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افغانستان الگوی " من حدود سه سال قبل زمانی کتاب اگرچه. ازطريق ايمل دريافت کردم چندروزقبلرا اين نوشته  

تابی باز... کتاب افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی" تحت عنوان دريک نوشتهرا ......"راسی امريکائیدموک
 به" پيام آزادی"درسايتوبررسی قراردادم که نقد  مورد !"، پارلمانتاريزم وتسليم طلبیانحرافی خرده بورژوائیازتفکر
ماللی "  رخودرادرموردماھيت وشيوه مبارزه ای کهنظ درضمنرسيده واکنون درآرشيف اين سايت موجوداست، ونشر

سارانيکويکی  ازاينکه. توضيح دادم تعقيب می کند، نيمه فئودالی ومستعمره واشغال شده درکشوری" جويا 
شناخت و مردم افغانستان ازجنبش انقالبی پرولتری الزم بدون شناخت، "چريکھای فدائی خلق ايران سازمان"ازفعالين

اين جريانات وفعاليتھای نظری وعملی فعالين آنھا  ياسیيدئولوژيک ساماھيت خط واين کشور سياسی جرياناتسايراز
 درافغانستان .جای بس تعجب است ،رسيده استواشتباه آميز وقضاوت غيرواقعی به چنين ارزيابیمنجمله ماللی جويا 
ع منافبه شده و اين راه منحرفاز ، اما عمالً اند پرولتری مدعی مبارزه انقالبی درلفظ ھستند که احزاب وسازمانھای

دفاع و رزه مترقیمبادم از وگروه ھای وجوددارند که سازمانھاھمچنين .پشت کرده اند طبقاتی وملی مردم افغانستان
يسم وارتجاع راتعقيب می يزم بورژوائی وخدمت به امپريالفورمر راه منحطدم وميھن می زنند ولی درعمل ازمنافع مر

ً  ازمانھاساخير قماش.کنند   احساسات عوام الناس یخاصوانسته اند باشيوه ھای تسال اخيردرطی ھشت  خاصتا
ھا استفاده ازآنسياسی گروھی خود ودرجھت منافع ندارند، برانگيخته ازمسايل کشورشان وروشنفکرانی راکه آگاھی الزم

دراروپا وامريکا  »مترقی«نيمه دولتی وسازمانھای دولتی، نھادھای که ازطرف ويادرمحافل پرزرق وبرق .کنند
مطبوعات اگرسارانيکو.کرده اند نگاه بازارسياست شانرا گرم برای شان ترتيب می شود ورھای سرمايه داریوسايرکش

ً انقالبی افغانستان رامورد مطالعه قرارمی داد و جنبش انقالبی  سياسی سازمانھا وگروه ھای مربوط به ازفعاليتھایواقعا
  .گرديدنين اشتباھی نمی حاصل می نمود، به يقين که دچارچ آگاھیپرولتری اين کشور
قلم وبرھمين انگيزه  رگرفته ماللی جويا قرا عاطفی وبرخوردھای چقدرتحت تأثيرسخنان بظاھرمترقیازاينکه سارانيکو
يک سازمان انقالبی خلق ازاينکه اوبحيث فعال  اما. روی آن درنگ نمی کنم ،بکارگرفته استفعاليتھايش ورادروصف او

ئيد رامورد تا" ماللی جويا" ات ومواضعکتاب مذکور، نظر بيانات ومتن محتویازی ايران بدون تأمل ونقد اصول
  .نمود له ايست که بايد روی آن مکثمسئ ت،قرارداده اس

ماللی جويا ھرگزحاضرنه اخير اگرچه درطی ھشت سال: ابتداء درمورد ماھيت فکری سياسی وفعاليتھای ماللی جويا
اوبخوبی  ظرات ومواضع وشيوه مبارزۀاما ازمحتوی ن شکارنمايد،شرا آی انشده است تا بطوررسمی تعلق سازما

قراردارد واورادرمسيرحرکت اش  معين خط سياسی ايدئولوژيکتشکيل سياسی با کدامھويداست که درپشت سراو
اگراوشخص . ولی دراين نوشته منظورم را بحث روی تعلق سازمانی ماللی جويا تشکيل نمی دھد .رھنمائی می کند

 انجام می دھد که برمبنای ھمين خط راردھای اوعملکخط حرکی ومن فعالً  سازمان سياسی معين؛ردی باشد وياعضومنف
  .به ارزيابی می گيرم شيوه عمل کرده است، اساس و به ھمينردرطی ھشت سال اخيو
" زکنفرانسابعد  ) اعیکشورھای عضوناتو وسايردولتھای امپرياليستی وارتج(ابرقدرت امپرياليستی امريکا ومتحدين آن 
وکشتاربيرحمانه ھزاران  به افغانستان امريکا بعد ازتجاوزنظامی وحشيانهآن که  واستعماری پيمان خاينانهعقد و "بن

 مختلف ی باندھایيت پوشالسلطه استعماری وحاکم برای آنکه  مظلوم وستمديدۀ آن وويرانی کشور؛ نفرازخلق
 "لويه جرگه"اقدام به تدوير دھند،» مشروعيتقانونيت و«کرزی پروردۀ شاندست نوکرتحت رھبری راجنايتکارومزدور

لوی "وتاريخ تدوير ن بنابرساخت اجتماعی اقتصادی آنبه خوانندگان پرواضح است که درافغانستا .نمودند اضطراری
ً  ماھيت طبقاتی آنسابقه عنعنوی قبيله ای و با ھا "جرگه   باچه معياری "ھا لويه جرگه" اين اعضای وھم اينکه عمدتا

. استمشخص وکدام نھادھای دولتی دراين لويه جرگه ھا سھم داشتند نيز دعوت می شده اند وقت حاکم توسط رژيم ھای
وسلطه اسعماری  نظامی اشغال درشرايط عدم ظاھراً وتوسط حکام برسراقتدار" لويه جرگه ھا" درقبل ازسی سال اخير

دست نشانده وامپرياليستھای  ھای اخيردولت سال ولی درطی ھشت. ديدرمی گرقدرتھای امپرياليستی داي مستقيم
بحيث يک نھاد " لويه جرگه« اعضای حال خود خواننده  ميتواند قضاوت کند که .رادايرکرده اند لويه جرگه ھااشغالگر

. ه ومی شوندشد وانتصاب» انتخاب«اليستی استعمارگربرمبنای چه معياری وقدرتھای امپريمزدوردولت  طبقاتی ازطرف
 باچه سابقه ونيروھا وافراد ده شد که کدام گروه ھابھرصورت درلويه جرگه استعماری بعد ازکنفرانس بن بوضوح دي

  
  -زنی درميان جنگ" نوشته ای تحت عنوان ماللی جويا     
  سارانيکو بيانگر بی اطالعی وی دربارۀبقلم "  ساالران    
  !جنبش انقالبی پرولتری افغانستان است    
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سفارت امريکا  مستقيم وکنترول تحت اداره لويه جرگه اضطراری. ندھا شرکت کرد دراين لويه جرگه جنايتباری ھای
ملل نماينده صاحب اختيارن سايردولت ھای اشغالگروونمايندگا) يلزادخلزلمی (ونماينده خاص رئيس جمھوروقت امريکا

تدويرلويه  دوونيم دھه اخيرتادر که افراد ارتجاعیمعدود  بودند البته.دايرگرديد )جھانی نھاد دستيارامرياليسم اين(متحد
ً دست نداشته اندعليه مردجرگه اضطراری درجنايات  جنايتکاروضد مردم  ایھمه رژيم ھولی  م افغانستان مستقيما

 .ندگرفت فال نيکب وآنرا گفتهراخوش آمديد امريکاوناتو امپرياليسم استعماری سلطهواينبار رااستقبال کرده
رتجاع بوده است سمت گيری ھای سياسی شان مستقيم وغيرمستقيم درجھت تأمين منافع امپرياليسم وا که وياافرادمرتجعی

 قدرتھایبراساس صوابديد  اينھا ھم. خواندند »دوران نوين«را مريکا وناتوامی وسلطه استعماری اوشرايط اشغال نظ
 که یخانم ماللی جويا ھم به ھرطريق. شدند دراين لويه جرگه دعوت» نمايندگان مردم«م بنااشغالگرودولت دست نشانده 

  .بود دراين لويه جرگه راه يافت
 اذھان عامه جھانيانمغشوش کردن و رھای شانمان کشومردمردم افغانستان وفريب  دولت امريکا ومتحدين آن برای

گويا آنھا نه برای  ترفند تدوين قانون اساسی وتشکيل پارلمان ومجالس واليتی رابميان کشيدند تاطوری  وانمودسازند که
 »بازسازی«و» دموکراسی«و» نظم وامنيت« دراين منطقه واعاده» جنگ عليه تروريزم« نظوراشغال واستعمارکه به م

البته . راه يافتمردم واليت فراه به اين پارلمان استعماری » نمايندگی«ماللی جويا بازھم باادعای  .افغانستان آمده اند به
حافظ ومدافع آنھا سياسی  ماھيت ايدئولوژيکموقعيت طبقاتی ويا  لحاظکسانی که درپارلمان راه يافتند به  اکثريت قاطع

لويه  باين» مستقل«انگشت شمارھم بنام افراد اگرعدۀبفرض  .ھستند وامپرياليسمدورطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرا مناقع
سلطه استعماری امپرياليسم امريکا  ، قبل ازھمه به لحاظ فکری وسياسیراه يافته اندجرگه ھا و پارلمان ومجالس واليتی 
افکارش به  صحبت ازاين داردکه  رفازيکط ماللی جويا .اند گاھانه صحه گذاشتهآ وناتووحاکميت دولت دست نشانده را

مطالعه و) صمد بھرنگی(آثار مطالعهمثالً  وازايام طفوليت درروشنائی ھمين افکارمترقی »روشن شده«انديشه مترقی 
آگاھانه ازطرف ديگراولی ته اند وگذاش براوتأثيرشگرفیل دادن افکاراونقش عمده داشته وبرشک اشرف دھقانی) ھایکتاب(

 ازطريق تريبون لويه جرگه و مدعی است کهاو .پارلمان استعماری شرکت کند تا درلويه جرگه و ه استتصميم گرفت
را گان کشور کاران وقاتالن مردم وويران کنند جنايت وچھره ھای مبارزه کرده جھت منافع مردم  وميھن در پارلمان

صريحاً را" بنيادگرا" ه ھای اسالمیسرکردگان گرو درصحن لوی جرگه به يمن ھمين ادعا ماللی جويا .افشا می کند
ازاينکه اواين . دردادگاه بين المللی محاکمه شوند بايد اينھا کهوگفت  وآنھاراجنايتکارخطاب کرد هقرارداد لفظی موردحمله

ھمه مطلب نبوده اين عمل ولی  .بود نسانی راجنايتکارخطاب کرد امرنيکیجانيان وقاتالن مردم ومتجاوزان به حقوق ا
وميھن  ھمه کسانی را که به مردم يانمی دانست که قدرتھای امپرياليستیواوباين امرتوجه نکرد  ازطرفی ھم .ونيست
ه ک را آن عده انگشت شمارازحکام ستمگری می کنند به محکمه بين المللی ھاگ نمی کشند بلکه وخيانت جنايتخود

ان جنايت رواداشته اند ولی شورکش امپرياليستی برعليه خلقھای روزی به کمک وحمايت ھمين قدرتھای
قدرت امپرياليستی خاصتا ابر رده وسرازاطاعت بی چون وچرای آنتمردک دربرابرارباب بزرگروزديگر

 ومالسويچ به چوبه دارکشيده شدکه   حسين صدامنوريناگا به قفس انداخته شدند ويامانند  ماننديا اينھا  .امريکا،برداشته اند
تحت محاکمه  درداد گاه الھهيس جمھورسابق اليبريا که چارلس تيلررئو درزندان درگذشتکه درطی پروسه محاکمه اش 

ً مردمی فقط درحاليکه .قراردارد ً  اتالن مردموقان کار ايتجن ه ھمهاست ک دولت واقعا را اخير سال درطی سی خاصتا
يالستھای جانی ای مزدوروامپرنه دولت ھ عمال شان خواھد رساند؛دردادگاه عدل خلق محاکمه خواھد کرد وبه سزای ا

درکنارماللی جويا  "بنيادگرا" گروه ھای اسالمی نه تنھا رھبرانپارلمان درازجھتی  درلويه جرگه ونيز .مردم وقاتل
ازتنظيمھای  افرادیکاروميھن فروش خلقی پرچمی وسازائی،  جنايتافرادی ازباندھای آدم کش و که نشسته بودند
 نماينده ھای ؛دوستم وملک ونادری مليشه ای ھای گروه ،افرادی ازگروه وحشی طالبان، »ميانه رو«میارتجاعی اسال

ا وافراد نوکرامپرياليسم وارتجاع وسايرگروه ھ )»فغان ملتا«(، حزب شئونيستی افراطی»حزب سوسيال دموکرات«
ی جويا نشسته بودند ولی ماللکناردردرآن جلسه ھا  ھويت ھای مشخص آنانباوکراتھای خادم امپرياليسم تکنازوعده ای 

 نباط می شدتاس صحبت اشطوری ازو .معرفی نکرد افغانستان وجھانرابه مردم » آنھاچھره «و نگرفت اونامی ازآنھا
 وھستند که وگروه طالبان بودند "بنيادگرا" اسالمی ھای وهرفقط ھمين رھبران گاخير سه دھهکه گويا درطی  ومی شود

ازاشغال نظامی کشوروسلطه استعماری امپرياليسم امريکا م ترازآنکه اوومھ .ومی کنند برعليه مردم وميھن جنايت کرده
بزبان نياورد وتاحال ھم دراين  کرزی سخنی دست نشاندهه جرگه، پارلمان استعماری ودولت لوي نامشروع بودنازوناتو؛ 
گروه ھای  ھای رھبراندرموردافشای چھره ياسخنان ماللی جو ھتی ھمازج. ندارد یصريحروشن و موضع مورد

که درآن { ، جناح خلقی پرچميھاتکنوکراتھای داخل دولت مزدور(جناحی ازارتجاع موردپسند »بنيادگرا«اسالمی
 ،کشورھای امپرياليستیبرخی ازنيزو} اين جانيان وآدمکشان منحرف می ساخت ازچھره ھای را صورت توجه مردم

ابستگی نزديک به دروشمال که  شامل دراتحادگروه ھای بنيادگرا فشارعليهاعمال ا ازآن بحيث حربۀ درقرارداشت ت
قراردارند ودراين شرايط قالده مزدوری امريکا  فدراسيون روسيه ودولت ارتجاعی ايران دولت امپرياليسم

 وامدربيرون ازپارلمان موردتحسين بخشھای ازع اين گفتارماللی جويا ھمچنان. ، موافق افتادوناتورانيزبگردن کرده اند
، استو بوده افغانستان واقعی مردم وبيانگرخواستھا وآمالکه صحبت ا ولی چنانکه اومدعی است. قرارگرفتکشورنيز

تسلط ودولت مستعمراتی و نه افشای ھمۀ آنھاو بود منان مردمشازد جناحی افشای چھرۀ درحاليکه اين عمل. حقيقت ندارد
وع ديگرزمانی ماللی جويا مدعی دفاع ازمنافع وخواستھای برحق وضم .قدرتھای امپرياليستی وسلطه استعماری نظامی
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لويه جرگه وتشکيل حق حاکميت ملی وترفند پايمالی و، اما اوازسلب استقالل کشورمردم مظلوم وستم ديده افغانستان است
ماللی جويا . نکرد اشاره ای جزئی تريندولت امريکا وناتوازطرف وسايرنھادھای استعماری  ومجالس واليتی پارلمان

قانونيت «کشوررا ووضعيت استعماری حالت اشغال نظامیکه بيش ازھمه دربارۀ عدم مشروعيت قانون اساسی 
آزادی خواه  يک فرد خواست مسايل فوق ازجمله ابتدائی ترين درحاليکه. ی بميان نياوردحرف می دھد، »ومشروعيت

بيش ازھمه  رلويه جرگه وپارلمان شرکت کرد درواقع ویھمينکه ماللی جويا د.مدعی دفاع ازمنافع مردم وميھن استو
    .است گذاشته مزدوروپارلمان آن دولت» مشروعيت«و امپرياليستھا سلطه استعماریاشغال نظامی وئيد برمھرتا

 وھواداران آنھا "بنيادگرا"موردحمالت لفظی وتھديد سران گروه ھای اسالمی درصحن لويه جرگه ماللی جويازمانی  
درآن جلسه » افآيس«د، وزيرداخله دولت دست نشانده ونماينده بخش قوای اشغالگربنام حت؛ نماينده ملل متقرارگرف

به تاالرپارلمان يک گروه  ماللی جويا و تازمان رسيدن امنيت ومصئونيت جانی اواعالم تأمين رابرایآمادگی شان
زمانی چھره ھای تعدادی ! »دموکراتیو بينواقع «عجب امپرياليستھای .آوردمی محافظتی ازجان وی حراست بعمل 

آنھا شخص افشاگرراموردحمايت قرارمی دھند  افشا می گردد؛ ولی انازتريبون خودش آنھا ازطرف کسیان مزدوراز
به ارزيابی است ونمی شود که بگونۀ ميکانيکی آنرا تأملاين موضوع قابل  !درجھت حفظ جان اومحافظ می گمارندو

الل می کردند ومی کنند که ماللی جويا موردحمايت ملل متحد قرارگرفته چنين استدکه عدۀ ناشيانه ويااين. پذيرفتگرفت و
 آيساف وملل متحد می ساختقوای ومزدور تظايفی رامتوجه دولکه مصئونيت پارلمانی اوچنين و عدۀ مدعی اندو. است
ً درشرايط ھشت  »حدملل مت«نھاد  ماھيت ھمين درحاليکه. تأمين کنند اورا مصئونيتامنيت وتا سال خاصتا

به جھت داری ازمنافع امپرياليستھای اشغالگرواستعمارگروارتجاع جز است که اخيردرافغانستان بيش ازقبل مشخص شده
  . است ی انجام ندادهعملديگر منافع خلق افغانستانوپايمالی حقوق و اعتراضات حق طلبانه مردم حاکم وسرکوب

درلويه جرگه ودرپارلمان  حرکت ماللی جويائيد ازبه تا کتاب نويسنده...." کراسیافغانستان الگوی دمو" درکتاب 
درآنجا توضيح دادم که مبارزه درراه تأمين منافع وتحقق . دمکر نقددراين زمينه نيزبرخاسته بود؛ ولی من نظرات اورا

درون لويه جرگه از) هنويسندخودو(غيرازچيزی است که ماللی جويا استقالل وآزادی ميھنحصول آرمان مردم و
الت بح پارلماناللی جويا بعدازاينکه موقعيت اودرم بعدی تھم چنان سيرحرک. می کنندجستجوآنرا پارلمان استعماریو

بازتاب  ه کشورھا داشته است،وغير ورھای اروپائی وامريکاکشدروی برنامه ھای سخنرانی ای و درآورده شد تعليق
بعدازمطالعه کتاب ماللی جويا بزبان انگليسی که خانم سارانيکوبرخالف  .است هاوبودوخط مشی سياسی فکره طرزدھند

ومواضع حوی درنظرات ااست؛ تغييراساسی وم کرده اش نقل درنوشتهرا ازکتاب او مواردیوپرداخته واازبه تمجيد
باتلويزيون ای  که مصاحبه ھويا که دراروپا وامريکا سخن رانی داشته اودربرخی ازمجالس.بچشم نمی خورد ماللی جويا

درمورد شرکت نظرش قرارمی گرفت که  لسوأ ازجانب سامعين اش مورد انجام ميداد، ھای بيرون مرزی افغانھا
ورتوسط امريکا وناتوازچه کش پارلمان استعماری ووضعيت اشغال نظامی وحالت مستعمره بودنلويه جرگه واودر

اگرفعالًنيروھای خارجی "ی گفت که ويا م طفره می رفت مورد دراينروشن   ازپاسخ قبل تا چندی قراراست؟ او
به اين امراذعان  االحکه ماللی جويا  ولی سارا نيکو مدعی است. "افغانستان راترک کنند، می دانيد چه واقع می شود؟

چنان ماللی ھم. بايدازافغانستان خارج شوند وقوای نظامی آنھا قرارداردستان دراشغال نظامی امريکا وناتودارد که افغان
برنامه ھای خودرادرافغانستان ازدولت امريکا  می گفت که دولتھای اروپائی بايد ش به کشورھای اروپائیدرسفرھايجويا

ازاين گفته چنين برمی آيد که تنھا مشکلی که  .حمايت می کند" بنيادگرا" جداکنند زيرادولت امريکا ازگروه ھای اسالمی 
" ای ارتجاعی اسالمیازگروه ھاينست که دولت امريکا عيت کنونی افغانستان داردماللی جويا بادولت امريکا دروض

  !حمايت می کند" بنيادگرا
پارلمان  آن به علت اينکه ماللی جويا یينکه ھيئت رھبری پارلمان استعماری واکثريت اعضااچنانکه قبالً تذکردادم بعداز
تعليق  برانگيخت وموقعيت پارلمانی اورابه حالترا، خشم آنھاده بوحيوانات اھلی تشبيه کرد رابه طويله، محل نگھداری

بازھم موقعيت » حقوق بشر«بعضی ازنھادھایو درآوردند وبااصراربرخی ازنھادھای دولتی ونيمه دولتی اروپائی
 کشورھا بازھم سخنان وغيرهی وامريکابه کشورھای اروپائش سفرھايماللی جويا درجريان .درپارلمان اعاده نگرديداو
 تمرکزداشت تاافشای ھمه جانبه جنايات امپرياليستھا ودولت» بنيادگرا«گروه ھای اسالمی  ھمين افشایبيشترروی او

  .گروه ھای ارتجاعی  قماش وھمهمزدور
مگزيموم  وکرات،عضو کنگره امريکا ازحزب دم" طی اين سفرھا با لويزگيپسقراراسناد مکتوب ومصورماللی جويا  

، ايمابونينو )جالدکودکان ھلمندی وتمام مردم افغانستان(اموگانتينی معاون پارلمان اروپا يتاليا، لويزرجه اوزيرخادواليما 
مالقات ھای داشته وازطرف اين مقامات  ون وزيرخارجه ايتاليا،بين المللی واروپائی ايتاليا ودوميش ھم معاروزيرامو

 )شھردار(سکرتروزيرکارھنگری، شاروال بالی جويامال ھمچنين.)لمبه: نقل ازنوشته( مورد تقديرقرارگرفته است
 :نقل ازنوشته( مالقات ھای داشته است شھرفلورانس وغيره )شھردار(شھربرکلی امريکا، رئيس شورای شھروشاروال

مالقات ھای ايتاليا ونيزماللی جويا با پوالسترينی وزيرفوايدعامه ايتاليا،خانم مارتين رئيس ايالت تسکنی  ).مجيد کاوه
تقديرنامه ھمچنين او مدال طالئی با . کرده استشته وايروکروکسيلينی رئيس شھرفلورانس به ماللی جويا جايزه اعطا دا

کوريای جنوبی دريافت از ٢٠٠۶را درماه می ") جايزه گوانگجو برای حقوق بشر" بنام( ھزاردالرجايزه نقدی ٢۵ومبلغ 
» شجاعت«رف عده ای ازمقامات فوق مدالھای ازطويا ماللی ج ھمچنين). آشوب. خ: نقل ازمقاله( تکرده اس

  .است رانيزدريافت کرده
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تی شان بنابرماھيت وخصلت طبقا آنھا ويا دولتھای قدرمی گويم که ھيچ يک ازاين مقاماتدرمورد مطلب فوق ھمين 
 ً ً در(وآزادی کشورش لدرسنگردفاع ازمنافع مردم واستقال اگرفردی راتشخيص دھند که اوواقعا کشوری که خاصتا

 آنرابه اشغال نظامی دارند وخلق مظلوم آنرادرزيرستم وفشاراستعماری امپرياليستی عذاب می دھند ارتشھای اين دولتھا
 خودش وديگرکشورھایقرارداشته وبی باکانه جنايات دولتھای کشورھای امپرياليستی رادرکشور )وبه قتل می رسانند

باگرمی  ازچنين افرادی نه اينکه را به پيش می برد؛ مترقی  ه مبارزهوسرسختانه دراين را ت سلطه افشا می کندتح
نقدی اعطا نمی  ، جايزهمجالس ترتيب نمی دھند شان وبرای معرفی کتاب شنيدن سخنان شان استقبال نمی کنند وبرای

خواھی نوع  وکراسیماين دولتھا حتی باتمام ادعای دکه درعمل ديد شده است  نمی دھند» شجاعت«کنند وتقديرنامه 
ً ضدامپرياليست وضدارتجاع که وا ھای ازصدورويزابه افرادوشخصيت گاھی خودشان جنايات دولتھای امپرياليستی قعا

. می کنند، خودداری کرده اند درکشورھای تحت سلطه درآسيا، افريقا وامريکای التين به مردمان کشورھای شان افشا را
ازچنين افرادی  عالی رتبه اين کشورھامورين ماوساير شھرھا ، روسایوالھابه آنکه وزرا ومعاون وزرا وياشارچه رسد 

  .آنھا تقديربعمل آورده وبآنھا جايزه ومدال بدھند همبارزوازتسھيالت فراھم کنند  پذيرائی کرده وجھت سخنرانی آنھا
" ارتجاع اسالمیاز یناحوموردحمله قراردادن جدستگاه مستعمراتی دولت مزدورفساد جويا دربارۀ  سخنان ماللیالبته 

بوده وازآن موافق  بمزاق بعضی ازتشکالت وافراد اپوزيسيون دراين کشورھا الًتذکريافتکه قببه داليلی  "بنيادگرا
مطبوعات اند که درموضوعاتی  اينھاديگرامروزاگرچه  .رقبای شان دردولت ھااستفاده می کنندجھت اعمال فشاربردر

قدرتھای امپرياليستی، دولت  جنايات سھمگين دربارۀ اما افشاگری ھمه جانبه .اب می يابدورگسترده بازتامپرياليستی به ط
 شيوه جھان تا انبرای مردمبافکتھای زنده را درداخل وخارج دولت مزدوردرافغانستان مختلف ارتجاع ھایمزدوروجناح

ً می برد ه پيشمبارزه ای که ماللی جويا ب درجھان  وفلسفه طبقاتی وژی وسياستازآنجاييکه ھرايدئول. متفاوت است ماھيتا
 ھای مترقی وانقالبیالبته نيرو. مبنا عمل می کنند برھمين لی جويا وامثال اوھم المی کند؛ م ی دفاعمعين ازمنافع طبقات

ای شان که دردفاع ازمنافع مردمان کشورھ شان وبراقتضای وظايف ورسالت آنھا ک سياسیايدئولوژيمواضع  براساس
 ورھای خود شان ودرعرصه جھانی؛وارتجاع درکش عالوه برمبارزه عليه امپرياليسم؛وخلقھا وملل دربند جھان دارند

که درلفظ ازمنافع مردم وميھن صحبت می کنند ولی درعمل به  را ماھيت وخصلت ايدئولوژيک سياسی گروه ھای
اين گروه ھا  .افشا می کنندنيز، پرياليسم عمل می نمايندارتجاعی وام درجھت منافع طبقات گوناگوناشکال وشيوه ھای 

 بيان نظراتاز ماھيت اپورتونيستی ورويزيونيستی آنھا خرام ھای مختلف عمل می کنند ليکن درکشورھای مختلف به
وگروه ھا واشخاص انقالبی ومترقی وظيفه دارند تا درجھت آگاه سازی   .بوضوح آشکاراست شانی اھوعملکرد  وخرام

 با استعمال نتوانندآنھا  معرفی کنند تا اين قماش تشکالت وافراد رابه آنھاده ھای عقب نگھداشته شده  مردم چھره ھای تو
که خلوص نيتی ازآنھا برای مترقی افرادوگروه ھای  ازجھتی ھم ھستند. نمايندغواآنھا راا کلمات ومقوله ھای مترقی 

 تجربگی درعرصه کمو الزم سياسی آگاھی کمبودولی به سبب  رسد،مبارزه درراه نجات خلق وميھن به مشاھده می 
ً ا واشخاص مبارزه طبقاتی درنظروعمل اشتباه می کنند؛ دراين صورت گروه ھ ، نظرات ،آگاه به علم انقالبنسبتا

 ی بهالبته ماللی جويا طبق خط مشی معين .اين افرادوگروه ھاراموردنقدوبررسی قرارمی دھند مواضع وعملکردھای
ً  مبارزه سبک خودش حرکت می کند که باشيوه حاميان وبه ھمين سبب است که خودش و ؛مردمی متفاوت است واقعا

   .اوراموردلعن وطعن وحتی دشنام ھای رکيک قرارمی دھند اومنتقدين
ن جوانی ازسرزمي ی جويا ، زنلبدون شک نام مال:" می نويسد چنين اش نوشته اول هرابتدای صفحدسارانيکو خانم 

بنيادگرايان اسالمی وبرعليه اشغالگران  همردم افغانستان برعلي باتاريخ معاصرمبارزه ومقاومتجنگ زده افغانستان، 
  ."امپرياليستی، عجين شده است

يعنی گروه ھا آنھا  طبقاتی مبارزه مردم افغانستان ونمايندگان واقعی وخصلت ازماھيتمالحظه می شود که سارانيکو
ً انق افغانستان را درمبارزه ضدارتجاعی به مبارزه  ممبارزه مرد؛ ازاينروندارد یالبی مردمی کماکان اطالعوافراد واقعا

ً درسی سال د مردمی درحاليکه گروه ھای انقالبی. محدود می کند »ن اسالمیابنيادگراي«عليه  رافغانستان خاصتا
مزدورسوسيال امپرياليسم و وشدرسنگرمبارزه عليه ھمه قماش گروه ھا ونيروھای ارتجاعی ميھن فراخير

چه  ،سعودیعربستان پاکستان و، ايران چين، وامپرياليستھای غربی به سرکردگی امپرياليسم امريکا ودولتھای ارتجاعی
وديگرگروه ھای مزدورروسی، گروه ھای  »سازائی«پرچمی و ی؛ باندھای خلق»ميانه رو« چه و» بنيادگرا« مذھبی 

جای . کرده ومی کنند وحاميان امپرياليست آنھا مبارزه ھا وافراد خاين به خلق وميھن مليشه ای جنايتکاروسايرگروه
 ،فئودال وکمپرادور یطبقات ارتجاع مبارزه ضد پرولتری، يک سازمان انقالبیشخصی ازفعالين  تعجب است که

گروه ھا اخيرکه انواع سی سال ن افغانستاومستعمره علی الخصوص  رادرکشوری نيمه فئودالیمردم افغانستان  ازجانب
وارتجاع بين المللی برمردم  امپرياليستھای غربیونيروھای ارتجاعی ومزدوردرھمدستی باسوسيال امپرياليسم و

به انتباه  سارانيکو. منحصرمی سازد اسالمی "بنيادگرايان«به مبارزه عليه  می کنند،کرده و انستان ستم ومظالم اعمالافغ
 تصورمی کند که درافغانستان درجمع ارتجاع فئودال کمپرادوری تنھا)  "جنگ ساالران زنی دربين" (ازنويسنده کتاب
مپرياليستھابرمردم جنايت می اند که به حمايت وکمک ا گروه طالب ھاو جھادی" بنيادگرا"عی اسالمی گروه ھای ارتجا

که  تجاعی مزدوروجانی استه ھای اراودراين ميان دولت دست نشانده راکه متشکل ازقماشھای گوناگون گرو. کنند
د وگروه ھای خارج اين دولت که نمی رسانوحشيانه بقتل امی کند وآنھار کرده و وجنايت برمردم افغانستان ستم

  .نمی برد  افغانستان جنايت روامی دارند، نامیبرمردم پرياليستھای اشغالگربھره مند اند وت امازحمايديگری نحوبا
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." جنايات جنگ ساالران امروزتحت حمايت اربابان امريکائی شان دارد« ه صحبت ازبازھم نويسند دراخيرھمين صفحه
ه ازحمايت اربابان امريکائی درحاليکه تنھا اين جنگ ساالران نيستند که درداخل وخارج دولت دست نشاند

ه ھای جنگ ھستند که ظاھراً به گرونيز وخارج آن دولتارتجاعی ديگری در ھای بلکه گروه وناتوبرخوردارھستند،
. ردم جنايت وستم می کنندوبه کمک وحمايت امپرياليستھا برم ، ولی درخدمت امپرياليستھا قراردارندساالرتعلق ندارند

ً درشرايط کنونیدرمورد  خوردغيرواقعی وغيراصولیبر اين شيوۀ برواقعيتھای عينی جامعه  نه اينکه افغانستان خاصتا
به و. اصول علم انقالب پرولتری بيگانه استبراساس  طبقاتی ل اوضاع يک جامعهتحليکنونی افغانستان وفق ندارد که با

آنھا که درھمدستی باامپرياليستھای  رنگارنگ ازماھيت دشمنان طبقاتیا اذھان مردم افغانستان وجھان راسبک ماللی جوي
  .اشغالگربه کشتارمردم مشغول اند؛ منحرف می سازد

بعمل آورده است  جويا ازماللی ؛ اگرازتوصيفی که نويسنده به  شيوه رومانتيکهدرصفحه دوم پراگراف اول اين نوشت 
ماللی جويا با تمام قدرت می کوشيد که حقيقت دردناک زندگی درجھنم کنونی افغانستان :".. نويسد نبگذريم، اومی چني

  ."را به مخاطبين خود منتقل کند
غانستان به مردم اف ده ھابار برایسه دھه اخيرافغانستان را اين درست است که امپرياليستھا ومرتجعين خاصتا درطی

ی که صورت می غارتگری ھاو  کشتارواجحاف واين ھمه مردمولی بيان حقيقت دردناک زندگی . جھنم تبديل کرده اند
ھمه کشورخاصتاً درطی سی سال اخير سياسی اوضاعنيزو مظلوم اعمال می گردد براين خلق که وانواع ظلم وستمیگير

ارتجاع جھانی وحاکميت گروه ھای ارتجاعی اين نمايندگان طبقات فئودال  امپرياليسم گریوسلطه منشأ درتجاوز
 ھرگروهاين مسايل را. دارد ند،ه اتحميل شد ما وبرمردم وکمپرادورکه توسط قدرتھای امپرياليستی سازمان داده شده

بااتکاء درپرتوعلم انقالب پرولتری وجز درحاليکه .ندبيان می ک طبق تفکروسياست خودشاساس جھانبينی وبروفردی بر
 راه حل آنھادشمنان مردم و ھمه طيفھای تضادھا ومشخص کردن جامعه وتحليل علمی شناختو به ديالکتيک ماترياليستی

ط زندگی واقعيتھا وحقايق مربوط به شراي فردی وياگروھی بتواند وجودندارد که وشيوۀ ديگری طريق ،برھمين مبنا
 ده ميتواند ازاين بيانيه ھاننويس آيا. بيان کند وبه تصويربکشد وحقيقی بگونه واقعیرااسی ای که مردم درآن قراردارندسيو

که ! پرداخته است؟ ومترقی لمیعوکتاب ماللی جويا اين حقيقت رابدست دھد که اوواقعاًبه مسايل افغانستان ازديد 
  !نهھرگز
است  تئوری حقيقت جزئی" و" انسان بايدحقيقت رادرپراتيک ثابت کند" که بايدتوجه می نمود" سارانيکو" مهمحتر

مسئله اساسی درتئوری شناخت اين است که درابطۀ که بين انسان وواقعيت يعنی بين شخص که می . ازتئوری شناخت
درحاليکه .... حقيقت، به کدام يک بستگی دارد؟عامل ذھنی وعامل عينی،  نشناسد وواقعيت که شناخته می شود، بي

محتوی حقيقت، آن واقعيت عينی است که مستقل ازذھن ما . حقيقت چيزی نيست جزانعکاس درست دنيای عينی
    ." وجوددارد، انعکاس دھندۀ آنھاست

امپرياليستھا ونوکران آنھا (لی جوياوافراد وگروه ھای ھمفکراودرشناخت اين تبه کارانمالحظه می شود که مال
. شانه خالی می کنند برضد آنان انبه آنھا وپيش برد مبارزه مترقیرخوردطبقاتی درافشای ھمه جازب) ازطيفھای گوناگون

، ارتجاعديگری از اينھا سعی دارند تابااتکاء بربخشی ازبدنه سيستم امپرياليستی جھانی ودروحدت وائتالف باجناح ھای
  .ازصحنه دورکنندرا  اسالمی »بنيادگرا«، تبه کاراناين 

کردم وباآگاھی ازاحترام  فرصتی کوتاه استفادهدرقسمت پايانی مراسم از:" بتدای صفحه سوم می نويسدنويسنده درا
درجدال " وارزشی که ماللی ھمواره به رفيق اشرف دھقانی داشته دوعدد ازکتاب ھای رفيق اشرف دھقانی بنام ھای

اشرف دھقانی نی نبود وقتی ديدم که اوباديدن اسم برايم باورکرد. را به ماللی ھديه دادم" دگارنبذرھای ما" و" باخاموشی
که بوجودآمد مابابغضی که حاصل  وھيجانی غيرقابل توصيف، اين کتابھارا بوسيدوبعددرفضایبرروی کتاب ھا باشور

ھمچنان اوازاينکه اشرف دھقانی چه تأثيرشگرفی درزندگی .... سالھا ستم برمردمانمان بود يکديگررادرآغوش گرفتيم
   ."ی ماللی جويا داشته است، صحبت داردمبارزات

بيشتربه  اشرف دھقانی توسط ماللی جويا رفيق )کتابھای(» بوسيدن«عمل نويسنده از ابرازاحساساتدراينجا 
رف رفيق اش کتابھای سياسی برمبنای آگاھی ازارزش واھميت اری سياسیيک ارج گز می ماند تا مذھبی ابرازاحساسات

شده است شديداً تحت  اوقايلبه  که ماللی جويا دربوسيدن کتابھايش» ارجی«ه سارانيکوازمالحظه می شود ک .دھقانی
ابرازعالقه ای که به شيوۀ رابا جويا ماللی »اھميت مبارزه«ھمچنين اوماھيت فکری وسياسی و .گرفته استتأثيرقرار

کمونيست انقالبی درشناخت افراد  اين معياريک. است ، به ارزيابی گرفتهاراوآث »تقد يس«و نشان داده اشرف دھقانی
که سعی می کنند تا باتمجيد کمونيستھا دربرابرچنين افرادی  .مبارزاتی آنھا نيست وخصلت وگروه ھای سياسی وماھيت

بايد  کمائی کنند،» یوجه ا«  برای خود مردمی ازشخصيت ھای انقالبیاغراق آميز »احترام«توصيف و وتحسين ويابا
مسايل وپديده ھا  ۀوھم ،گرفتارنيايندچنين افرادی » شوروھيجان« ويا دام احساسات وعواطف عی درمواقدرباشند تا آگاه 

  .قراردھند وقضاوت موردارزيابی  علمی وانقالبی یرابامعيارھا
 ."خواه دنيااست اين کتاب حاوی پيام مھمی به مردم آزادی:" مقاله اش چنين ابرازنظرمی کند) ۵(نويسنده درصفحه

 اما به يقين که اين کتاب. آن به نقد ھمه جانبه رسيد زيک کتاب مشکل است تادرمورد محتویکريکی دومطلب ااگرچه باذ
ً گروھی که حداقل درطی ھشت سال اخيربرمبنی آن حرکت می کند ازتفکروسياستی که ماللی جويا اوحمايت از والزاما

متأثرازاين نيز اين کتاب مطالب بی ترديد که ؛او عت ومواضنظرات شم ھمچنين بادرنظرداش. ، مايه می گيرد می نمايد
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 عالفولی جان کالم اينجاست که . "ھرآنچه که درکوزه است می تراود"يا با صطالح . بود دھخوا سياسی افکارومشی
اوت واين اين قض. نددم آزادی خواه جھان می دابه مر »پيام مھمی«اين کتاب راحاوی  انقالبی يک سازمان پرولتری

لی جويا وھنسنخان زيرا مردم آزادی خواه جھان باپيامی که مال. زيرسوأل می برد را ازھمه موضع سارانيکونظرقبل 
ازستم  وجھان را عاری نجات دھند دوریافئودال کمپر سلطه امپرياليسم وارتجاعشردھند؛ نمی توانند خودراازب اوبه آنھا
تی رفورميسدرعالی ترين حدآن يک پيام بورژوالی جويا پيام کتاب مال .بسازند سرمايه وحشيگریووجنايت واستثمار
ً انقالبی ومترقی  پيام. ميخ کوب می کند رادرجھنم سرمايه داری تحت ستم واستثمارجھانکه خلقھای  خواھد بود واقعا
پيامی پرولتاريای انقالبی . جھان استی پرولتاريا پيام انقالب نجات بخش فقط جھان برای  رھائی خلقھای ه ونجات دھند

توده ھای خلق والھام گرفته  علم انقالب پرولتاريائیکه از برای خلقھا وملل تحت ستم واستثماردرجھان می رساند را
زمانی . فرا می خواند درجھت سرنگونی سلطه سرمايه وارتجاع فئودال کمپرادوری انقالبی مبارزهرادرآغازوتداوم 

گردند که به علم  وحاکم برسرنوشت خود رھائی بخشند م سرمايهازسلطه وستدراخلقھای تحت ستم جھان ميتوانند خو
  .بکارگيرند عمل شان درپروسه مبارزه ملی وطبقاتی  رھنمای منحيث چراغمسلح شوند وآنرا پرولتاريائی انقالب

ش خود استراتژيک برای حفظ منافع ايکبارديگرامريک ": اززبان ماللی جويا می نويسد کهسارانيکو) ۵(درھمين صفحه 
  ..."سواستفاده قرارداده است کشورمارامورد

 عبارت«کماکان توضيح نمايد به"ناتو"ا وکشورراتوسط دولت امريکی استعمارنظامی وحالت  اشغال اوبجای اينکه 
 موضع ماللی جويا رابرخورد کنه نظرو گونه اين بسنده می کند؛» قرارداده استکشورمارامورد سوء استفاده  امريکا

سلطه استعماری  چ صورت ماھيت واقعیالفاظ سوءاستفاده به ھيبکاربرد ماھرانه و مال می سازدبرھرچه بيشتر
  .را نمی رساند امريکا وناتو امپرياليسم
نسل پيشين خسته  ،درشرايط کنونی:" لی جويا درموردخودش چنين می گويدسارانيکومی نويسد که مال) ۵(درصفحه

که من را به سکوت وتحمل وادارنداما من  ييرات واقعی تالش می کنندازمبارزه ونااميد ازامکان بوجودآمدن تغ
تبه کاران گل ھای باغچه ". سکوت انسانھای خوب درمقابل ظلم، ضربه زننده ترازحمله دشمنان است" باوردارم

  !"رالگدکوب کرده اند، اماتبارگل ھرگزنخواھد مرد
تاريخ جنبش انقالبی کشوروتاريخ مبارزات  دربارۀ ی کهرفتمعصالحيت و آگاھی، ازمحدودهباالتر ماللی جويا دراينجا

قضاوت کرده وناشيانه اين نسل را متھم به  دارد؛ آنھا راه ورسم مبارزه انقالبیماھيت، خصلت و "نسل پيشن" انقالبی 
ه ک رزانقالبیعدۀ ازنسل پيشين مبا البته آن .کرده است» تغييرات واقعی جود آمدنوخستگی ازمبارزه ونااميد ازامکان ب«

اسالمی اين خلقی پرچمی ھا وباداران سوسيال امپرياليست شان وگروه ھای جنايتکارجالدان رژيم خون آشام اززيرتيغ 
 دشمنان رنگارنگ جسمی وروانی یامظالم وشکنجه ھمشقات ووباتحمل تمام جان بسالمت برده  ان امپرياليسممزدور

چه درجبھات جنگ ضد  ،مبارزه ملی وطبقاتینھای مخوف ودرکارزاريست آنھا درزنداوحاميان امپريال داخلی خلق
با احساس ودرک تمام  وسايرکشورھای جھانکشورھای ھمجوارسوسيال امپرياليسم شوروی ورژيم مزدورآنھا وچه در

عی بومی وامپرياليستھای خارجی ومصايب وجناياتی که بوسيلۀ نيروھای مختلف ارتجا توده ھای خلق دردورنجاز
 کشورونجات بشريت ازمبارزه انقالبی درراه نجات خلقنه اينکه  ومی شود  شدهرآنھا رواداشته سه دھه اخيربطی در

 انقالبی شانو بلکه با ارتقای سطح دانش علمی اند، خسته نه شده امپرياليسم وارتجاعستم واستثمارسرمايه و ازسلطه
درکارزارمبارزه اين نسل . شده اندمصمم تريش ازپيش ب به پيروزی توده ھای خلق راسخوبا اعتقادھرچه آگاھانه تر

طبقاتی وملی ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم درجنبش انقلالبی پرولتری به طورخستگی ناپذيربه مبارزۀ 
تجاع عليه امپرياليسم وار جھان اين نسل که تاحدی ازتاريخ مبارزات پرولتاريا وخلقھای تحت ستم. شان ادامه می دھند

وباآموزش ازشکست آگاھی وتجربه حاصل کرده اند  )مائوئيسم  -لنينيسم -ارکسيسمم(به  وتکامل خط انقالبی پرولتری
ً  انقالبات پرولتری دراوايل  خلق مبارزنپال انقالب به شکست کشاندندرقرن بيستم وچين درکشورھای روسيه و خاصتا

به اندوخته ھای علمی وتجارب  ،)مائوئيست(ونيست نپاليستھای مسلط برحزب کمقرن بيست ويکم توسط رويزيون
ری ازشکست مبارزات مردم درکشوروشکست انقالبات پرولت نسل پيشين مبارزانقالبی. افزوده اند شان مبارزاتی

پرولتاريا بار وصدکه اگرده  باورمند شده است ھرچه بيشترباين اصل بلکهدرسطح جھان ھرگزمايوس نه شده 
مرگ «از مپرياليسم وارتجاعھرقدرا ؛عليه امپرياليسم وارتجاع شکست بخورنددرميدان نبرد ی انقالبیوکمونيستھاوخلقھا
ھای بورژوارفورميست ھرقدرعناصروگروه انديشه انقالبی پرولتاريا بگويد؛» یناکارآمد«سخن زده واز »کمونيسم

اذھان توده ھای خلق  ياليسم وارتجاعکمک وحمايت امپربه  )اپورتونيستھاورويزيونيستھای رنگارنگ(ونماوانقالبی 
 را کوتاه ترين پرولتری مغشوش کنند وراه رفورميستیمبارزه انقالبی درپيروزی انقالب  طوالنی رانسبت به مشقات راه

توده مبارزه انقالبی درجھت آگاه ساختن وبسيج  ؛ وبجایبه خوردآنھا بدھند شان راه دررسيدن به ھدف وبی خطرترين
وسسات غيردولتی تحت حمايت راه پارلمانتاريسم ويا فعاليت درم نظورآغازمبارزه انقالبی توده ای؛ممردم به ھای 

 حاميان آنھاامپرياليستھا ومرتجعين تمام و ھاشکست ذلتبارنصيب آن  نھايتدر ليسم رابه پيش گيرند؛امپريامالی وکمک 
 وبسيج خواھند ی دادهی انقالب کردن آگاھتوده ھای خلق رابرا ،انقالبی بانسل جديد ونسل پيشين. خواھد بود

که سردرآستان امپرياليسم وارتجاع می  وامپرياليسم وارتجاع راباھمين گروھک ھای اپورتونيست ورويزيونيستکرد
تبليغ کرده » واقعيتھای عينی ويااستفاده ازشرايط بوجودآمده پذيرش« اروبی شرمانه شرايط ھشت سال اخيرکشور سايند
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يت وباين صورت برای تداوم سلطه استعماری امپرياليسم وحاکم کنندمی  به انقياد وتسليم طلبی ھدايترا وتوده ھای خلق
  .به ذباله دان تاريخ که سرنوشت محتوم آنھاست خواھند سپردکنند، می  رااغواارتجاع آنھا

به آن حدی نرسيده شان سياسی اين قماش گروه ھا وعناصرجھت فريب آن عده ازروشنفکرانی که ھنوزسطح آگاھی  
ھميشه اينھا ؛ خادم امپرياليسم وارتجاع را درک کنند است تا نيرنگ بازيھای اين گروه ھای اپورتونيست ورويزيونيست

اين  .قرارمی دھند وتحريف موردسوء استفادهرا "تحليل مشخص ازشرايط مشخص" اين نقل وقول مارکس راکه می گويد
ازدرون پارلمان ھای  نه ازراه مبارزه طبقاتی انقالبی کهرااقعی درکشورو تحوالت بنيادی" چپ نما"گروه ھای 
 می خواھند که ی اروپائیازجناحی ازامپرياليستھااين تشکالت . می کنندجستجو »وسسات غيردولتیئم«استعماری و

ه ھای ھم قماش د؛ ازاينھا وگرواعی اسالمی بنيادگرا حمايت می کنارتج دولت امريکا که ازگروه ھا ونيروھای برخالف
گروه ھا وافراد درطی ھشت سال ديده می شود که اين . بگيرند دردستدولت دست نشانده راسکان  شان حمايت کند تا

ياليسم اش عليه امپرمواضع انقالبی که استوارانه در ونسل پيشين اتقالبی را طارت تمام دراين راه تالش کردهاخيرباش
« بهرتونيست ورويزيونيست رنگارنگ رابرای توده ھای مردم افشا می کند، عناصراپو ھای وارتجاع می رزمد وچھره

 ا دربرابرسلطهبرخالف ادعای ماللی جويا نسل پيشين مبارزانقالبی سکوت وتحمل ر. متھم می نمايند» چپ روی
ی خلق انقالبی رابه توده ھا دانسته وراه مبارزۀ مردودريزمزدوروارتجاع خون خون آشامامپرياليسم  استعماری

ً اسناد مبارزاتی . وروشنفکران مردمی نشان می دھند ً زيادی خاصتا زمينه گويای  اخيردراينطی سی سال در نسبتا
 - لنينيسم -مارکسيسم( معتقد به یانقالب "نسل پيشن "آيا ماللی جويا می تواند سندی رااز. دعاستروشنی براين م

 به سکوت وتحمل تشويق کرده آنھا بومی ونوکران ات امپرياليستھادربرابرجناي اووامثال اورا دردست دھد که) مائوئيسم
آن بوده ؛ اين بخاطرکرده اند وامثال اورانقد جويا اگرنسل پيشين نظرات ومواضع وعملکردھای ماللی !که ھرگز ؟باشند
می سنخان او موھ کدام است واين راھی که ماللی جويابرای نجات واقعی  راه مبارزه که بفھمانند به توده ھای مردم تا
 ؛محکوم می کنداست وآنرابه شدت نکوھش کرده وتاحدی متأثر وآنچه که نسل پيشين ازآن .اين راه استد غيرازنرو

آن گروه ھا  يامردم سخن می زنند و درلفظ ازمبارزه درراه تحقق آرمان عملکرد گروه ھا وعناصری است که
 ھشت سال اخيرتن به به سينه می زدند ولی درطی را تجاعیروزی سنگ مبارزه ضدامپرياليستی وضدار که وعناصری

 يسمالجناحی ازامپري امپرياليسم ويا به الطافاميد ه ووسازش باامپرياليسم وارتجاع داد طبقاتی یتسليم طلبو ملی انقياد
ان توده ھای تااذھ وظيفه دارندورسالت  ازنسل پيشين وجديدکشور ولی کمونيستھای انقالبی .وارتجاع بسته اند جھانی

 آنھانيرنگھای سياسی  خلق راروشن سازند تا فريب اين قماش گروه ھاوعناصررانخورده وبيدارباشند که دردام
  .نيفتند وترفندھای امپرياليسم وارتجاع

  


