
انتقادراه  خلق افغانسستان را از اخت	فات واشتباھات درون جنبش انق	بیضادھا،ت  

حل نمائيم آموزش واص	ح   

قرارگرفته ودر آتش  ور ما افغانستان مورد تجاوز مستقيم قدرت ھای سرمايداری وامپرياليستیش از سه دھه است که کشيب
عقيب آن تجاوز عريان وبيرحمانه سوسيال امپرياليزم ثور وبه تن ھفت کودتای ننگي.سوزدجنگھای تحميلی وخانمانسوز مي

بيش از دومليون انسان اين سرزمين  .را وقصبات کشور به خاک يکسان شدقه دباعث بربادی وويرانی کشور گردي شوروی
 اھه د.دنديمتواری گرد و ھمجوار دربدروبه کشورھای بيگانهآن آواره ، ون ش از شش ملييوبده شھيد معلول ومجروح گردي

وآمدن  مزسوسيال امپرياليبعد از شکست .ندد، شکنجه واعدام گرديمحبوس وطن پرست ومردمی ،ھزار نفر از افراد انق	بی
، معلول داز ھمشھريان کابل شھي نفربيش از شصت ھزار.شھر کابل به خاک يکسان گرديد به اثر جنگھای تحميلی نمجاھدي

رشد  باعث ن جنگ ھای تنظيمی مجاھدي. تجاوز صورت گرفت  ھموطنان مازعده ای ابه جان مال وناموس .نددومجروح گردي
ه وبه درھای غربی به افغانستان مسلط گرديخ ھای عرب وکشوشي ،کمک دولت پاکستان  وتقويه نيروھای طالبان گرديدکه به اثر

موسيقی وتلويزيون را ممنوع . زنان را از کار بر طرف نمودند ،را مسدود ساختند مکاتب دختران .قدرت رسيد ند
شکار آط را برای تجاوزبودندکه شراي نه ھایاين ھا ھمه پيش زمي.اجباری ساختندش را باAی مردم نماز وريقراردادند،

اکتوبر  7خ مبارزه عليه تروريسم به تاريرياليزم امريکا به بھانه امپ. مساعد ساخت )ناتو(کاوشرکای جرمشامپرياليزم امري
مک ائت	ف شمال طالبان رابه وبه ک ه اردمان ھای وحشيانه ھوائی ھزاران نفر رابه قتل رسانيدتجاوز وبا بمب ربه کشو 2001
 جنايتکاران، تمامرژيم دست نشانده کرزی متشکل از.را بوجود آورد م دست نشانده کرزیکشورمجبور ساخت ورژيفرار از

در .، سازائی ھا وتسليم طلبان رنگارنگ ميباشدافغان ملتی ھا ،و پرچم ای خلق، جناح ھ بشمول ائت	ف شمال، ن ملی خائني
ھای ھوائی به اثر بمباردمانن کشور اي مظلوم ھزاران ھزار انسان د،گذرمزدور ميم ول ھفت سال که از عمر نکبت بار اين رژيط

متواری  به مناطق ديگریه وشان را از دست داد ن رفته وصدھا ھزار نفرخانه وکاشانهناتو از بيقوای امريکا و امپرياليزم
قاچاق مواد مخدر  کشت و.دنر خط فقر قرار دارفقر وتنگدستی بيداد ِميکند ،بيش از بيست مليون انسان اين کشور زي. ده اندگردي

در بعضی .کار وجود ندارد،ندنکبيداد مي ،اعتياد به موادمخراری واجتماعیفساد اد آدم ربائی،دزدی، .د قوس صعودی می پيماي
کشور نه نان دارند طی که مردم اين شردر چني.کنند بجای  نان وغذا از علف استفاده ميمناطق کشور مردم از فقر وفاقگی از 
وکشتی نجات مردم  دست بدست ھم داده، هک، صادق وانق	بی اينست توظيفه تمام نيروھای وطن پرس. ونه امنيت  داروو دوا نه

،تمام خائنِين  ميسوزد امريکا وقوای ناتو مزامپر يالي فعلی که کشور در جھنم سوزانط در شراي.را به ساحل پيروزی برسانند 
 ی مردم حکومت ميکنندتو باAاکا وقوای نروھای نظامی امپرياليزم امرييوبه کمک ن ک ائت	ف ضد مردمی قرارداشتهِي ملی در 

فه وظي.ازه می کشند ملی خمي نھاد نام ورایودر کرسی ھای دولت وش زنندراسی ميب مردم دم از صلح ودموکوبه خاطر فري
 تانافغانسِ  واقعی ست ھایيمائو ئ - لنينيست - مارکسيست ش آنھارگی به دوش نيروھای ملی ،مترقی ودر پيشاپِيبس سترگ وبز

عدالت اجتماعی، ،آزادی  درراه حصول استق	ل وند وقرار داردتا درفش سرخ آزادی کشور رابر شانه ھای خويش حمل نماي
و  انق	بی  صادق مائوئيست - لنينيست - مارکسيست روھایر چنين شرايط است که نيد. ی مبارزه کننددموکراسی مردم و لحص

اص	ح وآموزش باھم کنار  ،انتقادوبا س	ح رزمنده   يدئولوژيک سياسی شان مبارزه کرده برای رفع اخت	فات ا راستين
از طريق  و  نا ممکن استمردم وميھن  انروزی بر دشمنپي ستين وانق	بیيکپارچگی و وحدت نيروھای را زيرا بدون .آيند 

ه به وحدت بزرگ تمام خلق است ک )مترقی متحد دريک جبھه( وميھن پرست مترقیانق	بی و روھاینيتمام ی پارچگوحدت ويک
ن تضاد بي. معه وجود داردتضاد در جا دونوع  واساسی گربصورت عمدهدر شرايط فعلی در پھلوی تضاد ھای دي. مدست می يابي

.گرددحل مي متود ھای خاص خويش شيوه ھا و ر کدام آن ھا بهدرون خلق که ھ یما ودشمن وتضاد ھا  

با  آن را دکه باي افغانستان است خلق  یدرون جنبش انق	ب ضاد ھای درون خلق بويژه تضادھایت منظور من در اين نبشته 
ز روشن بايد قبل از ھرچي:"رفيق مائوتسه دون ميگويد  . اص	ح وآموزش حل نمائيم وبه اسلوب دس	ح انتقاد وانتقاد از خو

خی ھر کشور مضمون ھای مختلف ودر مراحل گوناگون تاريمفھوم خلق در کشور.ست ودشمن کدام است که خلق چي شود
ژاپنی خلق شامل تمام آن  ضددر دوران جنگ مقاومت  .م ونه وضع کشور خودمانرا در نظر بگيريبه عنوان نم.مختلف دارد 
ن بملت ژاپن خائني در حاليکه امپرياليست ھا ی.استه بودنده تجاوز ژاپن بر خا وگروھای اجتماعی ميشدکه عليطبقات  قشرھ

در دوره جنگ آزاديبخش، امپرياليست ھای امريکا وعمالشان بورژوازی .شدندمي دشمنان خلق محسوب  وعناصر طرفدار ژاپن
خلق .يرفتندند دشمنان خلق به شمار م ن طبقات بودين گو ميندان که نمايندگان ايعمالکان ارضی و مر تجبروکراتيک ،طبقه 

در شرايط فعلی کشور ما امپر  ."وگروھای اجتماعي که عليه اين دشمنان مبارزه ميکردنده طبقات وقشرھا عبارت بود ازکلي
 ھمچنان تمام عناصر وطبقات که.باشنديوزنموده اند دشمن خلق مما تجاقوای ناتو که بر کشور  جرمش کا وشرکایياليزم امري
ت قشرھا وگروه ھای اجتماعی که ه طبقاکلي.نی مينمايند دشمن خلق محسوب ميشوند بام امريکا وقوای ناتوپشتيزاز امپريالي

شمن تضادھای تضادھای بين ما ود:"دمائو تسه دون ميگوي.ند خلق محسوب می شوندعليه اين دشمنان مبارزه می نماي
در شرايط فعلی . "ستی ھستندای درون خلق اگر منظور تضادھای بين زحمتکشان باشد ،غير آنتاگونيستی اند ،تضادھآنتاگوني

تضاد بين گروه . ھستند غير آنتاگونيستی داخلی آنھامبارزه ميکنند  انتضادھای بين خلق که بر ضد نيروھای اشغالگر وحامي
مبارزه می نمايند تضاد غير آنتاگونيستی  که بر ضد قوای اشغالگر امپرياليستی واقعی مائوئيست  - لنينيست -ھای مارکسيست

ورمول  وحدت ک حل تضادھای درون خلق را به صورت فمااين شيوه دموکراتي 1942در سال" :د وتسه دون ميگويئما.باشدِمي
ق سپس از طري. ماست که از تمايل بوحدت حرکت کني اين فورمول بدين معنیم اگر مشروح تر بگوئي .انتقاد وحدت در آورديم

بطوريکه تجربه نشان ميدھد اين شيوه  .م تا سر انجام بر پايه نوين به وحدت نوين دست يابيميا مبارزه تضادھارا حل کنيانتقاد 



نی برای حل يعا برای تضادھای داخل حزب کمونست وه رما اين شي1942برای حل تضادھای درون خلق شيوه درستی است در 
ت سدر گذشته دگماتي.م بکار بستيم زيم ومارکسزبين دگماتي ھای عظيم اعضای حزب  ست ھا وتودهدگماتيتضاد ھای موجودبين 

در جای ديگر ."مبارزه بی رحمانه وسرکوب بی امان را بکار بستند"باصط	ح وه در مبارزه درون حزبی شي"چپ" ھای
باھات گر به شعار انتقاد از اشتويا به عبارت دي"وحدت ،انتقاد،وحدت "به فورمول د که مان تجارب بوبا استفاده از اي:" دميگوي

رسيديم ما اين شيوه را در خارج حزب تعميم " الجه بيمار ی بمنظور نجات بيمارنده ومعنظور اجتناب از اشتباھات آيگذشته بم
رھبری وتوده  ھا بين ارتش وخلق،بين افسران  نمناسبات بيمناطق پايگاه ضد ژاپنی در تنظيم  وه را در تمامما اين شي. مدادي

يت ھای فقدر تنظيم مناسبات بين گروھای مختلف کادر ھا بکار بستيم وبه مون وسربازان بين واحدھای مختلف ارتش وھم چني
تضادھای درون  در شرايط عادی".کند در مورد تضادھای درون خلق چنين ابراز نظر مي  در جای ديگر" . ميافتي می دستعظي

نھا بطور صحيح بر خورد نشود ويا چنانچه مادر اين مورد ھوشياری خودرا از دست ی ھستند ولی اگر با آستآنتاگونيغيرخلق 
ا عده از افراد که خود را م که در کشور مبيائيد ببيني.ر خواھد بودری انکار پذيسم امآنگاه پيدايش آنتا گونيم دھيم واحتياط نکني

ئو ما -لنينيست - مارکسيست ی درون خلق ودر برخورد بارو خط فکری مائو تسه دون ميدانند در مورد تضادھاپيو ستمائو ئي
تضادھای درون خلق  که برخورد غلط به ن جزوه اولي.وآب را با آسياب کی سرازير ميسازند ئيست ھا چه نوع بر خورد  دارند

بوب شعله جاويد رفيق اکرم ياری که خدمات شايانی در پخش واشاعه اAی رھبر محستی را بکار برد وبنمود وشيوه آنتاگوني
ده وپرده علم مبارزه را بلند نمو اخوانباند و ستی خلق وپرچمرويزيوني ھایانجام داده وبر ضد باند پرولتری یشه ھای انق	باندي

پس منظر نويسان با اين .اميد بش نحمله خصمانه نمود واورا عمال دولت وبورژوازی در درون جن شتاف آنھا برداز چھره کثي
ن پوھنتون کابل از ابات اتحاديه محص	پرچمی ھا در دوران انتخ.زم انجام دادندشايانی به ارتجاع وامپريالي اتش خدميکار خو

چه چه کسانی بودند و سانا سر انجام ديِديم که پس منظر نويما.وده وباAی شعله ای ھا حمله ور ميشدند پس منظر استفاده نم
در درون  دن به رفقای انق	بیام زنی وبرخوردھای خصمانه وتازياتھخ ببعد آھسته آھسته از آن تاري. ش گرفتندراھی رادر پي

م حمله خصمانه اتھا.وافترا قرار نگيرد  امچ کس نبود که به شکلی از اشکال مورد اتھانق	بی به مد روز تبديل شدوھيجنبش 
از اافراد جنبش چپ پخش  توسط عده سانمنظر نوي ولومپنانه پس وازیافکار خرده بورژ ری ازوافتراامروز با تاثير پذي

در عمل خ	ف آن را  از اشخاص که دم از مبارزه ومائوئيست بودن ميزنندسف است که عده ار تأجای بسي. گرددواشاعه مي
نست تا در جھت وحدت تکشان اين زحمفه مرکزی ھمه رفقای انق	بی ووفادار به آرماوظي در شرايط فعلی.دھند انجام مي

خلق وحدت جنبش انق	بی شان را در جھت  مبارزاتی رو وانر ژیمام رفقای انق	بی سعی وت	ش نمايند وتمام نيسراسری ت
تشتت وپراگندگی جنبش انق	بی خلق ر اصولی که باعث برند واز ھر گونه عمل ونظر سکتاريستی وغيافغانستان بکار 

شدوفضای اعتماد و با انق	بیاقعاً و روھای، وحدت ونزديکی نيآثار شان در جھت تفاھمنوشته و.ند،دوری نمايدگرديم افغانستان
انق	بی سعی وت	ش نمی نمايند چطور ميتوانند  کسانيکه بخاطروحدت  نيروھای .دنمايوبه آن کمک    هآوردبوجود را نزديکی

ميخوانند در سايت  ستيکه خودرا مائوئ ای از رفقای  ر نوشته ھای از عدهاواخ ندراي.ی مليونی نماينداصحبت از خلق وتوده ھ
منتشره در " لوژیومسائل ايدئ"تبصره ای بر نوشته " آنھا نبشته رفيق الِينگار راکه تحت عنوان . رسدھای مختلف به چاپ مي

در آنھاف من از اين نوشته نقد نظرات ھد. ده اندنگارش يافته است به نقد کشي "آزاد افغانستان_افغانستان آزاد :وب سايت 
مانه ودشمنانه صورت گرفته است اميد لی خصارفيق الينگار است که خيبرخورد آنھا ب ومتدوه بلکه منظورم شي. ستمجموع ني

ن از زيرا ھدف م. ندننماي نگار برخورد نمودند بامنشيوه که با رفيق الي برمن خرده  نگيرند وبا ر خاراوارم رفقا سخيداد وحيد
رت ت شان که جنبه شخصی دارد ودر مغايبه بعضی اشتباھادرمجموع  ه اگر توانسته باشم رفقا راينست کصرف ا ن نوشتهاي

 دات خويش را جنبه اصولیاز نموده وانتقمتوجه سازم تا در آينده ازآن پرھي ائو ئيزم قرار دادوم مز، لنينيبامارکسيزم 
بگذارند چون  م ھای جھادیبه خلقی پرچمی ھا و تنظي را ی افرادوحم	ت شخصی باA قير، توھين، تحمااتھ.دھند  وايدئولوژيکی

. اند هدنمو پاره  راگرفزيکی نيز گلوی يکدي ی ا بر خوردھابلکه ب دگر را نتنھا در لفظ بی آبرو وبی اعتبار ساخته انآنھا يکدي
م سر بيائي .وتوھين نموده اند  ،تحقيررا تا سر حد مرگ تھديدگريکدي ِ  جھادی ورھبران هرا خفه نمود بِيوفا استاد وفا با شاگرد

ای پيام ت ھدر ساي "مسائل ايدئولوژی "تبصره ای بر نوشته:تحت عنوان نگاردر اين اواخر نوشته ای از رفيق الي . اصل مطلب
آزاد افغانستان_فغانستان آزاد ت اسايدئولوژی که در نگار در مورد مسائل اي، نوشته اليده است آزادی و بابا به نشر رسي  

ائل ايدئولوژی را از ديدگاه بورژوازی وپرولتری مطرح نمِايد ودر آخر به ده است مسمشاراليه کوشي. زند مطرح گرديده دور ِمي
ھمان طوری که  .دنماياز منافع ھمان طبقه دفاع مي هکرا داردخاص خويش  دئولوژیاين  نتيجه رسيده است که ھر طبقه اي

د خاطر نشان ساخت باي .به نتِايج مثبتی منتھی نمي گردددئولوژی ھا ھم نا ممکن بوده وات امکان پذير نيست آشتی ايطبق آشتی
وستمگر  دئولوژی طبقات بورژوازیواي افتهکارگر نگارش ي ی  دئولوژی طبقهاز اي ور در جھت دفاعمذک ه در مجموع نوشتهک

تحت  ای جداگانه ایھام آنھا مقاله کدروھ در خارا شدهداد وحيا سخياراحتی رفقن نوشته باعث ناي.را ش	ق کش نموده است 
ت در ساي  "تبصره ای بر تبصره ھای سخيداد والينگار"و ..."ای بر تبصره آقای الينگاراز مسائل ايدئولوژی تبصره":عناوين

بود  که آنھا  بھتر آن .ده اندلينگار را به نقد کشيبه نشر رسانيده ونوشته ا  وبابا آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  ،گفتمانھای 
طبقه  زيرا دفاع از ايدئولوژی .نمودندان را ابراز ميات شکردند ودر اين رابطه نظرين را از مسائل ايدئولوژی آغاز مينقد شا

جای آن وبار نموده ياين مورد خاموشی اختخ	ف  آنھادرراما بکارگر دفاع از حقانيت مارکسيزم، لينينيزم ومائو ئيزم است 
سنده است آنچه نوي از نقد اص	ح ،آموزش ورفع نواقص واشتباھاتمنظور  .اند الينگار رامورد توھين وتحقير قرار داده

آگاه  نيز فن نقادی وشيوه ومتد آندازت ودليری است اما در کنار آن نقاد بايأه کار منتقد است جراز ھر چيز ماي درنقادی بيش
دست به س	ح نقد   بدون دانش وتخصص نقاد که نيست اين نقادی  .ھ	ک سازدرابيمار ه آنکه نمايد ن ا درمانباشد تابيماری ر

د پژشکی ميخواھد،آنکه ميخواھد معماری کند باي وتجربه پژشکی دانش .ذوق سليم وآفريننده ميخواھد ،شاعری طبع روان .ببرد
ر وگستاخ اگر تنھا منتقد دلي.وبيان رابياموزدوز نويسندگی وفن بديع ايدرمنويسنده است ب کسی که.قواعد ورموز معماری رابداند

خويش از دانائی  ھرگاه منتقد به گمان .را خط بط	ن ميکشد تمام زحمت وکار نويسنده، باشد واثری رامورد نقد قرار دھد
 .ه است نه تحقير وتوھين نويسندهزش نويسندوع ھدف نقد اص	ح وآمودر مجم .به اص	ح آن ميپردازدوانصاف بھره مند است 



با  دشمنان کمونيزم. نه کينه توزی ودشمنی با آنھا اص	ح نويسندگان آنستی لينينيستی ومائوئيست-رکسيستیاھدف ازنقد آثار م
 اما. بی اعتبار سازند تا آنھا را ه وخصمانه به آنھا ميتازندبرخورد نمودمونيست ھا وآثارشان غ با کوودرءاافترتحريف جعل  

دف آنھا غنا مندی آثار کمونيستی وھ برخورد مينمايند با کمونيستھا  وآثار کمونيستی  یکسيستی وعلمرنقد ماکمونيست ھا با 
ئوتسه دون ام .دست مييابند اصولی ت دھا خودرا اص	ح مينمايند وبه وح نقد کمونيستھازيرا با س	ح  دميباش واص	ح آن

ا در درون حزب وسازمان ھای اين مبارزه س	حی است که وحدت رزيرا.ايدئولوژيک ھستيمزه فعال رفدار مبارطما": ميگويد
بيائيد ببينيم که رفقا سخيداد وحيدر  "ست گيرددبه سود پيکار ما تضمين ميکند اين س	ح را ھر کمونيست وانق	بی بايد ب یانق	ب

اAی الينگار حمله داد در نوشته اش بآقای سخي.ميکنند خارا در نوشته ھای شان بر ضد رفيق الينگاراز کدام س	ح استفاده
ھای موصوف  زند از نوشتهمي ن سخنآ)تايپستی(ت آنرا آشکار سازد از سبک تايپنگ از اشکال ھوينموده وميخواھد به شکلی 

 ويا زبانشود که  گانش ياد آور مياز فرزند. رساندميت ھاارسال وبه نشر ی شود که با نامھای مستعار در سايادآورمي
، آنرا نافھم کندمتل تير مي آنرا بورژوازده خطاب ميکند باAيش،ادآور می شوداز پوزيشن آن ي.دانندرا نمي )دری فارسی(فارسی

ز اگر مردم ھر چي.شودتا آن حد پيش ميرود که گويا الينگار گفته است که در آينده زبان ھالندی زبان بين المللی ميو جلوه ميدھد
ن سخن را گفته باشد که زبان ھالندی در آينده زبان بين المللی ه گويا الينگار اين سخن راقبول نخواھند کرد کيرا قبول کنند ا

رد ان موسخيداد خودش دراي قيم که رفبيائيد ببيني  .رانميزند چه رسد به يک مائو ئيستميشودزيرا اشخاص عادی اين حرف 
در عام وسبک  ات اومستعار مطلب می نِويسد اما سبک نويسندگی ادبيگار بانام ھای نآقای الي."چه گفتنی ھای دارد  

نست که حروف را باھم پی ايک ھای او در روش تاييکی از تاکتي .سازداورا مشخص مي  او در خاص،ھويت }تايپستی{پیتاي
کران بورژوازده که ھم البته ممکن است روشنف: سددر جای ديگر می نوي ..."نموده وميان دو واژه ھيچ فاصله نميگذارد متصل

يک سر (دوگردنرا از توده ھای زحمتکش يک سرو وھم از نظر طبقاتی خود ندارند از نظر فکری با توده ھا پيوند ارگانيک
چ انس والفتی بامردم واز جمله با طبقه کارگر ھياين روشنفکر نماھاچون  بلند تر ميتراشند اھميت آن را در ک نتوانند) گردن

وقتی جناب الينگار بطور مثال  .زبان و فرھنگ مردم شان ونه به حفظ ل اندزش دادن بيسوادان ارج ومنزلتی قايموندارند نه با آ
 اجازه داد تا در درون جامعه جديد وکمتر از آن بودند وپانزده سالگین چھارده در اروپا اسکان يافتند به فرزندانشان که در سني

که فرزندان  )ترتيب (به اين تر تيپ را فراموش کردند )فارسی دری( رسیبان فاز م وانطباق يابند کهھض )طوری(کهِي طور
 )نخواھند(ديگر ھيچ ھويت افغانستانی نخواھددادن والدين شان  ستپس ازد ،بان مادری شان را نمی دانندک کلمه زايشان ي

نگار را از جمله روشنفکران ليوغير مستقيم رفيق ا دسازائل را از ديد سياسی مطرح ميداد ابتدا مسرفيق سخي .داشت
دھد که ه باد م	متی قرار ميالينگار را برفيق  دوبع قلمداد مينمايد ک نداردزده که از نظر فکری با توده ھا پيوند ار گانيبورژوا

 انزب ئيستواگر اطفال يک مائ : فارسی زبان -1دونقطه جلب توجه ميکند  را نمی دانند در اين جا فارسی زبان اوAدھايش 
م است وبا ام وتفھيله افھدر حاليکه زبان وسي ميباشد "روشنفکر بورژوازده" ن امو ختند باز پدرشا را بنا بر عللی ني فارسی

نگار در شاگری خواسته است نشان دھد که گويا الين افداد باايسخي: اسکان در اروپا- 2گيردھيچ ار تباطی نمي بودن کمونيست
اچون ما گمراه در يابيد، ي را برسند راه گم کرده تبصره ای" تحت عنوان در نبشته ای ديگرش  سخيداد .دينماياروپا زندگی م

آِن است که در آينده )فارسی دری (الينگار بايکی ازرفقای ماگفته بود که يکی از دAيل فراموشی زبان فارسی:" مينويسد"باشيد
"ه رادريابيدزبان ھالندی خواھد بودمراجعه شود به راه گمکرد زبان جھانی  

خيلی گر اسکان آنرايدود، دنگار را نادان معرفی نماييال  :خواھدينخست م. در دوفاخته بزنيک تيخواھد با يداد ميق سخيرف
ھمان شبيه  ن يا.رساند يبه دشمن مدد م اش  اما سخن دومی واقعيت به نظر نميرسد  وی د سخن  نخستينمايافشا م زيرکانه

.سان سه دھه قبل انجام داده انديمنظر نو کاری است که پس  

ين جرمن را سايت ھای ملی مترقی ن	آای گفتمان وت ھساي از يک طرف غير مستقيم  داديسخ :ت ھاومرد بودندفاع ازساي
ت ھا يد انکار کرد که مواضع غير انق	بی نيز دراين ساي اين را نبا"سدمی نوي از طرف ديگر ،خيزدبرميداند واز آنھا به دفاع مي
از موضع درست وانق	بی دفاع گرفته  ت ھا سھمدر اين سايسنده مرد شوند مثل نِويعکاس داده می شود اما عناصر انق	بی ان

ی بحث وتبادل نظر که اکنون در سايت ھای ملی مترقی مروج اند يکی از فضاجاد اي )ءً ابن (بناً "سدگر مينويدرجای دي ."ندنماي
ت ھای ملی ن	ين جرمن سايآبه نظر آقای سخيداد ھمين سِايت ھای گفتمان و" ق	بی اندست ھا وروشنفکران انابتکارات کموني

 د چطور ميتوانيم آن ھادھنسوال نمود که سايت ھای که مواضع غير انق	بی را انعکاس مي دبايد از رفيق سخيدا  ندستھمترقی 
چطور  ر انق	بی پخش می شوديافکار غ دام اندازه به ک ت ھا چقدر وين سايم که در اينيد ببيبا .ودرا ملی مترقی خطاب نم

نخير  .d وھم بسم باشد ضد انق	بی را منعکس دھد باصط	ح مردم ھم جنباشد وھم افکار  یرقک سايت ھم ملی متيتواند يم
ارتجاعی ودر ه بلکه دنبومترقی   ،وافکار ضد انق	بی را پخش ميکنند  ر انق	بی دارندغي تھای که مواضعسايسخيداد رفيق 

.باشندخدمت امپرياليزم مي  

تمسخرو استھزا فه گوئی،لطي     

جمع از دوستان  دبی درروزی در ".متوصل ميشود الينگاررا مورد تمسخرقرار دھد به لطيفه گوئی دوقتی ميخواھ دادسخي  
بچه خوب  بسيارتو رجب بچيم:دوستش بوی گفت . صحبت بود کی از دوستانش ھمشوروی با ي "رجب "ا مشخصی بن ،بودم

رجب .عيبت اين است که نماز نميخوانی  : دوستش گفت ؟ب دارم رجب پرِسيد بگو بچيم چه عي .ھستی ولی يک عيب داری
 .خوره؟لطيف گفت چطو مگهيپوزيشن مه دنمازخوانا م )ھمی( که امیگی اما من از تو می پرسم بچيم تو درست مي لطيف: گفت

ميک عينک فوتو کورگی ه نوکتائی زد، ببی هشی لکسدري ،اياين قدوقيافه ره سی کو ،کو سيبچيم اين لپ وجپه :رجب گفت 
؟حال از طرز تفکرجناب خورهيپوزيشن مه به نماز خوانا م امی. وکيل کنم قد  مسجد خوده م دشيک وپيک بري ،،باAی بينی

اھد رفيق الينگار را به رجب شوروی داد ميخوخيدر اين جا رفيق س ..."الينگارکه بگذريم،حتی ھمين پوزيشن شان خوانائيندارد



"  :درفيق مائوتسه دون می گوي .نگار با کارش خوانائی ندارديلشن اا پوزيکه گوين وانمود سازدخواھد چنييوم  دتشبيه نماي
ئل اصلی را عضی از رفقا در انتقادات خود مسان است که بباانتقادات درون حزب مطرح گردد ايد در رابطه نکته ديگری که باي

دادن انتقاد سياسی  ه عمده انتقاد نشانفآنھا نمی فھمند که وظي سازندل فرعی محدود ميميگيرند وتوجه خودرا به مسائ دهنادي
شان يوسازمانی مربوط نباشد برای آنکه خاطر رفقا پرسی اقص شخصی در صورت که بااشتباھات سي	تی است اما نواوتشکي
دا شود که توجه ين خطر بزرگ پيابد ممکن است ايرند وانگھی چنانچه دامنه انتقادات بسط د قرارگياد مورد ايرايد زنباي نگردد

اسی حزب به دست ف سيوظاي فراد محتاط وجبون بدل گردند وکوچک متمرکز شود ھمه به ا اعضای حزب فقط بروی نواقص
 م استيزيکی از تظاھرات اپورتونليبراليسم  ":در مورد ليبراليستھا ميگويد ھمچنان." اموشی سپرده شودفر

وازاساس با مارکسيزم در تضاد است .ليبرالِ يزم پديده ايست منفی که اثرش بطور عينی فقط کمک به دشمن است ،به 
ھمين جھت است که دشمن ازوجود ليبراليزم در ميان ما خرسند می گردد اينست ماھيت ليبراليزم،ليبراليزم را در 

سخيداد به دشمن کمک نکند وبه نفع انق	ب تمام  اميد وارم که نوشته ھای. "جائی نيستصفوف انق	ب به ھيچ وجه 
.شود   

 ، جانش راتب گرفته)ميشنود(پرولتارياميشنوند) ديکتاتوری(الينگارجان وقتی حرف از انق	ب ودکتاتوری:"  سخيداد مينويسد 
  .")مينويسد(نقل قول ھای خطرناک مارکس رادم بريده مينويسند

 يا ا ميشنود جانش را تب ميگيرد  يا رفيق سخيداد باوی شوخی ميکندز انق	ب وديکتاتوری پرولتارينگارالياستی وقتی ار 
وبا  يستوه ای بورژوازسخر توھين وتحقيرشيتم.ت الينگار را لکه دار سازدشخصياين نوع کلمات تمسخر آميز با ميخواھد

باAی وراستکار باشدوازبھتان وتھمت  ،وفاداردقد صايک کمونيست باي.فرسنگ ھا فاصله دارد دمی وانق	بیبيات مردا
بايد خاطر نشان سازم که  "نقل قولھای خطرناک مارکس رادم بريده مينويسد"درمورد اصط	ح .دبطور جدی خود داری نمايرفقا

ر نا ک اصص	حی است  که خط. ر خطرناک تقسيم بندی نماينددر ادبيات انق	بی معمول نيست  که نقل قولھارا به خطرناک وغي
از ھمين خاطر است .آدم خطرناک ،حيوان خطرناک ويا کارد خطرناک :مثل.ا ابزار بکار برده ميشودبرای اشخاص يا حيوان وي

  .ادبی ميباشد علمی و اصط	حاتسرشار از ليکه ادبيات انق	بیاده را استعمال ميکنددر حاصط	ح دم بريکه به تعقِيب آن 

 

::::در اخير     

من تاحد توان يک تعداد کلماتش رااص	ح و . از رفيق سخيداد خواھش مندم که در ام	وانشای فارسی دری خويش کوشش نمايد
.صورت درست آن را در بين قوسھا نوشته ام  
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