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  احـمـد پـويـان

 ٢٠١٧ دسمبر  ١٧
  

  "ساما"آھنگ انحراف، سجود و خيانت زير نام 

٣  

وی عليه .  نيست که باد نمی کندگر سفارت خانه ھای اشغالگران چه ابتذالیيوزه تسليم طلب خادم درگاه استعمار و در

قرار گرفته، وابستگی را تحت نام وابستگی جھانی بيان می دارد و بعد از " ساما"ٔمشی مستقل ملی ــ انقالبی مطروحه 

 نگرش و توصيه درمانده، در وابستگی به حل موضوعات قومی تغييرات جھانی و تغيير، از "فاق انديشه آسيری در " 

او طرح اتحاد ملی را با ظرفيت ھای نيک انديش ارائه می دارد  و خيزش . آفاق گذشته می پردازدپرداخته و به سير 

ھای مردمی و مدنی را حق ملت دانسته و به قانون اساسی رژيم دست نشانده و بدنام کابل تمکين می کند و به آن حقانيت 

تجارب جامعۀ بشری اين را ثابت نموده است . دھدبخشيده و استعمار و اشغال سرزمين ما را قانونی و مشروع جلوه می 

ٔکه مطالعه قوانين و نظامنامه ھای دولت ھا ھيچ گاھی جدا از خصلت و ماھيت طبقانی آنان به ارزيابی گرفته شده نمی 
ن در سرزمين ما که ھمه چيز رژيم دست نشانده به فرمان امريکا و ارتش اشغالگر آن قرار دارد، قانون اساسی آ. تواند

. جز پردۀ استتار خيانت و جنايت امپرياليسم متجاوز نيست که رھبر ديده درای تسليم طلبان به آن تمسک می جويد

قوانين جوامعی که بشريت از آغاز تاريخ تا کنون به خود ديده است، جز ابزار تحميل ارادۀ يک طبقه بر طبقات ديگر 

  .نبوده است

ی  ساده لوح دنيای سياست، افکار تسليم طلبانۀ خود را جا اد برای فريب عده تئوريسين تسليم طلب از اين رو می خواھ

در حالی که مردم ما در خون شناور است و لقمۀ نان آنان آلوده با خون ھموطنان ما می باشد؛ کاشانۀ مردم ما . بيندازد

  و مزدور داعش و طالب به  اشغالگران قرار می گيرد و يا توسط نيرو ھای ارتجاعیھایزير مدھش ترين بمباردمان

رگبار بسته می شوند، و موج نفاق را ترويج می دارند؛ گند فساد فضای کشور را انباشته است؛ شھر کابل را با ديوار 

ھای بلند، باستيل کابل نشينان ساخته اند؛ اما با تمام اين فجايع و مصائب، تسليم طلب پوچ مغز سرنا را از سر گشاد آن 

  . پف می کند

امپرياليسم روس، انقالبی فرھيختۀ نامور خلق زحمتکش و سوسيال  اشغال سرزمين ما توسط گامھای مقدماتی برای نحي

در ھر حال، چه امپرياليسم روس به «  :نوشته بود" ساما"در اولين اعالميۀ سازمان " مجيد"سلحشور ما، جاويدان نام 

چه محافل رجعت گرا به پاداش بردگی امپرياليسم ديگری به ٔتوطئه جديد و يا تشديد مداخلۀ مستقيم متوسل شود و 

مين عدالت أ تا دست يابی به آزادی واقعی و تنحوی در کشور ما تسلط يابند، مبارزۀ خلق با توان و قاطعيت بيشتر
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نام اما تسليم طلب بدنام درگاه استعمار، از مزدوران و مدافعان رژيم، به . »ًاجتماعی ضرورتا ادامه خواھد يافت

َسربازان فدا کار ميھن نام می برد َ.  

ٔتئوريسين تسليم طلب از ذھن بيمار و آلوده خود جھان را آلوده و وابسته می پندارد و اين را می داند که سرزمين عقابان 
ان ٔبلند پرواز ما در اشغال کرگسان امريکائی و متحدان ناتوئی آن قرار دارد و ارتش مزدور، ساخته و پرورده اشغالگر

ًبناء، فکر آن، نقشه و ھدايت آن را نيز از باداران امريکائی خويش . می باشد که توسط امريکا تمويل و تجھيز می گردد

اپورتونيست بی ننگ چگونه عساکر پوشالی ايله جار رژيم بدنام را سرباز فداکار می داند، مگر امريکا . اخذ می دارند

ٔم آن اله دست بيگانگان نيست؟ اين سرباز فداکار مگر از ھمين رژيم بدنام ِدر افغانستان حضور نظامی  ندارد و رژي
دفاع نمی کند؟ مگر ھمين اردو با ماھيت طبقاتی که دارد، توسط مشاوران امريکائی ھدايت، تمويل و قومانده داده نمی 

  !شود؟ مصارف اين اردوی ستمکار مزدور و وابسته را کی ھا می پردازند؟

يم طلبان، سربازان فداکار ميھن کی ھا اند؟ آن ھائی که در امر اشغال سرزمين ما با امريکائی ھا در آقای سرباند تسل

ن تسليم طلب روزانه از حوادث خون باری که ارتش امريکا و متحدانش اکشتار مردم ما مدد می رسانند؟؟؟ مگر اين آقاي

رت ھر چه بيشتر خلق ما می کوشند، خبر ندارند؟ با اين در کشور ما و سائر نقاط جھان  انجام می دھند و به منظور اسا

وجود، از منظر اين نماد ھای سجود و خيانت، اين نظاميان پوشالی ھمکار اشغالگران، سربازان فداکار ميھن ناميده می 

 در اين ھا ھمان عساکر ستمگری اند که به مثابۀ افزار دست اشغالگران و به خاطر تحقق اھداف اشغالگران! شوند؟

ٔدراين ايامی که سرزمين ما زير سلطه عساکر اشغالگر امريکا و متحدان آن . مقابل مردم خود سالح به دست گرفته اند
بوسی و وطن فروشی در خدمت اشغالگران قرار يی از ارتجاع مزدور بومی در پائھا قرار گرفته است، و دسته ھا

حاديه ھا، انجمن ھا، نھادھای مدنی، ان جی او ھا، شورای علماء، ، احزاب سياسی، ات"سربازان فداکار" دارند، فعاليت 

در متن اين سرزمين به اشغال کشيده شده چه معنی و مفھومی را ارائه می ... شورای صلح، قوای اربکی، پارلمان و

  ٔدارد، به جز از وطن فروشی و تحمل قالده بردگی؟

ٔتسليم طلب مزدور در ادامه اراجيف نامه خود می اف تحقق دموکراسی، آزادی بيان و تشکل اجتماعات؛ يکی از " : زايدٔ
  . "بر جسته ترين تعھداتی است که دولت افغانستان و جامعه جھانی انجامش را روزانه تکرار می نمايند

که در » جامعه جھانی«تسليم طلب بی آزرم از عساکر وحشی و بی رحم امپرياليسم امريکا و متحدان آن تحت نام 

و ھم .  ھمان سيستم امپرياليستی جھانی است، خواھان تحقق دموکراسی، آزادی بيان و تشکيل اجتماعات می باشدواقعيت

از نظر اين خوش خيال، امپرياليسم و قوای اشغالگرش، سرزمين ما را . شکوه دارد که در انجام آن موفق نبوده است

اين ھا . ھيم که اين رژيم را از راه قھر آميز سقوط بدھيمبھشت می ساخته است و از ھمين رو می افزايد که ما نمی خوا

و اين نتيجه . نمی خواھند تا رژيم را ھم از راه قھر آميز سقوط بدھند و با امپرياليسم و اشغال سرزمين ما مشکلی ندارند

م ده ھا مشکل را از تجارب گذشته و وضعيت وطن اخذ نموده اند و در ادامه می گويد که در غير آن، ما با اين نظا

  . داريم

چنين اشخاص پرگپ و سفسطه پرداز را استعمار تا به آخر . آقای تسليم طلب با اين بيان خود خيلی ديده درا از آب درآمد

ّفقط در زمان ھای معين از آن ھا سود برده و پيش روی شان يک مقدار کاه و دانه می اندازند تا اين . تحويل نمی گيرد

اراجيف نويس تنھا از نظام ياد آوری می دارد، اما . ٔول شوند و رابطه خود را به کلی قطع ننمايندبه خوردن آن مشغ که

از سر تا پای نوشته از امپرياليسم، سيستم امپرياليستی و اشغال سرزمين ما و مناديان وطنی آن ذکر نامی و خبری به 

  .م را جوالن می دھدتو گوئی که در سفارت امريکا نشسته است و قل. عمل نياورده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

تنھا چيزی .  حال تئوری ضربت زدن  فئوداليسم توسط امپرياليسم را از ياد برده است،سردستۀ باند تسليم طلبان مطرود

ن امگر اين ھمان آقاي. که مفھوم نگرديد، اين بود که آيا حرف ديروز اين کودن درست بوده و يا اظھارات امروز وی

شغال سرزمين ما در مقابل يک جمعی از اعضای سازمان و در مخالفت با اظھار نظر ديروز نبودند که در اوائل ا

اصولی اعضای سازمان که سرزمين ما را اشغال شده می دانستند و از آن استنتاج ھای خود را ارائه می داشتند، يک 

ريکا مرمی فير کند، من برای اگر من بميرم و اوالد من باالی عساکر ام: " تن از اين باند تسليم طلب اظھار می نمود

  .»ھميشه در قبر ناآرام خواھم بود

نمی دانيم که حال مزاج شان چگونه است؛ ھمان ناراحتی را تا ھم اکنون از بابت اعدام عساکر اشغالگر امريکائی توسط 

 حال مزاج عوض که اين فکر ھا مال ھمان زمان بود و فرزندان آزادۀ ميھن با خود حمل می دارند و يا خير و يا اين

ٔنموده اند؟ امروز ھمه مردم افغانستان به شمول مردم عام امريکا چه برسد به سياست مداران آن، اين را می دانند که 
و تمامی مقرری ھا  در ادارات . دولت امريکا به افغانستان تجاوز نموده و ھر لحظه مصروف کشتار مردم آن است

  . باال توسط سفارت امريکا مقيم شھر کابل صورت می گيرد و کنترول می شوددولتی رژيم دست نشانده از ولسوال به

و پايگاه ھای نظامی ما دشمن » قول اردو ھا«وقتی به : " ٔتئوری پرداز تسليم شده ھا در ادامه اراجيف خويش می نوسد

  ."يکه راست داخل می شود، جگر نظاميان را نشانه رفته حمام خون برپا می دارند

ٔو پايگاه نظامی ما نام می برد و خود را شامل ھمين رژيم مزدور و آله دست » قول اردو«تسليم طلب از  ۀنويسند
وی از جنايات دشمنان متذکر می گردد که ھدف آن طالب و داعش بايد باشد، اما اين را نمی گويد که . بيگانگان می داند

ی دارند و چگونه به پايگاه نظامی شما با ھمکاری چه طالب و داعش را کی و از کجا به چه منظور تمويل و تجھيز م

ًوقتی که شما می گوئيد پايگاه نظامی ما، بناء شما در تمامی جنايات، چور و چپاول و . کسانی يکه راست داخل می شوند

يب از به ھمين ترت. وطن فروشی اين رژيم شريک ھستيد، به خاطر اين که شما خود را مربوط به ھمين رژيم دانسته ايد

  .جنايات امپرياليسم اشغالگر امريکا و اھداف استعماری آن تذکری ارائه نمی داريد

وکراسی، مدر اين جا روی سخن ما به ھموطنان دربند ماست که ھرگز به کسانی که زير بيرق استعمارگران داد از د

 ضد ه اعتماد نمائيد که مبارزه ببه کسانی. حقوق دموکراتيک، حقوق بشر، پيشرفت و ترقی می زنند، اعتماد ننمائيد

مردم نبايد فريب ظاھر .  ضد امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع مزدور آن پيوند می زنندهرژيم دست نشانده را با مبارزه ب

 عمق رفته تا به جوھر سخنان قشنگ ظاھرفريبان و سازمان ھای خوش خط و خال آن ھا را بخورند و از سطح به

حال اگر کسی و يا کسانی فريب اين . موضع گيری طبقاتی آن ھا  پی برند که از کدام موضع طبقاتی دفاع می نمايند

  .افراد خادم امپرياليسم اشغالگر را می خورند، يا احمق مادر زاد اند و يا ھم وطن فروش

در مبارزه و ستيز « : می نويسد» لبی در قلمرو مبارزه و بقاءتسليم ط« در اثر مشھور خود" قيوم  رھبر"جاودانه ياد 

استعماری آن چه بيش از ھمه نقش دارد، سرشت و يا موقعيت تاريخی يک نيروی اجتماعی است، آن نيرو ھائی که بر 

ی چند گاه در سنگر ضد ده است، اگر ھم بنابر علل عارضياساس سرشت، سرنوشت شان با استعمار پيوند خور

  .اری بنشينند، ھمانند مار آستين در لحظه ای مناسب نيش زھر آلود خود را در بدن انقالب فرو می برنداستعم

اگر در صفوف مبارزان پيشتاز . ٔيک سازمان پيشتاز با سرشت ويژه خود در تناقض آشتی ناپذير با استعمار قرار دارد

 تسليم به سجود بپردازند، در آن صورت يا اشتباھی در راه آزادی فتوری ھم ايجاد شود و يا نيرو ھائی از آن در معبد

در اين صورت، يکی از دو سوی تناقض به طور حتم . نه ھمآھنگی و ھمسوئی طينت و طبيعت. کار است و يا انحرافی

يا گردان پيشتاز دو باره در موقيت تاريخی خود قرار می گيرد و به گفتۀ نغز . ديگری را نابود می کند و می بلعد

  :لویمو
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  ھر کسی کو دور ماند از اصل خويش ـ  باز جــويـــــد روزگار وصل خـــويـش

و يا اين که گردان پيشتاز به موقعيت تاريخی خود خيانت می ورزد و رنگ می بازد که در اين حال حسابش از جمع 

 بلکه به مثابۀ يک به ھر حال استعمار نه به عنوان يک قدرت نظامی صرف،. شيفتگان راستين راه آزادی جداست

سيستم با مردمان جھان ـ در کشور خودش و در بيرون ـ طرف است، که در اين سيستم ھم نگرش فکری آن مضمراست 

يک سازمان پيشتاز . و ھم حرکت سياسی آن و ھم نھاد ھا و ابزاری که به وسيلۀ آن اھداف خود را برآورده می سازد

از سيستمی پيروی می کند که نافع نگرش فکری، تحرکات سياسی و نھاد ھا " لحديد ال يفلح الحديد اال: " نيز بنا به گفتۀ

  . و ابزار استعماری است

ٔبناء اگر سازمان پيشتاز از موقعيت فکری ـ فلسفی خود انکار ورزد و خود را با حليه افکار عقبگرا و تاريخزده متجلی  ً

 را به عنوان يک سازمان پيشتاز گم کند، در آن صورت به جای اين سازد و يا چنانچه  به الادريتی بيفتد که قدم گاه خود

  .که با چراغ به جنگ سياھی برويم، طشتی از قير را بر چھرۀ خود ماليده ايم و در سياھی ناپديد شده ايم

خلع سالح فکری سازمان پيشتاز و نااميدی اعتقادی آن، کوششی است که در طی قرون و اعصار استعمار و ارتجاع 

گاھی پيشتازان اجتماع به کلی مسخ می شوند و سر از گريبان استعمار می کشند؛ و زمانی به . دان پرداخته استب

عوامل پنھانی استعمار مبدل می گردند؛ وقتی ھم به نفی ذات خود و بزرگ سازی استعمار و ارتجاع مردم را از نگاه 

سرگردان " انديشه ھای تازه " م و سوزان آن ھا را به سراب معنوی بی روحيه می سازند و يا اين که در بيابان ھای گر

ولی در ھمه احوال نتيجه يکی است و آن اين که وقتی سازمان پيشتاز از موقعيت فکری خود به نفع استعمار . می سازند

ھا باز می کند و ـ ارتجاع و يا به نفع نيرو ھای ديگری که ھمراه اويند، بگذرد؛ راه را برای تسليم در مقابل اين نيرو 

  ».نقش تاريخی خود را که ھمانا واژگونی وارونگی تاريخی اين ملت است، به طور کامل نمی تواند انجام دھد 

وقتی فساد و شبکه ھای مافيائی از فرق سر تا پاشنه پای يک نظام " : مداح تسليم طلب از معبد سجود در ادامه می گويد
  . "رت به اصالحات بنيادی در تمام آحاد و سلول ھايش داردرا تسخير کرده باشد، چنين نظامی ضرو

.  دست بيگانگان اصالحات بنيادی را به وجود آردۀنويسندۀ آستان بوس اشغالگران می خواھد در رژيم مستعمراتی و آل

ۀ دست آن ھا؟ ٔاما اين را تذکر نداده است که اصالحات وارده را به مشوره دولت امريکا انجام می دھند و يا ھم رژيم آل

که عليه استعمار " سامائی"در اين جا توجه خواننده را معطوف می داريم به تفکر يک مزدور استعمار و تفکر يک 

است؟ در کدام يکی " ساما"آيا خواست به وجود آوردن اصالحات آن ھم در يک نظام مستعمراتی از خواست ھای . است

  گرديده است؟چنين مطلبی تذکر " ساما"از اسناد مربوط به 

ٔمطابق برنامه آن، تحقق انقالب ملی ــ دموکراتيک می باشد که ھر کلمه آن دارای معانی و " ساما"ھدف اعضای  ٔ
 ملی چيست و چرا ۀانقالب به چه معنا و چرا، در کدا م کشور به چه منظور؟ ھدف از کلم. مفاھيم خاص خود می باشد

 اين انقالب بسنده می کنيم و يا ھم اھداف ديگری را در پی آن خواھيم ما خواھان انقالب دموکراتيک ھستيم؟ آيا به

  داشت؟

روشنفکر درجازده، غيرفعال، منجمد وسواسی و تسليم گشته "ٔ در جائی از نوشته خود درمورد اراجيف نويس گنده فکر

انحالل طلب فتنه چقدر ھمين . کلماتی را سرھمبندی نموده که در واقع صفات خود را بيان نموده است" شرايط موجود

درفش مبارزات ضد استعماری ـ " سامائی"را که با خون صد ھا پاکباز " ساما"تالش نموده تا سازمان پيشتاز و انقالبی 

  .نمايد" تسليم گشته شرايط موجود " ارتجاعی آن به اھتزاز درآمده، از حرکت بازداشته و 

و وسواسی نبودند که تحت نام کار دموکرتيک دو حزب راجستر مگر ھمين تسليم طلبان درجازده، غير فعال، منجمد 

ُرا بايد نـه متر " ساما"ھراس داشتند و می گفتند که " ساما"ٔشده رسمی را در متن رژيم مزدور به وجود آورده و از نام 
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شرات به چه به زير زمين مدفون کرد؟ مگر ھمين ھا نشريۀ سرکاری نداشتند، دفتر حزب نداشتند؟ در اين دفاتر و ن

 منزل و مصارف ماھوار آن را کی ھا می پرداخت و به پاداش چه خدماتی؟ اينان در طول ۀکاری مصروف بودند؟ کراي

چه طرح ھا و برنامه ھائی را از داخل و خارج به راه انداختند تا ارزش ھای  ضد " ساما"اين مدت برای نابودی 

ٔنويسنده تسليم طلب که . را به نابودی بکشانند" ساما"کری و عملی استعماری ـ ارتجاعی و موقعيت کارگری ، جوھر ف
 يک روشنفکر مزدور و پاسدار ۀچيزی به نام وجدان در ضميرش ندارد، فقط با چيدن کلمات و حرافی با دھن گشاد

  .درگاه امپرياليسم زوزه می کشد

او در اين راستا . می باشد" ساما"ی ئيم پايه ٔھمۀ تالش مذبوحانه اين دلقک به منظور ضربه وارد نمودن به خط و مفاھ

به " ساما"تالش می ورزد که ارزش ھای فکری ــ سياسی امپرياليسم اشغالگر را به جای خط فکری ــ سياسی 

 شرايط ، بيرون آمدن از چوکات و فورم ھای گذشته، دور کردن لباس رزم تغييرطورخيلی رندانه و شيادانه تحت نام 

اين سردستۀ . نی شدن، پيشرفت تکنولوژی، نقد ايدئولوژی، نوپردازی سياسی و تفکر خطی؛ بنشاندقرن بيستمی، جھا

و خلق ستمديدۀ افغانستان، با اين تالش مذبوحانه در صدد آنست تا " ساما"تسليم طلبان پيوسته به دشمنان ملی و تاريخی 

ش شرط ھای تأسيس سازمان است و عليه خط را ھمانند خط مشی مستقل ملی ــ انقالبی که از پي" ساما"اساسات 

 کارگر، ايجاد ۀکه عبارت از ايجاد حزب طبقرا " ساما "ۀوابستگی و مزدورمنشی می باشد و ھمچنان سه سالح مطروح

وکراتيک کشور در راه مب ملی ــ دزار ھای  تحقق انقالب متحد ملی، و ايجاد ارتش توده ئی است، که اين ھا ھمه اۀجبھ

  .و اجتماعی خلق در بند ما می باشد؛ دور ريزدرھائی ملی 

 خود در اول و آخر نوشته از نام ۀچرا در سياه نام. صحبت نمی دارد" ساما"اما چرا تسليم طلب از اين مفاھيم پايه ئی 

  دارد؟ ارائه می " ساما"سوء استفاده می برد، اما در داخل متن، مزخرفات قابل قبول برای امپرياليسم را به نام " ساما"

بانديست ھای تسليم طلب که تعداد آن ھا از شمار انگشتان يک دست کم تر است، می خواھند اساس تئوريک انديشۀ 

آنان برای تباه نمودن و . ٔ دھند و تفکر تسليم طلبانه خويش را جايگزين انديشه ھای پيشرو عصر سازندتغييرسازمان را 

 طبقاتی را در بين ۀوشيدند عقايد ارتجاعی و تئوری اضمحالل مبارز، با تمام قواء ک"ساما"فاسد ساختن اعضای  

  . را به انحالل، نابودی و يا به قلب ماھيت بکشانند" ساما"صفوف سازمان ترويج کرده اشاعه دھند و در نھايت  خود 

از ھمان روز بيان  " ساما"در مقابل اين تسليم طلبان مطرود و منفور پناه برده در پايگاه استعماری، اعضای راستين 

ٔ  تسليم طلبانه آن ھا، در ھر مکانی دست  از مبارزه عليه اعمال تسليم طلبان برنداشته و با سخت جانی درفش ۀانديش
 ارتجاعی آن را پاسداری و در راه تداوم و –را در اھتزاز نگھداشته و خط زرين مشعشع ضد استعماری " ساما"خونين 

در موقع الزم بر " ساما"ھای وفادار به خط فکری ــ سياسی و کرکتر طبقاتی " سامائی". تکامل آن مبارزه نموده اند

، »...به سوی غلبه«تفکر اصولی رفقای خود در برابر انحرافات فکری ــ سياسی؛ تأکيد ورزيده و در نوشته ھائی به نام 

ای متداوم؛ انحرافات فکری ــ سياسی، ، مقاالت تئوريک، قطعنامه ھا و اعالميه ھا  و با تدوير کنفرانس ھ»انحراف«

 یتسليم طلبی، رويزيونيسم، انحالل طلبی و ھکذا اوضاع کشور را به تحليل گرفته و آثار گرانسنگی از خود به جا

  . گذاشته اند

ھای راستين " سامائی. "روشن است و درفش خونرنگ آن در اھتزاز" ساما"خط فکری ــ سياسی و موازين تشکيالتی 

اعف خويش، به رغم اين ارتداد، ضاعی در متن جامعۀ معروض به ستم مبی مصم اند بنابر نياز تاريخی و اجتمو انقال

تسليمی و خيانت تاريخی عناصر نيمه راه مطرود و گمراه؛ پا به پای تاريخ در زير اين درفش قرمزين در مسير ترسيم 

  .طی طريق کنندرو به افق تابناک فردا " سامائی"شده به خون سرخ جانبازان 

  پايان


