگری جريان دموکراتيک نوين مھر خودجوش بزنيم ،زيرا بدون تئوری انقالبی ھيچ جنبش انقالبی بوجود
نمی آيد ما نقد مفصل اين نوشته را فعال ملتوی ميگذاريم تا اصل نوشته 803صفحه ای را بدست آوريم .برگرديم بر
اصل مطلب :زمانيکه نوشته  803صفحه ای از طرف گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان) م ل م( مورد نقد قرار
گرفت بجواب آن دونوشته ای بنام ھای به" پيشگاه جنبش" و" باز ھم به پيشگاه جنبش"از طرف جبھه متحد ضد
امپرياليزم وارتجاع -افغانستان در سايت "بابا" به نشر رسيد واز نبشته "جنبش انقالبی پرولتارياوبوالھوسی ھای
روشنفکران خرده بورژوا"به دفاع بر خاستند .نوشته ھای متذکره به دوبخش تقسيم ميگردد :يک بخش آن در دفاع از
نبشته ای  803صفحه ای صورت گرفته است وقسمت ديگرآن در رد نوشته ھای "گروه پيکار برای نجات مردم
افغانستان) م ل م(" صورت گرفته است که بايد در مورد ھرکدام آن بصورت جداگانه تماس گرفت .بايد تذکرداد که
يگانه راه که باعث وحدت اصولی ورزمنده نيروھای انقالبی ميگردد مبارزه سياسی وايدئولوژيک است ما اميد وار
ھستيم ھما نطوريکه" گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان )م ل م( نبشته  803صفحه ای رابه نقد کشيده است،
نويسندگان اعالميه " به پيشگاه جنبش "ھم نقد شان را از نبشته  803صفحه ای ونبشته" گروه پيکار "...بيرون
دھند تا در پر تو اين نبشته ھا گذشته جنبش مارکسيستی -لنينيستی  -مائوئيستی کشور روشن شود ،در غير آن
مسامحه ،سازشکاری ،محفل بازی وماست مالی کردن اختالفات درون جنبش انقالبی پرولتری افغانستان به نفع مردم
وجنبش انقالبی کشور نبوده وآن را مانند موريانه از درون ميخورد .رفيق مائوتسه دون ميگويد ":وقتی به روشنی
معلوم شود که شخص اشتباه کرده است ولی فقط به اين علت که اويک نفر آشنا  ،يک ھمشھری،يک ھم کالسی ،يک
دوست صميمی ،يکی از عزيزان ،يک ھمکار يا زير دست قديمی است ،از بحث اصولی با او سرباز زدن ،برای حفظ
صلح ودوستی کار ھارا به حال خود رھا کردن ،يا بخاطر حفظ مناسبات حسنه به عوض حل نھائی مسايل به آنھا به
طور سطحی برخورد کردن  ،نتيجه اين خواھد شد که ھم جمع لطمه بيند وھم شخص مورد نظر اين است اولين شکل
ظھور ليبراليسم ".درجای ديگری مينويسد"ھمه کمونيست ھای وفادار ،صادق وشرافتمند بايد برای مبارزه عليه
گرايشات ليبرالی برخی از افرادمتحد شوند وبکوشند آن ھارا به راه راست ھدايت کنند اين يکی از وظايف ما درجبھه ا
يدئولوژيک است ".بتأسی ازآن مانيز به حيث يک جمع مستقل  ،کوچک ومصمم تا حد توان خويش کوشش خواھيم
نمود تابعد از در يافت نبشته  803صفحه ای نقطه نظرات خودرا در روشنائی وپرتو انديشه ھای مارکسيستی -
ليننيستی  -مائو ئيستی مطرح نموده ودر دسترس جنبش انقالبی کشور قرار دھيم.زيرا وظيفه تمام کمونيست ھای
صادق ومردم دوست است که منافع خلق وکشور را برمنافع شخصی وگروھی شان ترجيح دھند اينست که در شرايط
کنونی بخاطر وحدت اصولی ورزمنده تمام نيروھای کمونيستی) م ل م( مبارزه اصولی ،ايدئولوژيک وسازنده را راه
اندازی نمايند ،اشتباھات وکاستی ھای درون جنبش را بر مالسازند .مبارزات ايدئولوژيکی وسالح برنده انتقاد وانتقاد
از خود را بر سازشھا وتمکين ھای غير اصولی تر جيح دھند از تھمت ،بھتان وحمالت شخصی باالی اشخاص پرھيز
نمايند .مادراين نبشته بصورت اجمال روی چند نکته انگشت ميگذاريم وھدف ما صرف برمال ساختن اشتبا ھات وطرق
در مان آنست اميدواريم رفقا به خشم نيايند ومارا ھم متھم به دشنام گوئی نسازند -1در اعالميه "به پيشواز جنبش"
ذکر گرديده است که نويسنده" انکارازواقعيت ھا"...ھويت نويسنده  803صفحه ای را افشأنموده وکشورمحل زندگی
آن را ھويدا ساخته است .راستی برای ما ھم جالب بود که چطور وروی کدام منظور اين »افشاگری« صورت گرفته
است ما ھم در اين رابطه انتقادات خودرا با "گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان)م ل م( "مطرح ساختيم .گروه
متذکره وانمود ساخت که نويسنده " جنبش انقالبی پرولتاريا وبوالھوسی ھای روشنفکران خرده بورژوا" خودش در
نبشته  803صفحه ای خويش نام کشوری که درآن پناھندگی گرفته است خود ذکر نموده است و ما به استناد نوشته
خودش در نقد خويش آنرا تذکرداديم و سه ورق اسناد فوتوکا پی آن را ھم بدسترس ما قرار داده اند که اگر نويسندگان

محترم " به پيشواز جنبش" الزم ميدانند ما حاضر ھستيم آنرا در سايت بگذاريم .ما دراين حال صرف يک پاراگرف آن
رادر اينجا نقل ميکنيم ... " :پس از دوسال کشور کاناداامر پناه سياسی دادکه در سال  1991تا حال در اين کشور
مقيم ميباشم" .صفحه  662نبشته" جنبش انقالبی پرولتارياو -2 . "...انتقاد ديگر در مورد دستگيری رفقای ساوو
واينکه نويسنده  803صفحه ای جان به سالمت برده است.اين مسأله راما نيزبنوبه خويش با نويسندگان رساله" انکار
از واقعيت ھاوتحريف حقايق  "...در ميان گذاشتيم وآنھا متذکر شدند که در اين زمينه اسناد و شواھد کافی وجود دارد
که در آيند ه آنھارا در دسترس جنبش انقالبی کشور قرار خواھيم داد -3 .نويسندگان" به پيشواز جنبش"
نويسندگان" انکار از واقعيت ھاوتحريف حقايق  "...را به دشنام گوئی ونا سزاگوئی متھم نموده اند ولی ھيچ گاھی ذ
کر نکرده اند که اين دشنام ھا وناسزاگوئی ھا کدام ھا ھستند .درميدان مبارزه ايدئولوژيک سياسی ھرگاه يک طرف
اشتباھات وانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی طرف ديگررانقد می کند نبايد طرفی که مورد انتقاد قرارگرفته است
آن نقد را»فحش ودشنام« تلقی نمايد .واگر يکی ازطرفين به فحش ودشنام پناه می برد؛ طرفی که خودرا اصولی وپابند
اخالق مبارزاتی "متمدنانه" ميداند بايد عمل بالمثل انجام ندھد وکوشش کند ،نقد وانتقادات خود را جنبه ايدئولوژيک
سياسی و اصولی بدھد .اما بدبختانه که در جنبش انقالبی کشورما ھميشه نقد بمثابه دشنام تلقی گرديده است ھر گاه
نقد جنبه اصولی ھم داشته است مشکل است جھتی که مورد نقد قرارگرفته است بتواند آن را قبول نمايد .عده ای
قبول کردن اشتباه ويا انحراف شان راکسر شأن ميدانند ،ولی از سکوت کردن ،چاپلوسی کردن  ،سازشکردن وبه به
گفتن خوش شان ميآيد اين يکی از شيوه ھای ليبراليسم است که متاسفانه در درون جنبش انقالبی افغانستان خريداران
زياد دارد .ھر گا ه کسی زبان به نقد وانتقاد باز کند چنان مورد سرزنش واتھامات بی اساس قرار ميگيرد تا نويسنده
ديگر جرأت نکند زبان به انتقاد بکشايد .درحاليکه انتقاد وانتقاد از خود است که اشتباھات وانحرافات را اصالح
ميکندو به جنبش نيرو وتوان بخشيد ه وآن را براه راست و درست واصولی رھنمون ميسازد .نويسندگان " به
پيشگاه جنبش" در صفحه اول اعالميه شان مينويسند ...":دشنام ھا ونا سزاگوئيھای رکيک بی شمار "گروه"نامبرده
ھر چه باشد ،ولی چنانچه قبال ھم گفته ايم ما ناشرين "بيانيه"در التزام به ھمان اصول وموازين انقالبی و" متمدنانه
") تأکيد از ماست ( اعالم يافته در بيانيه "به پيشواز جنبش"پيرامون چگونگی پيشبرد يک مناظره وجدل منطقی
سياسی ايدئولوژيک ،خودمان را البته در کنش وواکنش ھای مربوط به مسايل  ،فعل وانفعاالت ،حل معضالت "ميان
خلق"چه بسا در گستره خاص روابط وعاليق افراد ،سازمان ھا ونيروھای منسوب به جنبش انقالبی کشورکماکان پابند
دانسته وھمين اسلوب متمايز ستودنی را که يک سالح فکری منطقی برا وکوبنده در مبارز ه ھر انسان متعھدوانقالبی
ميباشد بسادگی لحظه يی ھم از کف رھا نخواھيم کرد.بنا بر اين بتأسی از ھمين بينش ورويکرد دور انديشانه انقالبی
ميباشد که ما تخطی ناپذير نميخواھيم اينک در قبال ناسزاگوئی ھای "گروه پيکار "..ويا ھيچ عنصر ونيروی انقالبی
مردمی به يک واکنش متقابل متوسل گرديم" ای کاش ھمينطور باشد !؟ .ا عالميه نويسان به پيشواز جنبش اين گفته
خويش را بسيار زود فراموش ميکنند و در صفحه دوم نوشته شان چنين ذکر مينمايند :علی الرغم فحاشيھا )کدام
فحاشی؟ تأکيد از نويسنده است(نا سزاگوئی ھا ادعاھا واتھامات بی پايه که با توسل به چنين اصاليب وشيوه ھای عقب
مانده ناپسند وناشايست که شايد ھم موقتاخاطر ناآسوده وروان معذب خودشان را بتوانند بدان تسکين بخشند ولی به
اھداف وظايف ودورنمای قانونمند ھمين مبارزه طبقاتی انقالبی با ديده بصيرت الزم نمی نگرند آری ھمينھا باز ھم
روزی وتحت شرايط معينی متحدانه ودر کنار ھم در صف واحد انقالب ودر مصاف روياروی با صف ضد انقالب سنگر
خواھند گرفت ".اميدواريم نويسندگان در مورد پاراگراف باال تذکر دھند که کدام فحاشی ھا وکدام ناسزاگوئی ھا زيرا
اسلوب نقد نويسی و نويسند گی ايجاب ميکند که زمانی که نويسنده ميخواھد در مورد شخصی صحبت نمايد ويا آن را
متھم به کدام حرف ناشايست ويا دو ودشنام ميسازد بايد گفتار ويا دوودشنام نويسنده را درجمالت وپاراگراف ھا
شناسائی کرده بين دوناخنک " " ذکر نمايد تا برای خوانندگان شک وشبھه ايجاد نکند ،در غير آن نوشته اش فاقد
ارزش سياسی و ادبی بوده ومورد قبول اھل نظر قرار نميگيرد .نويسندگان "به پيشواز جنبش" باز ھم در صفحه سوم
اعالميه شان می نويسند" :ناشرين بيانيه به پيشواز جنبش پاسخگوئی به ھمه گفته ھا ،ادعاھا واتھامات ونا سزاگوئی
ھای" مشمئز کننده" و" تھوع آور" گروه نامبرده را بعنوان يک حق مسلم وبديھی برای خودمان محفوظ ميداريم که
بی ترديد در فرصت مناسب ومقتضی بدان رسيدگی خواھيم کرد"  .پاراگراف باال به وضاحت ميرساند که نويسند گان
با وجودی که طرف مقابل را به ناسزاگوئی ھای "مشمئز کننده وتھوع آور" متھم ميسازند اما خودشان عين ھمان
کلمات را در مورد مخاطبين شان بکار ميبرند اميدواريم نويسندگان محترم به "پيشواز جنبش" يکی دوتا " اتھام""،
ادعا" ،دو و دشنام "تھوع آور "و "مشمئز کننده" نويسند گان "انکار واقعيات وتحريف حقايق"....را در بين قوس
نو شته کرده تا ما وخوانندگان ھم ملتفت شويم که کدام کلمات دو ودشنام وناسزاگوئی است ونويسندگان محترم "به
پيشواز جنبش" ازآن در نوشته ھای شان خود داری نموده اند تا ماھم درآينده ازآن پر ھيز نموده ومورد انتقاد قرار
نگيريم  .ھرگاه نويسندگان به "پيشواز جنبش " کلمه ھای " فحاشی"و " ناسزاگوھی ھای مشمئز کننده وتھوع آور"
 "،ادعاھا " و" اتھامات"و "...را در جمله دشنام حساب ميکنند بيشترين بکار برد اين کلمات در نوشته ھای خود
رفقای" به پپيشواز جنبش " جلوه نمائی ميکنداما يک مسأله را نبايد فراموش کرد که بين اتھام بستن ودشنام دادن
فرق فاحشی وجوددارد  .وقتی نويسنده ای شخصی را متھم به "ناسزاگوئی ،فحاشی ،ادعا واتھام" ميکند طرفی که
خودرا منطقی و"متمدنانه" جلوه ميدھد بايد بازبان منطق وبرھان ودليل"متمدنانه !" اين اتھامات را رد کرده واز

خود دفاع نمايد نه اينکه با عين کلمات حتی" چرب تر" از آن طرف مقابل را شالق کش نمايد اما در مورد اطالق
وبکار برد کلمه اپورتونيسم ور ويزيونيسم بايد تذکر داد که اين کلمات دشنام ونا سزاگوئی نه بلکه واژه ھای سياسی
اند که در مورد اشخاص گروه ھا  ،سازمانھا واحزاب که از خط انقالبی مارکسيزم – لينينيزم -مائوئيزم عدول می
نمايند بکار برده ميشو د .اينکه" گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان) م ل م(" در مورد نويسنده  803صفحه ای
اين کلمات را بکار برده است تا جائيکه برای جنبش انقالبی افغانستان ھويد است .نويسنده  803صفحه ای سالھاست
که دچار انحرافات ايدئولوژيک سياسی بوده وھمچنين به انديشه ھای انقالبی رفيق مائو تسه دون باور ندارد واگر
اين سخن مورد قبول شما نيست لطفاً به نشرات" جرقه "مراجعه نمائيد ويا اگر ميخواھيد ما دراين زمينه حاضريم
اسنادی ارائه نمائيم .دوستان عزيز دشنام  ،اھانت  ،اتھام وتوھين آنست که پس منظر نويسان بی منظر در مورد رفيق
اکرم ياری به کار بردند که حتی کاغذ از بکار بردن آن کلمات خجالت ميکشد .دشنام وتوھين وانکار واقعيت آنست که
از خدمات بر جسته رفيق اکرم ياری که جان خودرا در راه مبارزه بر ضد استبداد  ،امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم از
دست داد انکار ورزيم وبر پيشانی آن بر چسب" راحت طلب وموعظه گر "حک نمائيم! نويسندگان "به پيشواز جنبش
در صفحه چھارم می نويسند " گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان) م ل م( نتوانسته است غير از" فحاشی"
ھيچگاھی به مسايل مطروحه در بيانيه به پيشواز جنبش پاسخ گويد راز اصلی فحاشی آن ھا ھم در ھمين جا نھفته
است ثانيا گروه نامبرده ھرگز وھيچگاھی برای ما نسخه معتبر از يک) م ل م( انقالبی پرولتری نبوده ونمی تواند
باشدو مادر مباحث بعدی خويش اين نکته را به بحث گرفته ومستدل خواھيم ساخت ،اکنون اين جا ھمينقدر ميگوئيم که
پرنسيب شکنی ھا القيدی ھا وھمين) فحاشی ھای بسيار ناشايست وتھوع آور" تأکيد از من است( آن که با ھيچ
موازين متعارف سياست انقالبی واخالقيات انقالبی پرولتری سازگاری نداشته وقابل توجيه نمی باشد خود دليل اثبات
برای مدعای ما ميباشد "باز ھم طوريکه ديده ميشود نويسندگان محترم يک جای ھم از" دشنامھای تھوع آور
نويسنده" اتھامات بی پايه " نقل قول نميکنند وصرف اد عا ميکنند که نويسنده آنھارا فحش و دشنام داده است اگر
پارا گراف باال را کمی بشکافيم وتحليل نمائيم اول اينکه دليل انقالبی بودن ويا نبودن يک گروه انقالبی مربوط به خط
ايدئولوژيک سياسی انقالبی پرولتری ونظرات ومواضع وعملکرد انقالبی ويا غيرانقالبی يک گروه ميباشد که حکم
می نمائيم که آن گروه انقالبی است يا غيرانقالبی .دوم  :اينکه بدون تحقيق حکم صادر کردن ھمانقدر غلط است که بعد
از حکم صادر کردن تحقيق کردن .بھتر بود که نويسندگان محترم اول به خود تکليف رنجه ميکردند واز نگاه ايد ئو لو
ژيک سياسی انحرافات و لغزش ھای آن گروه را رابر مال می ساختند بعد حکم صادر ميکردند که "گروه نامبرده ھرگز
وھيچگاھی برای ما نسخه معتبر ی از يک) م ل م( انقالبی پرولتری نبوده ونمی تواند باشد " جای تعجب است که
باوجود يکه گروه پيکار" ...ھرگز وھيچگاھی برای آنھا نسخه معتبری از يک) م ل م( انقالبی پرولتری نبوده ونمی
تواند باشد " مگر تا کنون که تقريبا سه دھه ا ز مبارزات انقالبی" گروه پيکار "...ميگذرد ،نويسنگان محترم "به
پيشواز جنبش" لب برسر لب گذاشته وھيچگونه نقدی از آن گروه در دسترس جنبش انقالبی خلق افغانستان قرار نداده
اند وتازه بعد از صادر نمودن حکم محکمه آنھا به تحقيق وپژوھش ميپردازند .تا جائيکه به جنبش انقالبی پرولتری
مربوط است وما از آن آگاھی داريم "گروه پيکار برای نجات مردم افغانستا ن "يکی از گروھای) م  -ل -م( کشور
ميباشد که درحد توانش کار ھای سود مندی به نفع جنبش انقالبی پرولتری کشور انجام داده است وانکار از آن بی
انصافی وغير واقعبينانه است .در اينجا الزم نمی بينيم از کار کردھای آن گروه بصورت مفصل ياد آوری نمائيم  .الزم
ميدانيم کمی در مورد دشنام  ،مبار زه ايدئولوژيک سياسی و انتقاد وانتقاد از خودبصورت اجمال توضيحات ارائه
نمائيم تا دوستان متوجه شوندو دوودشنام را از مبارزه ايدئولوژيک سياسی  ،انتقاد وانتقاد ازخود ونقد علمی تفکيک
نمايند.
فرق بين مبارزه ايدئولوژيک ،فحشنامه ونقد:
قبل از اينکه وارد بحث اساسی شويم در قدم نخست اينکه ايدئولوژی چيست ومباره ايدئولوژيکی کدام است وتفاوت
مبارزه ايدئولوژيک با دشنام چيست ميخواھم نکاتی چندی ذکر نمايم  .ايدئولوژی عبارت است از سيستم نظريات
وانديشه ھای سياسی  ،حقوقی ،ھنری  ،مذھبی ،فلسفی واخالقی ميباشد وجنبه طبقاتی دارد .ايدئولوژی منعکس کننده
مناسبات اقتصادی  ،سياسی واجتماعی يک جامعه بوده ودر آخرين تحليل منعکس کننده خواست ھا نيازمندی
ھاوآرزوھای طبقات مختلف يک جامعه ميباشد .ايدئولوژی بورژوازی منکس کننده خواستھای طبقه بورژوازی بوده
استعمار واستثمار طبقات بورژوازی راقانونيت می بخشد  .ايدئولوژی طبقه کارگر بازتاب دھنده منافع طبقات استثمار
شونده وتحت ستم ميباشد ).م-ل-م( ايدئولوژی طبقه کارگر وساير طبقات تحت استعمار واستثمار ميباشد که بخاطر
رھائی طبقه کارگر وساير طبقات ستمديده رزم وپيکار مينمايد .فالسفه بورژوازی شايع ميسازند که داشتن ايدئولوژی
مغاير با بر خورد علمی به مسايل وواقعيات عينی جامعه است ،آنھا ايدئولوژی را امری ذھنی ،خالص بدون پايه عينی
ونتيجه انديشه مجرد گروھا ودسته ھای خاص دانسته وادعا ميکنند که بايد فلسفه وعلوم را از وجود ھر نوع
ايدئولوژی پاک کرد آنچه که ايدئولوژی زدائی يا
 Desiedeologisatioinنام گرفته است
نتيجه چنين روشی اينست که آن ھا ميخواھند بطور مصنوعی علم وفلسفه را از مبارزه طبقاتی واز واقعيات اجتماعی
جداسازند .ھدف اصلی آن ھا نفی ايدئولوژی) م –ل -م ( است .ايدئو لوژی) م – ل -م ( سالح برنده ايست در دست

طبقه کار گر وساير زحمت کشان که توسط آن پرده از چھره بوژوازی وعمال اپورتونيستی آن برداشته وسمت حرکت
مبارزه با ايدئولوژی بورژوازی وانواع واقسام اپورتونيزم چپ وراست رامشخص ميسازد ،صرف با پيکار ايدئو
لوژيک امکان پذير است اپورتونيسم خزيده در درون جنبش را برمال ساخته وپرده از چھرۀ آن ھا بر داريم وزمينه را
برای ايجاد حزب انقالبی طبقه کار گرمساعد سازيم ورنه حزب ساختن با عناصر اپور تونيست وسازش کار ساده بوده
و کار چندان دشواری نيست  ).م – ل  -م( جامعه را در حال حرکت وتکامل دايمی دانسته و جامعه را به اساس تضاد
ھای طبقاتی ومناسبات توليدی مورد تحقيق وپژوھش قرار ميدھد وبدين باور است که در جامعه طبقاتی ھمه چيز
طبقاتی است وبه اثر حرکت وتکامل تضاد ھای طبقاتی است که بذر انقالب کاشته شده وبا طوفان انقالب مناسبات
توليدی واجتماعی جوامع انسانی تغيير ميکند .در جوامع طبقاتی دونوع تضاد وجود دارد که ھر کدام آن راه حل خاص
خويش را دارد تضادھای آنتاگونيستی وتضاد ھای غير آنتا گونيستی  .تضاد بين مردم افغانستان واشغالگران اروپائی
وامريکائی ونوکران بومی شان وتضاد بين کار وسرمايه تضاد آشتی نا پذير بوده واز راه انقالب دموکراتيک نوين
وانقالب سوسيا ليستی حل ميگردد .تضاد بين کار گران دھقانان روشنفکران وگروھا واحزا ب سياسی که در صف خلق
ايستاده اند واز منافع مردم دفاع مينمايند تضاد ھای آشتی پذ ير است که از طريق ديالوگ ،مذاکره و انتقاد وانتقاد از
خود حل وفصل ميشود  .دشنام چيست  :نام زشت  ،فحش  ،ناسزا و فحش به معنی از حد گذشتن در بدی  -2.در
گذشتن از حد در جواب وستم کردن درآن  -3دشنام ،ناسزا صفحه  2490فرھنگ معين .حال بکار بردن کلماتی مانند:
" ناسزا گوئی ھای تھوع آور و مشمئز کننده وکلمه" فحاشی " رابه مخاطبين خود اطالق کردن چيست اينرا ميگذاريم
به قضاوت خوانندگان .نقد چيست  :نقد بمعنی سره کردن ،جداکردن پول خوب از بد،ظاھر ساختن عيوب يا محاسن
کالم نقود جمع آن صفحه  1914فرھنگ عميد  .نقد رابه سخن سنجی وسخن شناسی نيز ميتوان تعبير کرد نقد
عبارت ازشناخت،ارزش وبھای آثار وشرح وتفسيرآن بنحوی که معلوم شود که نيکی وبدی آن اثر چيست اما اين
تعريف درست وجامع نيست که تنھا نيک وبدآثار را شناسائی نمايد ،بلکه گذشته از شناخت نيک وبد آثار به اين نکات
ھم نظردارد که قواعد ،اصول ويا علل اساسی را نيز که سبب شده است اثری مورد قبول واقع شود ويا داغ رد
برپيشانی آن کوبيده شود .نقد نويس تا حدی که ممکن وميسر باشد بايدبه کليات وجزئيات مسايل توجه نمايدودرآن
رابطه تحقيق مفصل انجام دھدوبعد به استنتاج بپردازد امابعض نقد نويسان ما بدون تحقيق وبدون دليل واستدالل حکم
محکوميت ِيک گروه انقالبی را صادر مينمايند وای به حال ما وجنبش انقالبی کشور ما!.ماا ين بحث راباز ميگذاريم
نمائيم
می
دنبال
بازآنرا
دوم
بخش
در
کرد
ايجاب
ضرورت
اگر
.

