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  موسوی

  ٢٠١٢ اپريل ١۶

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٩  

  :به ادامۀ گذشته

 چه بوده و با شناخت نسبيی "کام نھنگ"ه نمودم، اينک بايد ببينيم که اصوالً آن ھمان طوری که در بخش قبل وعد

موضع می " کام نھنگ"داريم، آنھا چرا عليه يادآوری از " پيکار"و شريک تمام اعمالش " سخی"که از زنده ياد

  :مگر قبل از پرداختن به بحث بايد بيفزايم. گرفتند

 مبارزه عليه تسليم طلبی ملی و طبقاتی، پيشاھنگ و پيشتاز در جنبش  اگر بتوان کسی را به صورت مشخص در-١

چه اين او بود که به ". قيوم رھبر" مقاومت ضد روسی معرفی داشت، آن شخص کسی نبود به غير از زنده ياد

محض شنيدن چنان خبری زودتر از ھمه کس در مقابل چنان روندی ايستاده و مبارزۀ ھمه جانبه عليه آن را تا 

  .رانجام به پيش بردس

  :لينک اثری را که به ھمين مناسبت نگاشته بود، می توانيد در آدرس ذيل مطالعه نمائيد

http://www.afgazad.com/Siasi/012711-Q-Rahbar-Taslimtalabi.pdf 

در اين مسأله، بيشتر از آن که بحث خويش را در سطح عام ادامه " رھبر" جامعيت اثر زنده ياد  با در نظرداشت-٢

 را در آن "ساما"از نزديک تماس گرفته، قبل از آن که عکس العمل " ساما"دھم، نخست به مسألۀ تسليم طلبی در 

 و عدم صداقت تمام نھاد ھای هينانمورد به بحث گيرم، با بيان گستردگی آن روند ضد ملی و ضد انقالبی، سکوت خا

  .به اصطالح مبارزاتی ديگر را در عين مسأله به بحث خواھم کشيد

 در جريان توضيح مسأله ھرگاه به ھويت افراد مشخصی تماس گرفته می شود، نبايد به معنای انتقام گيری خرده -٣

 محرک اين قلم در طرح تمام مسايل ضمن پای حب و بغض علی و عمر را به ميان کشيد، بلکهو بورژوامأبانه تلقی 

دقيق بدان معنا که نه دوستی . پاسخ روشن به شبنامه نويس و رد اتھامات وی، ثبت دقيق آنچه اتفاق افتاده می باشد
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ھای ديروزی و احياناً امروزی مانع از آن خواھد گرديد تا حقيقتی پنھان بماند و نه ھم دشمنی ھای آنروزی و يا 

سانی را که در قضيه دخيل نبودند، در قضيه خواھد کشانيد چه الزم به يادآوری نيست که از ديد اين امروزی پای ک

  .قلم ھردو شيوه مذموم و ضد انقالبی می باشد

 آنچه را می نويسم برداشت ھای خودم از قضيه می باشد، حاال ممکن است در صد معين آن با برداشت ھای  -۴

خالف باشد، لذا ھمان طوری که در آغاز اين سلسله نگاشته ام، ھميشه حاضرم به ديگران موافق و درصد ديگری م

ارتباط آنچه می نويسم با ھرکسی که بخواھد با ھويت اصلی و بدون چنگ زدن به عواطف و احساسات و اھميت 

 از صميم يک بحث تاريخی را تابع احساسات، عواطف و يا ھم افتراء، دروغ و بھتان ساختن به بحث ادامه دھد،

قلب استقبال نموده، در صورتی که کسانی نقايص، اشتباھات و کمبود ھای برداشت ھايم را تصحيح و تکميل نمايد، 

  .ضمن ابراز امتنان از ھمچو شخصی، حاضرم در باز نگری بخش ھای اصالح شده را در آن بگنجانم

  :چه بود" کام ننھنگ"و اما 

 مناسبات تسليم طلبانه ای بود که به مانند ساير بخش ھای مقاومت و به "کام نھنگ"از " رھبر"منظور زنده ياد 

برای آن که بدانيم تسليم طلبی چه بود نخست تعريف آن را از قطعنامۀ . را نيز فرا گرفته بود" ساما"موازات آن، 

  :سازمان اقتباس می نمائيم" کنفرانس سرتاسری"

موطن، دشمن عمده، اساسی و قسم خوردۀ مردم ما و ملت ما امپريالزيم خونخوار روس، قاتل ھزاران ھزار ھ«

به منظور " پرچم و خلق"ھرگونه سازش، ارتباط و ھمکاری با اين دشمن و مزدوران حلقه به گوش آن. "است

  »."درھم و برھم کردن مناسبات دشمنانه و آشتی ناپذير ما با آن، تسليم طلبی و در نتيجه خيانت ملی است

  

بر می آيد، ديده می شود که کس و يا کسانی "  ساما–کنفرانس سرتاسری "محتوای اين حکم داھيانۀ تا جائی که از 

 امپريالزيم خونخوار روس، قاتل ھزاران ھزار ھموطن، دشمن عمده، "با به ھم زدن روابط دشمنانه و خصمانه با 

کاری به آنھا افتاده و وقتی آن  به فکر رابطه گيری، سازش و ھم"اساسی و قسم خوردۀ مردم ما و ملت ما است

 ھرگونه سازش،  ":اطالع يافته است با صراحت ابراز داشته است فکر را در عمل پياده نموده و سازمان از آن

به منظور درھم و برھم کردن " پرچم و خلق"ارتباط و ھمکاری با اين دشمن و مزدوران حلقه به گوش آن

  ."ن، تسليم طلبی و در نتيجه خيانت ملی استمناسبات دشمنانه و آشتی ناپذير ما با آ

 سال قبل از امروز به ٣٠ ھجری شمسی يعنی ۶٠به خاطر آن که خوانندگان جوان و آن عدۀ ديگری که در سال 

مانند امروز در جريان حوادث قرار نداشتند بتوانند به کنه قضايا وارد شده قضاوت نمايند،  در اينجا می  بينيم اين 

  .بر پايۀ کدام عواملی در کجا و توسط کدام اشخاصی به وجود آمده بود" ط و ھمکاریسازش، ارتبا"

  :به نظر من در بررسی اين پديدۀ خاينانه در خطوط کلی آن بايد، دو نکته را از نظر دور نداشت

ت  سياست ھا و برنامه ھای امپرياليزم اشغالگر جھ– ٢، " ساما" ضعف ھای درونی جنبش مقاومت من جمله -١

  .ايجاد و ترويج آن پديدۀ خاينانه

  

  ":ساما" ضعف ھای درونی جنبش مقاومت من جمله -١

اين ضعفھا از ديد اين قلم باز ھم می تواند به دو بخش منقسم گردد؛ ضعفھائی که در کل جنبش مقاومت وجود داشت 

  .را به چنان حالتی کشانيد" ساما"و ضعفھائی که به صورت مشخص 

  :ی که در کل جنبش مقاومت وجود داشت می توان نوشتبه ارتباط ضعفھائ

  :  ساختار و ترکيب قومی و مليتی افغانستان-
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 تشديد و دامن زدن آگاھانه به تضاد ھای درون خلق، چه از طرف خاندان طالئی و چه ھم از جانب روسھا و -

  مزدورانش

   فقر و گرسنگی ھمگانی -

  افغان بيسوادی و حاکميت جھل در بين ميليونھا -

   برداشت ناقص و محدود از منافع ملی و در عوض دامن زدن آگاھانه به افتخارات قومی و مليتی-

   سرعت رشد حوادث در استحالۀ افغانستان نيمه مستعمره به يک مستعمرۀ کامل-

   گستردگی غير قابل تصور جنبش ھای خود به خودی-

   فقدان احزاب سياسی با سابقه-

  .ا به عنوان عواملی که استعمار می توانست از آن به نفع خود استفاده نمايد تعدد مذاھب و زبانھ-

 نفوذ گستردۀ استثمارگران بومی در جنبش ھای خود به خودی و ظرفيت خيانت پيشگی تاريخی و طبقاتی آن -

  استثمارگران

  . . .   و -

روسی نتواند در يک پيکرۀ واحد ضد عواملی که در باال از آن نام برديم، باعث شده بود، تا جنبش مقاومت ضد 

در نتيجه . ی را بر منافع فردی، قومی، زبانی و منطقه ئی رجحان بدھندماری خود را متشکل ساخته منافع ملاستع

بالقوه اين امکان وجود داشت که استعمار بتواند، قومی، مليتی و يا گويندگان زبانی را عليه ساير اقوام، مليتھا و 

درگيری ھائی که در پناه آن استعمار . يک نموده، باعث ايجاد درگيری ھای داخلی بين آنھا بگردد تحری ديگرزبانھا

خود را از آماج حمالت دو طرف رھانيده ضمن آن که روند تضعيف و نابودی آنھا را تسريع می نمايد، وابستگی 

 در تمام واليات افغانستان از شمال نمونه ھای بارز اين مناسبات را می توان. آنھا را نيز به خود عميقتر بسازد

  .گرفته تا جنوب و از شرق گرفته تا غرب مشاھده نمود

شورای نظار با ايادی خلق و پرچم اتحاد نام ھمين مناسبات است که به ده ھا و صدھا قومندان جمعيت اسالمی زير 

انتخاب می نمايند، ھمين مناسبات احمد شاه مسعود را به رياست " ارشد الخاينين" نامقدس شان را به وجود آورده

به وجود آمده به ده ھا و صد ھا قومندان را درترکيب نيروھای " دوستم"و " گلم جمع"است که باز ھم در شمال 

شير آقا "و " رسول ھا"به دامن استعمار می اندازد، ھمين مناسبات است که در غرب نخست تورن " دوستم"

م آن شخص نيروی غالب يعنی تورن اسماعيل خان نيز بقايش را در ھمکاری ھا را بار می آورد و به دوا" چونگر

را از " عصمت اچکزئی"ھمه جانبه با استعمار روس جست و جو می نمايد، ھمين مناسبات است که در قندھار، 

ار دمار استحاله نموده با حاکميت وی در قندھ" عصمت مسلم"مجاھد نام آور به يک مليشۀ بدنام و جنايتکار به نام 

کشيده شده به ده و صدھا قومندان از گروه ھای رقيب را به دامان استعمار دست نشانده از روزگار مخالفان دولت 

می اندازد، ھمين مناسبات است که بخش عظيمی از مناطق ستراتيژيک از لحاظ نظامی يعنی تمام غرجستان را به 

ا مبدل می سازد، ھمين مناسبات است که در قالت، غزنی و روسھ" واواک"جوالنگاه کشتمند و برادرش و ھمچنان 

و وردک از مجاھدان سالھای اولی، مشتی انقياد طلبی به وجود می آورد که ھريک جھت حفظ خود، قوم و احياناً 

زبان و مذھبش حاضر می شود در رکاب استعمار بوسه زده با خون رقباء قشقۀ بردگی استعمار را ھمه وقته تازه 

ھمين مناسبات است که در سراسر افغانستان جبھات و نيروھای اصيل مقاومت را به مانند نگين انگشتر در نمايد و 

ان مردم به خصوص نيروھای تسليمی قرار داده، با فضاء سازی ھای کاذبانه از آنھا می خواھد يا نمحاصرۀ دشم

  . ويزندبرای مردن آماده شوند و يا ھم قالدۀ انقياد و تسليم را بر گردن بيا

را به چنان روند خاينانه ای کشانيد، به عالوۀ تمام نکاتی که در " ساما"و اما به ارتباط آن ضعفھائی که بخشھائی از

  :تمام جنبش مصداق داشت، نکات آتی نيزنقش عامل منفی را بازی نمود

 موجوديت پيش شرط ھای  ماھۀ آن و حدودی که افراد آن پروسه در آن شامل بود، با١۴که پروسۀ تشکل " ساما "-

سه گانۀ ايدئولوژيک و سياسی حکم می نمود تا به مثابۀ گردان پيشاھنگ يک سازمان کمونيستی عرض وجود نمايد 
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با وجود ضربات پيھمی که بر مغز ھای متفکر آن سازمان وارد شده بود " ساما"تا حدی در کنگرۀ که و اين مأمول 

چپ در مواجھه با جناح راست، برآورده شده بود، بر مبنای ضعف و با وجود راستروی و عقب نشينی جناح 

ايدئولوژيک و سطح پائين برداشت ھا از علم انقالب و مبارزۀ طبقاتی عده ای از جانبازترين رفقاء در چنان دامی 

بين ابوموسی اشعری و " صفين"گرفتار گرديدند که از لحاظ تاريخی می توان مشابه آن را فقط در حکميت 

  .وعاص سراغ گرفت و بسعمر

 تمام دستآورد ھای خويش را به صفر ،بدان معنا که نيروی غالب از کنگره، با تصويب اعالم مواضع سازمان

 - به نوعی از امتزاج و التقاط ليبرالی." ا. ل.م"ضرب زده ، باعث گرديد تا استخوان بندی فکری سازمان از 

  .اسالمی استحاله بيابد

چه در جبھات " ساما"ه آن عده از رفقای پاکباز و از جان گذشته ای که شجاعانه در زير نام در اينجا نمی خواھم ب

باختند، بی احترامی و يا اھانتی انجام داده باشم مگر اين را ناگزيرم بيفزايم که  نبرد و چه ھم در زندانھای رژيم جان

اين را ھم می دانيم که انحالل . ک سازمانتصويب اعالم مواضع سازمان، چيزی نبود مگر انحالل طلبی ايدئولوژي

بی سياسی و تشکيالتی از پيآمد ھای محتوم لطلبی ايدئولوژيک ھيچگاھی در ھمان محدوده باقی نمانده و انحالل ط

  .چنان اتفاقی افتاد" ساما"چنانچه در . آن به شمار می رود

 جمع تمام رفقای بنيانگذار سازمان که در   از١٣۵٩ ھمين که قبالً نوشتم در اولين کنگرۀ سازمان در جوزای -

 شرکت نموده بودند، فقط دو نفر حضور داشت، يعنی ظرف کمتراز يک سال ضربات نابود ١٣۵٨اواخر سرطان 

کننده بر پيکر ساما چنان عميق بود که به عوض بنيانگذاران، نسل ھای دوم و سوم با کمترين آگاھی از علم انقالب 

 عظيمی از سازمان تواند به خودی خود برساند که در ھمان مقطع تاريخی رھبری چنان شرکت ورزيده بودند، می

  .عھده و صالحيت مرکزيت منتخب کنگره فرسنگھا فاصله داشت

وقتی اينک می خوانيم که کسانی در آن کنگره وجود داشته اند و يا انعقاد آن را تدارک ديده بودند، که بعد از سپری 

يخ، ھنوز ھم نه تنھا تفاوت بين مبارزه به خاطر آزادی ملی و حرکت در مسير انقياد را به  سال از آن تار٣١شدن 

ملغمۀ من درآوردی خويش را نشخوار نمايند، می " ا.ل.م"درستی نمی دانند، بلکه ھنوز ھم می کوشند تا به عوض

تی در درون سازمان از چه توان حدس زد که اين عامل در آن زمان در بروز زمينه ھای تسليم طلبی ملی و طبقا

 .نقشی برخوردار بوده است

 و درجوشاجوش جنگھای تحميلی  ناتوانی مرکزيت سازمان در ھدايت و رھبری درست سازمان در مقاطع بحرانی-

 به مثابۀ پيش بايستحزب اسالمی و جمعيت اسالمی بر سازمان؛ چنانچه بعد از ختم جنگھا در کوھستان که می 

، مرکزيت در عمل ناتوانی  الزم جھت مقابله با آن اتخاذ می گرديداتی به شمار رفته و تدارکدرآمد جنگھای بعد

گيری از آن باز ھم به طرف راست تغيير مسير داده، به  ماھيت جنگھا نشان داده، جھت جلوخود را در ارزيابی از

 نطفۀ قدرت بر تمام افغانستان عوض آن که ماھيت آن جنگھا را در جنگ به خاطر تصرف قدرت در روستا به مثابۀ

به شمار آورند، و به ھمان مناسبت ضمن ساير اقدامات و تدارکات، می کوشيدند تا مردم را با سياست ھای سازمان 

، اسالم ساختند می مبرھنھرچه بيشتر آشنا ساخته، منفعت آتی توده ھا را در حمايت فعال شان از سازمان بدانھا 

 نمی بايست حتا نخ وسوزن از " مائوصدر"که بنابر دستور صريح " ساما" نتيجه چريک نمائی را تشديد نموده در

 رقباء افتاده، ھرنوع مرزخود با دشمنان مردم را از ميان تۀ عشر گيری باتوده ھا بستاند، در رقابت افسار گسيخ

  .برداشت

 تحت کنترولی مانند مناطق از مفاھيم"ساما "امور نظامی آنروز درک ناقص و نادرست رفقای دست اندکار -

پارتيزانی ، منطقۀ پايگاھی و تلفيق اقسام مختلف سبک کار در ھريک از آنھا يکی از نکات ديگری  دشمن، مناطق 

را به دامن دشمن انداخته به عوض آن که از منافع تمام مردم افغانستان " ساما"بود که از ديد اين قلم عده ای از افراد 

  .زادی کشور به دفاع برخيزند، پاسداران اين باغ و يا آن باغ گرديدندو آ
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 موجوديت تعداد زيادی از افراد با خاستگاه طبقاتی خرده مالکی و خرده بورژوائی در صفوف و حتا کادر رھبری -

جھی صورت سازمان و به ھمان طريق در بين نيروھای مسلح سازمان بدون آن که به امر پرولتريزه ساختن آنھا تو

 که تفنگھا می غرند، ی آنھم در شرايط- انحالل طلبی ايدوئولوژيک سازمان يکی از داليل چنين کاری بود- گيرد

خود به خود نوعی از اخالق غير پرولتری و حتا ضد پرولتری را در بين افراد رايج ساخته، معيارھا و سنجه ھای 

 در يک مسير لومپنانه زير نام کاکگی خود را پنھان می کهم انتخاب افراد، چگونگی برخورد و پيشامد آنھا بامرد

را از " ساما"، و دشمنان انقالب مرز زدائی نموده" ساما"؛ يکی از عوامل ديگری بود که روز تاروز بين سازد

  .حمايت فعال توده ھا محروم می ساخت

نده بود، بدون آن که به خود زحمت دھند تا  اکتفاء به ھمان ميزان نفوذ و کار توده ئی که از گذشته ھا به ميراث ما-

آن نفوذ را با در نظرداشت شرايط جديدی که حاکميت چندگانۀ سازمان، ارتجاع مذھبی و دولت به وجود آورده با 

  . سنجه ھای جديدی بين مردم تبليغ نموده، تفاوت ماھوی خود را با دشمنان مردم به آنھا تفھيم نمايند

 مردم را با آشنا ساختن آنھا به سياست ھای سازمان و مشخص ساختن تفاوت ۀ ھای گذشتبه عبارت ديگر، خوشبينی

بين خود و دشمنان به يک حمايت فعال تبديل نمودن يکی از کارھائی بود که کادر ھای سازمان کمتر بدان توفيق 

فعاالن و کادر ھای سازمان از  اين نقيصه تا حدی دردناک بود که گذشته از افراد توده ئی سازمان حتا عده ای. يافتند

  .نيز از رديف کردن آن تفاوتھا عاجز بودند

 به مشکالت، نارسائی ھا و اختالفات ايدئولوژيک سياسی، تشکيالتی و حتا فردی و سليقه ئی افراد کم بھادادن و -

 به شدت از ھمه را به اطاعت کورکورانه از فرماندھان نظامی دعوت کردن، نکتۀ ضعف ديگری بود که سازمان

  .آن بابت آسيب پذير بود

قرار " مجيد دوستی" بی توجھی و برخورد غير مسؤوالنه در جذب افراد جديد و تنھا سنجه و معيار را تظاھر به -

دادن، يکی از نکات ديگری بود که سازمان را سخت آسيب پذير ساخته، بارز ترين نتيجۀ منفی خود را در پذيرش 

اين مورد که بنا بر اھميت آن . سازمانی نشان دادباالی تقای محير العقول وی به مدارج به سازمان و ار" سردار"

.  در جايش بيشتر شکافته خواھد شد، نمونۀ مشخصی بود از پای گذاشتن بر تمام ضوابط آئين نامه ای و سازمانی

 حرف خودش که گويا در زيرا در حالی که نامبرده را ھيچ يک از اعضاء و کادر ھای کوھدامن نمی شناخت، به

 اسرع وقت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط آئين نامه ای به گرفته درپلخمری مبارزه می نموده، اعتماد صورت 

 عرض اندام می - قره باغ-  نظامی درکوھدامن- عضويت سازمان پذيرفته شده و به حيث يکی از مسؤولين سياسی

زبانه می کشد عملکردش مورد تدقيق قرار " حکمتيار" حزب اسالمینمايد، و نه تنھا وقتی از منطقه اش جنگھا با 

نمی گيرد، بلکه به دنبال ضربت خوردن مرکزيت، در جلسه ای که در استالف صورت گرفت به عضويت علی 

البدل کميته مرکزی سازمان نيز انتخاب می گردد و تمام اين پروسه از آمدنش در منطقه تا انتخابش به چنان 

 ماه را در بر می گيرد، خوبترين گواه است در تأئيد چنين حکمی که به دنبال انحالل ۴يزی کمتر از مسؤوليتی چ

  .طلبی ايدئولوژيک ضوابط تشکيالتی نيز زير پا می شود

اين را می .  ناتوانی رفقای کوھدامن در کنترول منطقه ای که در آن زندگانی می نمودند، از ديد امنيتی استخباراتی-

 بر بنا بر موقعيت جغرافيائی و ساختمان ارضی کوھدامن، چه آن زمان چه ھم اکنون، آن منطقه ھيچ گاھی دانيم که

ارزش پايگاھی به مفھوم جنگی آن نداشته و ندارد و در بھترين صورت می تواند ، از يک سو نقش پشت جبھۀ 

مان موقعيت جغرافيائی امکان عمليات  و از طرف ديگر بنا بر ھرا داشته و داردنسبتاً خوب برای نيروھای شھری 

  .پارتيزانی را در خود داشته باشد

نتيجۀ چنين موقعيتی آن است که روزانه به ده ھا و صد ھا نفر از ده به شھر و از آنجا به ده در رفت و آمد می 

در که ه ای سيع و گستردمواجه می گردد، بنا بر امکانات ومسلم است که وقتی دشمن با چنين منطقه ای . باشند

 کنترول خود در آورده بدون استثناء تالش می ورزد تا تمام آنھائی را که تحتاختيار دارد، تمام آن رفت و آمد ھا را 

 و تغييراتی که در آن به ايد و بادر نظرداشت موقعيت ھا استخباراتی نم–در اين امر مصروف اند تخليۀ اطالعاتی 
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ب اسالمی حکمتيار بر  وقتی منطقه در آتش جنگھائی که حزمثالً . نمايدحرکی خويش را تنظيم  وجود می آيد خط

 تحميل نموده بود، می سوخت و ھرلحظه تغييراتی در تناسب قوای طرفين به ظھور می رسيد، روسھا نمی "ساما"

  .توانستند به اين تغييرات بی عالقه مانده، در آن باره به تحقيق نپردازند

.  آن کسانی انجام می دادند که به صورت روزمره بين شھر و ده در رفت و آمد بودند آنھا اين تحقيق را به کمک

 در ارتباط قرار داشته و در آن فضائی که "ساما"افرادی که برخی از آنھا از طريق فرزندان و يا اقوام شان با 

اين امکان را می داد که به چنين اطالعی به روسھا . ليبرالسم تشکيالتی بيداد می کرد، از ھمه چيز اطالع داشتند

سازی منطقه از لوث وجود حزب اسالمی ک  در اين و يا آن جنگ و ازدياد امکان پا"ساما"محض مشاھدۀ پيروزی 

 "ساما" نگذارند توازن جنگی به نفع ه حمالت ھوائی انجام داد"ساما"گلبدين، روسھا به ناگاه باالی افراد و مواضع 

 آنھا  - می باشدحکيم"معروف به خليفه" کبير"ھای برجستۀ آن جريان کشته شدن زنده يادنمونه يکی از  -.تغيير نمايد

در آن موقعيت به عالوۀ روابط مخفيی که با قومندانھای حزب اسالمی گلبدين و شخص وی داشتند و از آن بابت 

 جنگی ھر دو طرف را خود را موظف به حمايت از آنھا احساس می نمودند، در قدم اول می کوشيدند با حفظ فضای

  .آگاھانه به طرف رابطه گيری با خود سوق دھند

خالف روسھا که از چنين رفت و آمدھائی به طرف شھر سخت سود می بردند و به ھمين مناسبت چند رياست خاد 

اطالعاتی را افرادی از کوھدامن در اختيار داشتند و بدان وسيله می توانستند ھميشه با رفت و آمد کننده ھا در تماس 

 در کوھدامن اساساً به اين فکر ھم نبودند تا نسبت به پدر، "ساما"باشند، تا جائی که اين قلم اطالع دارد مسؤولين 

کاکا، ماما و يا ساير اقوام دور و نزديک شان از ديد حفظ منافع انقالب نظر انداخته حرکات و کردار آنھا را با سنجه 

در نتيجه چنان افرادی ھميشه و در ھر رفت و آمدی با خود زھر .  قرار بدھندھای امنيتی استخباراتی تحت نظارت

 و سمومی که از طرف سازمان ھا زھر. مسموم کنندۀ افکار و عقايد خاد را با خود در روستا منتقل می نمودند

  .کمترين پادزھری  مقابل آن استعمال نمی شد

 و اعضای سازمان در آن مناطق در تماس ھا ن قلم بعد ھا با کادرايکه  در پناه انحالل طلبی ايدئولوژيک، تا جائی -

قرار گرفتم، چيزی به نام کار تشکيالتی و آموزشی اساساً وجود نداشت، تا رفقای سازمان در پرتو آن ايمان و اعتقاد 

ی سازمان را رزاتارزاتی شان را صيقل داده به مثابۀ کادر ھای آگاه و فعاالن از خود گذر سازمان، اھداف مبامب

ديگر محلی برای تبارز نيافته، " انتقاد و انتقاد از خود"در غياب حلقات آموزشی، مسلم است که اصل . عملی نمايند

افراد جذب شده در سازمان به علفھای خود روئی شباھت پيدا می نمايند که زيبائی شان را مديون طبيعت خويش اند 

  . نه زحمتکشی کدام باغبانی

دن ترکيب و مناسبات رشد کمی و توازن آن بارشد کيفی افراد سازمان؛ اگر از جانبی باعث غره شدن  به ھم خور-

از و اين غره شدن آنھا را در تشخيص شرايط و مشکالت ناشی از آن به کجراھه کشانيد اعضای سازمان گرديد 

وده، در مقطع خاصی آماج جانب ديگر با بزرگنمائی ھای غير الزم، بيشترين توجه دشمن را به خود جلب نم

  .ضربات چندگانۀ روسھا و اخوان قرار گرفت

تحمل شديدترين و رقتبارترين اوضاع اقتصادی و ناتوانی در اکماالت مايحتاج  بنا بر اصل اتکاء به نيروی خود -

  :نظامی کار را به جائی رسانيده بود که دشمن به طعنه می گفت

  " اری تبديل می شودچند روز بعد تفنگ ھايتان به لوله بخ"

و پختگی ايدئولوژيک خاص خود را داشت، امری که عمل  انتظار رياضت کشی عامل ديگری بود که از ھمه کس

  .به آن برای خرده بورژوا ھا و خرده مالکھا کار ساده ای نبود

  
  : سياست ھا و برنامه ھای امپرياليزم اشغالگر جھت ايجاد و ترويج آن پديدۀ خاينانه– ٢

شورشگری تا آن زمان فرسنگھا از رقيب امپرياليستی به جلو مطالعات ال امپرياليزم شوروی که در عرصۀ سوسي

بود و در چندين ميدان با رخنه در جنبش ھای آزاديبخش در پيروزی آنھا خود را سھيم می دانست، به محض ورود 
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" دفاع از وجب به وجب افغانستان"نام   پرچمی خويش را که زير- در افغانستان، ستراتيژی نظامی مزدوران خلقی

بود  ھزار نفری را به نابودی سوق داده ١٢٠و ھمان ستراتيژی در مدت کمتر از دو سال يک اردوی سازمان يافته 

تغيير تقسيم و ستراتيژی قبلی را حوزۀ امنيتی ۵تغيير داده نخست تمام افغانستان را به ھفت حوزۀ امنيتی و بعد ھا به 

يھای معمولی آن  درک نگرديد و يا ھم با الف زنير ستراتيژی ھرچند از طرف مقاومت رسمی يا اصالً اين تغي. داد

را نشانه ای از پيروزی ھايشان تبليغ نمودند، مگر در اساس خود، ماھيت جنگ تجاوزکارانه را در يک خط 

  .فرسايشی قرار داد

 منطقه ۵ان را از سراسر افغانستان جمع نموده و در بدان معنا که روسھا می دانستند وقتی آنھا قطعات پراکندۀ ش

متمرکز سازند و اين قابليت را ھم برای خويش محفوظ بدارند که ھريک از جبھات نبرد را در صورت لزوم با شديد 

ات نبرد ضد ھترين حمالت ھوائی و زمينی تا سرحد نابودی بکوبند و از جانب ديگر با نفوذ ھمه جانبه در بين جب

جبھات و تنظيم ھای مختلف را به جان ھم انداخته و از اتحاد شان جلوگيری نمايد، در نتيجه تمام احزاب و روسی، 

که ھمه به طرف را ان آن کتنظيمھا، برای رسيدن به حاکميت سياسی در روستا يکی به جان ديگری افتاده، ام

  .بخشدروسھا کشانيده شوند، فزونی می 

منطقه دور داشته، دند ادارۀ در کوھدامن با تمام اھميت آن پای خويش را از با حرکت از چنين منظری روسھا 

در . يعنی برای ساما، حزب اسالمی گلبدين و جمعيت اسالمی.  برای نيروھای مسلح آنروزندکوھدامن را گذاشت

 عوض خودش در. نمايندعقب آنھا نيروھای حرکت، سياف، خالص، مجددی و گيالنی نيز به نام می توانستند تبارز 

  :تعقيب سياست ھای آتی را رويدست گرفت

 و آنھا را کمونيست ھای دو آتشه ای -  شعله ای ھا بد تر از روسھا ھستند– تشديد تبليغات عليه ساما با مضمون-

معرفی نمودن که در صورت پيروزی نه تنھا درب مساجد را بسته و قرآن ھا را به آتش خواھند کشيد، بلکه زنان را 

 در مناطق کوھستان و ١٣۶٠ و ١٣۵٩ به صد ھا ورق و شبنامه ای که بين سالھای - تراکی می سازنداشنيز 

کوھدامن نشر شده گاھی مھر حزب اسالمی حکمتيار را با خود حمل می نمود و زمانی ھم اسامی ساير تنظيم ھا و 

  .- خوبترين گواه ما در چنين ادعائی می باشد، حتا افراد عادی را

ده از کمبود کادر ھای آگاه و متجرب، افراد نفوذی خويش را در ھيأت خوشبين اين و يا آن فرد در منطقه  با استفا-

وارد نموده، با دادن امکانات و حتا با زمينه سازی برخی پيروزی ھا برای آنھا، موقعيت ھمچو اشخاص را در 

  . نمونۀ سردار معروف-تنظيم و يا سازمان مورد نظر مستحکم می نمودند

 استفادۀ کامل از قطعه قطعه معلومات داده شده ای که به وسيلۀ کارکنان بين شھر و ده جمع آوری می شد و از آن -

حرکتی که نمونۀ کامل خود را در جذب برداران قره باغی، کريم . طريق افراد مورد نظر خويش را انتخاب نمودن

حزب اسالمی، از اعضای برجستۀ خاد نيز به شمار و شاھد و يا حاجی داوود و امثال آنھا که ضمن عضويت در 

  .، می تواند بيان نمايدرفته به دستور آنھا جنگھای داخلی را در منطقه آغاز نمودند

 امتياز قايل شدن مشروط به اشخاص و افراد ضعيف النفس و سطحی نگری از قماش صوفی رسول استالف و يا -

 عقد نموده بودند که ھرگاه از منظقۀ تحت تصرف آنھا کدام حمله ای روسھا با آنھا قرارداد. انور دنگر شکر دره

  .باالی روسھا انجام نيابد، آنھا نيز از ھرنوع گزند قوای روسھا در امان مانده کسی مزاحم شان نخواھد گرديد

ردد  به دنبال مشتعل ساختن جنگھای داخلی، تحت نظارت قراردادن دقيق منطقه تا ھيچ يک از طرفين قادر نگ-

  . طرف ديگر را نابود نموده، خود يک تاز ميدان گردد
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 تشويق و ترغيب مردم قريه ھا از طريق به اصطالح ھمان ھائی که جھت زندگانی عادی روزمره بين شھر و ده -

در رفت و آمد قرار داشتند، تا به حمايت از مقاومت خاتمه داده از امتيازاتی که روسھا برای آنھا قايل می شود، 

روسھا در آنجا قادر شده . باز ھم به صورت نمونه می توان از مناسبات در استالف يادآوری نمود. دنتفاده نماياس

بودند از طريق صوفی رسول جمعيتی، فضای تسليم طلبانه و اعتماد به روسھا را چنان گسترش دھند که حتا 

موده در حالی که ادارۀ رسمی منطقه به دولت د به صورت آزادنه در آنجا رفت و آمد ننمأمورين عالقه داری بتوان

  .دست نشانده تعلق داشت، ادارۀ عملی آنجا را صوفی رسول و ساير گروه ھای جمعيت به عھده داشته باشند

 در کنار سوسيال امپرياليزم روس و در رقابت با آن سياست خانه خراب کن امپرياليزم رقيب، نوکران و متحدين -

، ھمه باعث  يافتۀ اخوان بين المللیان قماش پاکستان، ايران، عربستان سعودی، حرکت سازمدور و از نزديک آن از

  می شد، تا شرايط ھرچه بيشتر عليه نيروھای انقالبی سخت تر شده آنھا را به طرف انقياد بکشاند

  ادامه دارد 

  

  

 


