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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٠٧

  

  »" دھندگان-ادامه "ھوادارساما «تذکری چند خدمت 
  

 توجه تان به تذکرات ضمن ابراز امتنان از. خوانندۀ عزيز درود ھای گرم و احترامات قلبی ام را تقديم می دارم

قبل از آن که به پاسخ پرسش ھايتان بپردازم، "  امپرياليزم و ارتجاعھمذاتی و ھمسوئی"کوتاه اين قلم زير عنوان

  :الزم می دانم بر نکات آتی نيز تأکيد بورزم

رح اولين نکتۀ ارزشمند در طرح پرسش ھای شما، صرفنظر از آن که پاسخ ھا چه خواھند بود، نفس دقت در ط

ما افتخار می کنيم که ھر آنچه در پورتال . مطالب پورتال از جانب خوانندگان مسؤول و چيز فھم جامعه ای ماست

اين نکته به ذات . انتشار می يابد در اسرع وقت ممکن عکس العمل مثبت و يا منفی خوانندگان ما را بر می انگيزد

يجاد پل و رابطۀ مستحکم و متوالی با خوانندگان و آنھا را خود می رساند که پورتال در تحقق يکی از اھدافش که ا

به تعبير ديگر رابطه بين . از خوانندۀ صرف به طرف ھمکار و در نھايت خط دھنده کشيدن است، موفق می باشد

سايت و خوانندگان را به عوض رفتن به يک جادۀ يک طرفه که سايتھا عرضه کننده و خوانندگان مصرف کننده 

امری که با تأسف يا ؛ يک جادۀ دو طرفه تبديل کردن، می تواند يکی از اھداف نشراتی پورتال به شمار آيدھستند به 

در ديگر سايت ھا کمتر ديده می شود و يا اين که اگر گاھگاھی افرادی می خواھند بر نوشته ھای متصديان آن نھاد 

  .ردندممنوع القلم می گ" جرم گناه کبيره"انگشت انتقاد بگذارند به 

 در بين قلم به دستان کشور ما متأسفانهدومين نکتۀ قابل تذکر در اين مورد، پيش گرفتن شيوۀ جديدی از کار است که 

بدان معنا، که با تأسف تا کنون رسم برآن قرار گرفته که به محض خواندن يک مطلب و . کمتر ديده شده است

طلب را مبنا قرار داده بدون آن که به خود زحمت مراجعه برداشت مبھمی از آن، خواننده برداشت خود از ھمان م

به نويسنده را بدھد و از وی بپرسد که منظورش از آن عبارات چه بوده است، قلم را برداشته و با پيوند زدن آسمان 

و زمين دون کيشوت گونه به جنگ آسياب بادی که جای خود دارد، آسياب تخيلی می پرداخت و اين حقيقت را 

ش می نمود که منطق سالم و اصول تحقيق حکم می نمايد تا در صورت برداشت مبھم قبل از مقابله، تفسير آن فرامو

؛ "ابھام مواد قانون را به کمک شارح قانون از ميان بردارد"مورد را از خود نويسنده بپرسد و به اصطالح حقوقی

تقابل و از گان می تواند بياموزاند که قبل در حالی که پرسش ھای ارسالی شما که کامالً حق تان است، به ھم
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روياروئی با اين و يا آن به منظور رفع ابھام در برداشت، می بايد از نويسنده و يا گوينده نخست خواستار صراحت 

  .لھجه و رفع ابھام شد و بعد از آن به تأئيد و يا تکذيب مطلب وی پرداخت

يگری نيز اشاره ننمايم و آنھم سکوت جنابعالی در قبال تحليل در کنار تذکر دو نکتۀ مثبت حيف است بر نکتۀ د

چه گذشته از آن که خوانندگان ديگر از خوانندۀ . جديدی که از اوضاع فعلی کشور به عمل آمده است، می باشد

دراک و نکته سنجی چون جنابعالی چه انتظاری دارند، خودم خيلی دلم می خواست و می خواھد تا دوستان و آنھائی 

که در شرايط فعلی دستی به آتش دارند، نکات مثبت و منفی آن تحليل را بيشتر می نماياندند، تا با تمرکز بيشتر بر 

  .روی نکات مثبت و اصالح نکات منفی آن می توانستم در آينده مصدر خدمتی برای مردمم در آن ساحه بگردم

  !خوانندۀ عزيز

مورد اول . انی نموده و خواستار ايضاح بيشتر در آن موارد شده بوديدشما در پرسش تان از ابھام در دو مورد ياددھ

 »آنھا رھبران و "ساما و رھائی" طلب انقياد سازمانھای خصوص به«ارتباط می گرفت به جملۀ آتی از آن نوشته 

 ل،رسو قومندان شاھد، کريم قومندان مسعود،" ننگين معاھدۀ جنس از طلبانه تسليم توافقيست« و نکتۀ دوم 

 ريخته ھای خون به آشکار خيانتيست و اشغالگر روسھای با "... و قومندانھايش و ساما دوستم، مسلم، عصمت

  ».آن انسانھای بھروزی و کشور آزادی راه در شده

به ارتباط پرسش اول، ھمان طوری که شايد خود نيز تا حال متوجه شده باشيد، اين قلم قبل از آن که با نوشتۀ شما 

در آن بخش ھدفم تأکيد بر نقش انقياد طلبانۀ رھبری آن دو سازمان بود، جمله بندی اولی را که  از آنجائی آشنا شوم

 طلب انقياد رھبران خصوص به« با خواست اساسی خود زياد نزديک نيافته در عوض آن را با جملۀ 

  .عوض نموده بودم» "ساما و رھائی"سازمانھای

ويض را ھنوز ھم مبھم می دانيد و يا خير ، به ارتباط ھمان جملۀ اولی نيز بايد  از آن که جناب شما اين تعرصرفنظ

  :بيفزايم

تا جائی که من از مناسبات تشکيالتی و خط رسمی يک سازمان، حزب و يا جبھه برداشت دارم، خط مسلط و رسمی 

 رسمی در مبارزه با آن پيش می آن نھاد ھا به مثابۀ ھويت آنھا به شمار می رود نه آنچه را مخالفان آن خط مسلط و

با حرکت از ھمين منظر به جرأت می توان نوشت که ھر دو سازمان تذکار يافته از نخستين روز ھای تجاوز . گيرند

در عين حال نبايد يک نکته را فراموش نموده و با کلی . امريکا و شرکاء تا ھمين اکنون، نھاد ھائی اند انقياد طلب

ن دو سازمان و يا د را از دايرۀ طرز ديد ديالکتيکی بيرون نموده و ادعا نمود که گويا در آبافی و مطلق گرائی خو

تمام افراد آن اعم از کادرھا ، فعاالن و صفوف ھمه انقياد طلب بوده و مبارزه بين دو خط در آنجا نھاد ھای مشابه، 

  .وجود ندارد

  !خوانندگان عزيز

-ساما"و پيدايش " سازمان انقالبی افغانستان"اھم اندکی راجع به ايجادبرای درک بھتر اين مأمول از شما می خو

 - ساما"و نوشته ھای " سازمان انقالبی افغانستان"چه تا جائی که از نوشته ھای . نيک دقت نمائيد" ادامه دھندگان

" رھائی و ساما"سازمانھای يد آنھا بعد از آن که به اين نتيجه رسيده اند که نه تنھا با رھبران آبر می " ادامه دھندگان

نمی توانسته اند کار مشترک نمايند و آن افراد را ديگر به مثابۀ عناصر انقالبی نمی شناختند، بلکه خود آن نھاد را 

که اگر چنين نباشد بايد ھر دو سازمان دليل راه ھای . و ضد انقياد طلبی ارزيابی نمايند" انقالبی"نيز نمی توانستند 

  .که پيش گرفته اند، به جنبش باز گويندجداگانه ای را 
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بعد از تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء " رھائی"و ھم " ساما"برداشت من چنان بوده و است که ھم 

 عناصر ،ران آن پشت کرده ودر تقابل با آناتحت رھبری عناصر انقياد طلب به تمام آرمان ھای مبارزاتی بنيانگذ

 داخل ھر دو سازمان دست به مبارزه زده ھريک به طريقۀ خاص خود، مسير آينده اش را از انقالبی و شريف در

ھرگاه آنھائی که غير از اين می انديشند، بخواھند مطلبی ارسال دارند .  جدا نموده اند،آنچه به نام آن نھاد ياد می شود

مبرھن است که نه تنھا درب پورتال بر روی نشرھمچو مطالبی ھميشه باز بوده و باز خواھد ماند، خودم نيز آمادگی 

دارم تا در صورت اثبات غير از آنچه اکنون می انديشم و باور دارم، به کدام نتيجۀ ديگری برسم، بدون کمترين 

  .ھراسی با انتقاد از خود به تصحيح مواضع خويش بپردازم

  :و اما به ارتباط پرسش دوم و اين که آن نحوه بيان گويا نيست بايد بيفزايم

و مجموع مقاومت رسمی و غير رسمی در قسمت بعدی پاسخ " ساما"از آن جائی که به ارتباط مسألۀ تسليم طلبی در 

 مکث مفصل ، به اجازۀ شما خوانندۀ عزيز ازبه صورت ھمه جانبه تماس خواھم گرفتبه سؤاالت شبنامه نويس 

  :صرف به مثابۀ يک اشارۀ کوتاه بايد ياد آوری نمايم. باالی آن در مقطع کنونی پوزش می خواھم 

با آن که بروز تسليم طلبی در تمام جنبش مقاومت آن زمان مرضی بود واگير که ھيچ نھاد و يا سازمانی از ضربات 

ومندان تسليم طلب درخود داشت، مگر از چند و ق آن مصون نماند و ھر يک از احزاب به ده ھا و صد ھا عنصر

  .و ساير بخشھای مقاومت متفاوت بود" ساما"جھت بروز آن پديدۀ مذموم و خاينانه در 

" ساما"از نظر من در عين حالی که آحاد تمام بخشھای مقاومت به آن آلوده شدند، مگر ھيچ يک از احزاب به غير از

آن روابط را تا سرحد قبول " پيکار"سازمان"  بری سازمان پيکارداکتر احمد علی عضو رھ"و بنا بر گفتۀ 

به " رھبر"تا جائی که به خاطرم مانده اين نکته يکی از آن مواردی بود که زنده ياد . ارتقاء نداده اند" مرکزيت"

  :مثابۀ قھرمان بی رقيب مبارزۀ ھمه جانبه عليه تسليم طلبی، از آن بيشتر رنج برده و ھميشه می گفت

 که تسليم طلبی بردوش خودم گذاشته می شد، آسانتر بود تا اين که می شنوم مرکزيت یبارچنان رای من بردن ب

  .سازمان در تحت ھر شرايطی که بوده بدان دست يازيده است

در آن مقطع تاريخی نبود، بلکه ويژگی ھای ديگری نيز " ساما"اما نبايد فراموش نمود که اين مسأله يگانه ويژگی 

  . را يک سر و گردن از آحاد جنبش مقاومت رسمی و غير رسمی متمايز می ساخت"ساما"د داشت که وجو

نخستين ويژگی آن بود که ھنوز جوھر آن فيصلۀ معروف که به تسليم طلبی رسميت بخشيد، خشک نشده بود که از 

که ھيچ گاھی به آن روند ضد مقاومت ھائی . سرتا سر سازمان عليه آن مقاومت ھا به اشکال مختلفی سربلند نمود

انقالبی امکان آن را مساعد نساخت تا خود را از محدودۀ رسمی به مشی عملی سازمان تکامل بدھد؛ در حالی عکس 

آحاد مقاومت بدون آن که اعالم نمايند، آن مشی را به مثابۀ مشی عملی خود انتخاب نموده بدان عمل می " ساما"

  .نمودند

بيھراس " ساما"چه در حالی که . ی برخورد و مبارزه عليه آن پديدۀ مذموم و خاينانه بوددومين ويژگی، در چگونگ

سياسی و تشکيالتی حتا تا سرحد تصفيه ھای جسدی عناصر نظامی، از عواقب آن، در تمام ساحات ايدئولوژيک، 

يعاتی را بايد سوسه ای از آن نداشت که جھت حفظ اصول چه ضاتسليم طلب پيش می رفت و کمترين وخاين و 

  .متقبل شود، بقيه آحاد جنبش به دو شکل ديگر از خود عکس العمل نشان می دادند

کار ھواداران و اعضای خود شان کوشش به عمل می آمد تا از ارواح و انفس توجيه در مقاومت رسمی برای 

محمد و يارانش بار نمايند که پيامبران و ائمه مدد جسته، گناه و خيانت احمد شاه مسعود و عصمت مسلم را بر دوش 

از نظر گذرانيد و مال ديگران را خيانت کبرا قلم " حق شناس"بزرگترين نمونۀ آن را می توان در کتابھای داکتر 
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می کردند، يعنی سالوسانه در بطن آن پديدۀ خاينانه نيز، به خيانت ديگری تشبث می ورزيدند، در بخش مقاومت غير 

 اتفاق افتاده بود، رياکارانه کوشيدند تا خيانت ھای نھاد ھای "ساما" مورد آنچه در رسمی، با ايجاد ھياھو در

. زده و تمام مبارزات شان را در ھمان محدودۀ لفاظی ھای سياسی خالصه نمايند" زير"را به اصطالح " خودی"

 فرد اخراج شده از  تا جائی می رسيد که با"ساما"سقوط برخی از اين به اصطالح مبارزان ضد تسليم طلبی در 

که به تنھائی " شاکر" يعنی ،يکی از مؤثر ترين افراد در شکل گيری و قوام آن خيانتآن که به حيث به جرم " ساما"

و " سردار" آن خيانت را رسميت بخشيد و ھمچنان با صحبت با -  به نمايندگی از سه رفيق غايب- با دادن چھار رأی

سی " بود و دومی را به زور از پوسته ھای دولتی "نجيبداکتر" در مذاکرات با "ساما"که اولی نمايندۀ " آمر زلمی"

می نشستند و از طرف ديگر سخت در تالش " حزب کمونيست"بيرون نموده بودند، پای بحث ايجاد " آب و گذر

ش را  سود جسته، تسليم طلبی ھای درونی خوي"ساما"بودند، تا از کنترول نا بجای اخبار و واقعات از جانب 

  .بپوشانند

 در کنار مسعود و ساير خاينان تذکر به عمل می آيد، بايد آن را بنا بر "ساما"با در نظرداشت اين نکات، اگر از 

چه اين قلم را اعتقاد بر اين بوده و است که . ھمان اھميت آن مورد مطالعه قرار داد نه حب و بغض علی و عمر

که اعالم داشته، برخورد را  اھدافی رسيدن بهرا در مبارزه به خاطرميزان جديت يک فرد و يا يک نھاد سياسی 

اين قلم را اعتقاد برآن بوده و است که با . صادقانۀ آن فرد و يا نھاد نسبت به تاريخ خودش و جامعه اش می رساند

 گيری نمود، به کتمان حقايق و يا سکوت در قبال آنھا روی ھر دليلی که باشد نمی توان از تکرار آن در آينده جلو

اصطالح معروف اگر نمی خواھيم از يک غار دوبار به وسيلۀ مار گزيده شويم، مخفی داشتن موجوديت غار چاره 

ساز نيست، بلکه بايد شجاعانه و صادقانه با آن برخورد نموده، با مسدود ساختن غار خوب را از بد و دستآورد را 

  .از اشتباه جدا نمود

زير رھبری داھيانۀ زنده ياد " ساما" تذکر کوتاه و با در نظرداشت آن که در زمان خودش با در نظرداشت اين چند

و سھمگيری فعال جم غفيری از کادرھا، فعاالن و صفوف سازمانی و توده ھای کشور که اين قلم نيز "  رھبر"

ۀ تسليم طلبی از جان مايه  يگانه سازمانی بود که در روياروئی با پديد،افتخار شرکت فعال در آن مبارزه را دارم

گذاشت، به پاسخ سؤال شما دوست گرامی در ھمين جا خاتمه می دھم، اميد است در بخش مورد نظر باز ھم به اين 

  .دھمپاسخ آن موضوع برگشته و احياناً اگر سؤال ديگری ھم نزد ھريک از خوانندگان وجود داشته باشد، به 

ه از مشی روشنگرانۀ پورتال، بر مبنای پيروی از شخصيت فردی خودم نيز در اخير اين مختصر بايد بيفزايم، گذشت

  .که باشد از حصول سؤاالت ھميشه شاد مانده و با پيشانی باز از آن استقبال می نمايم

  

  

 

 

 

  

 


