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  موسوی

  ٢٠١٢ اپريل ٢٩

  

   يک نتيجه،دو انحراف
  

 آنھائی که با نوشته ھا و مصاحبه ھای اين قلم آشنائی دارند، حتماً به خاطر می آورند که وقتی به ارتباط دوم نومبر

 می خواستم تذکراتی تقديم و خيزش ظفرمند مردم کابل عليه اشغالگران بريتانيائی و نوکران آنھاميالدی  ١٨۴١ سال

دارم، حين تحليل نيروھای در گير در آن صحنه، به دو انحراف که در نھايت می توانستند به نتيجۀ يک سان  

 لباس مبارزه خود را ملبس بسازند، مگر ه می توانند بدو نيروئی که ھرچند در ظاھر. داشتمبينجامند، نيز اشاراتی 

آن دو نيرو . نخواھد آوردبار  حاصل ديگری يت استعمار و نظام مستعمراتیايت اعمال آنھا به جز تحکيم و تقودر نھ

 :عبارت بودند از

ناپذير يکی آن بخش از به اصطالح نيروی مقاومت، که شاه شجاع را اصالح پذير دانسته، مگر دشمن آشتی 

انگليسھا بودند و ديگری آن بخش از مدعيان مبارزه که با شاه شجاع سر آشتی نداشتند، مگر ھمکاری و خدمت 

  .پذيرفته بودندبرای انگليسھا را 

بل از عقد پيمان در خانۀ عبدهللا خان اچکزائی، رھبران از جان گذشته و خردمندی چون عبدهللا قگروپ اولی که تا 

شامل می شد، اين امتياز را داشتند که با رشد مبارزه به ماھيت نيز ين هللا خان لوگری را خان اچکزائی و ام

مزدورمنشانۀ شاه شجاع نيز پی برده، با دوری گزيدن از انحراف نخستين، انگليسھا و مزدورانش را در جمع 

  . دشمنان مردم ما به شمار آوردند

ن يريو بخشی از اقشار باالئی باشندگان کابل من جمله خان شبود " نواب زمان خان" رأس آنھا درگروپ دوم که 

خان چنداولی و محمد شريف خان را نيز با خود  ھمراه داشت، به ھمان اندازه که در دشمنی خويش با شاه شجاع 

 و تسليم طلب بوده، در تمام دو ماه و چند روزی که نبرد بت قدم بودند، در مقابله با اشغالگران سازشکاراث

ديخواھانۀ مردم ما عليه استعمار انگليس در شر کابل ادامه داشت، به اشکال مختلف به انگليسھا خوشخدمتی آزا

  .نمودند

مبارزاتی پيشاھنگ با برنامه و چنين طرز ديدی که از يک جانب برخاسته از عدم موجوديت احزاب و سازمانھائی 

ثير گذاره است، أبر آن ت و مليتی نيز یاتی و قومت طبقااز طرف ديگر اختالفو خط ديد روشن سياسی می باشد 
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باعث می گردد تا برخی از نيروھا آگاھانه حرکت خاينانۀ خويش را در پناه ضديت با يک جانب و ھمکاری با جانب 

، نواب زمانھا و  شيرين ھا لحاظ تاريخی ھمسنگ و ھمتراز خانديگر بپوشانند و برخی ديگر نآگاھانه خود را از

  .ن به ملت معرفی بدارنداساير خاين

 در ھمان عصر وزمان محدود نمانده ھمه شاھد بوديم وقتی سوسيال امپرياليزم روس تجاوز شیچنين طرز ديد و بين

غارتگرانه اش را برافغانستان آغاز نمود، بودند سازمانھا و احزابی که ضمن اعالم مبارزه با ببرک و داو دسته 

ان از حتا در تخيل آنھا نيز نمی گنجيد، از آن جمله می توی اشغالگران روسی يعندار ببرک ااش، مبارزه عليه ب

که روز تا روز ماھيت شان آشکار می گردد، ھائی " افغانستانی"سازائی ھا، شورای نظاری ھا و ساير خلقی ھا، 

نھاد ھائی عکس مزدوران روس و به اصطالح دشمنان ببرک، افراد و شخصيت ھای منفرد و حتا . ياددھانی نمود

، کوچکترين نيز وجود داشت که از ھمکاری با ببرک مزدور و تحکيم ادارۀ مستعمراتی وی" افغان ملت"از قماش 

  . نمی دادند، مگر نمی خواستند کسی آنھا را به مثابۀ نوکران روس مشخص نمايدهتشويشی ھم به خود را

 ما به ميھنه خيانت می انجامد، در مقطع کنونی که مل پياده شود، بکه وقتی در عرا اين دو بينش انحرافی تداوم 

اشغال شده است، با اندکی دقت باز ھم متوجه می  کشور و در رأس ھمه امپرياليزم جنايت گستر امريکا ۴۴وسيلۀ 

  . حامالن آن را به سمت خيانت به ميھن سوق می دھد،فاتاگرديم که عين انحر

 و می توان گفت طيف ھای متفاوت  نسبت به گذشته احتوا می نمايداين طرز ديد که اکنون طيف ھای وسيع تری را

با خاستگاه ھا و نمايندگان فکری طبقات مختلف را به خود کشانيده است، با تمام سروصدا و تضاد ھای درونی 

نمونه ھای . عمراتی در کل و تقديس استعمارموجود بين آن نيرو ھا، در ماھيت چيزی نيست مگر تقويت نظام مست

  :در خطوط کلی آن می توان قرار آتی شناسائی نمودبارز چنين حرکتی را 

طيف عظيمی را می رساند  اين طيف که از لحاظ عددی:  کرزی و ھمکارانشموافقت با اشغالگران و مخالفت با -١

 و الی شورای نظار و به اصطالح جبھۀ بھا آغاز می يابداز مخالفان آشکار ادارۀ کرزی به مانند طال اگر از يک سو

نيروھای آن شمال که متحد و ھمکار کرزی است ادامه می يابد، از طرف ديگر تمام آن بخش از به اصطالح  متحد

امپرياليزم برای زدن فيوداليزم به افغانستان آمده "معتقد اند، در زير سايۀ استعمار خوش خراميده و  را که یچپ

و خدماتی از ھمان نوع در عين حالی که قارون زمان خود گرديده اند، ھرچند گاھی به " انجوئيزم"و يا ھم با  "است

نيز شامل شده، ھمه کس يا خود پارس می کنند و يا جھت پارس کردن سگھائی بھتر از خود سراغ کرده اند، 

  . چيز ديگری نخواھد بودغالگرانمواضع اشبه جز تقديس استعمار و تحکيم  ماحصل تالش آنھا در نھايت

و بد ھا  که مسبب شکست تمام برنامه ديگر دو طيف بالنسبه بزرگ و معروف، به ده ھا تن از افراد آنگذشته از

 و ھر يکی به نوبۀ خود می کوشد تا با رسيدن به قدرت، قفسی بختی ھای کنونی را موجوديت ادارۀ کرزی می دانند

ه، بدون آن که به ماھيت و محتوای قفس بينديشند، فقط ديواره ھای قفس را از سيم و يا را که استعمار به وجود آورد

ھا ھا بوده، اگر من نوعی امروز و يا  خان، آگاھانه و يا نا آگاھانه دنباله روان خان شيرين ھا و نواب زمانزر بسازند

عا نمايند که گويا در قضاوت ھا حب و بغض ، نبايد ادنان به ملت محاسبه نمايديفرد ديگری فردا آنھا را در جمع خا

  .شخصی کدام نقشی بازی نموده است

می که آنھا با ادارۀ کرزی اختالف دارند نه با ادارۀ مستعمراتی در کل و مادامی که ااين گونه افراد بايد بدانند، ماد

 و چه ھم نخواھند، سرانجام عمل آنھا، می خواھند در ھمسوئی با استعمار ادارۀ معينی را تقويت نمايند، چه بخواھند

  . به تحکيم پايه ھای قدرت استعمار منتج شده، عمل آنھا از ديد تاريخی خيانت به کشور محسوب می گرددآنھا
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 و اما طيف ديگری ھم ھستند که در ظاھر خود را مخالف استعمار و دخالت ھای آن در قضايای افغانستان نشان -٢

 نمونۀ - م مزدور و خود فروختۀ کرزی و باندش ندارند، بخش ھائی از باند گلبدينداده حساسيت چندانی مقابل رژي

به  و بخش ھائی از حزب وحدت، که با ايجاد و کشيدن يک ديواربزرگ بين کرزی و اشغالگران، -کامل آن خرم

ز ديده چشم مردم خاک پاشيده، ضمن آن که ماھيت و سرشت مشترک اشغالگران خارجی را با ايادی بومی شان ا

فرو می گذارند، باز ھم چه بخواھند و چه ھم نخواھند ھر نوع خدمتی که جھت تحکيم پايه ھای قدرت کرزی انجام 

 اين امر .می دھند، در نھايت به تحکيم مناسبات استعماری و تسلط بيشتر استعمارگران اشغالگر منتھی می گردد

  :ده و خواست اين فرد و يا آن فرد ارتباط ندارد، پسراانتيجۀ منطقی يک روند معين است و به ھيچ صورت به 

 ننگ در ثانیھرگاه خواسته باشيم در قدم اول خدمتی برای آزادی ميھن  و بھروزی مردم آن انجام داده باشيم و 

تاريخ نيز بر جبين ما حک نگردد، نبايد در اين عرصۀ مبارزه استعمار و نيروھای اشغالگر را از ايادی بومی آن 

عمار شعار داده پايه ھای نفوذ تعليه ايادی بومی آن شعار داده و استعمار را فراموش نمود و يا عليه اسنموده، جدا 

  .استعمار را در وجود ايادی بومی ناديده گرفت

و يا جديد، پير باشد فرق نمی کند قديم  که باشد و يا ھرنھادیچنين برخورد يک جانبه و سطحيی، از جانب ھرکس

برای استخالص و نجات مردم ما از قيد مناسابت استعماری و ، به جابه جائی تضاد ھا انجاميده نه تنھا برناو يا باشد 

مناسبات فرتوت فودالی نقش مثبتی ايفاء نخواھد کرد بلکه به گواھی تاريخ، حامالن و سازندگان چنين ديوار ھائی 

  .داشتخواھند بر جبين ھايشان نيز ننگ ابدی تاريخ را 

  


