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  موسوی

  ٢٠١٢ می ٢٨

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣۵  

  :به ادامۀ گذشته

" تسليم طلبی"ست ھای مبارزاتی و عملکرد سازمان را در تقابل با پديدۀ خاينانۀ در بخش ھای قبلی گوشه ای از سيا

تذکر دادم، و در اين که چه مقدار از آن سياست ھا و عملکرد ھا درست و چه ميزان از آنھا اشتباه بودند، قضاوت 

بلکه در صحنۀ عمل ھم حد اقل را گذاشتم به آن عده از خوانندگانی که نه تنھا از لحاظ تئوريک می توانند نظر دھند 

  .گفته باشند" پشک روس را پش و مرغ اخوان را کش"

بادر نظر داشت آن که سوسيال امپرياليزم شوروی و دولت مزدور وی نيز گربۀ شل و شت يعنی بی پا و بی دست 

باقی بمانند، بلکه به عليه تسليم طلبی، فقط نظاره گر " ساما"نبودند تا با وجود مشاھدۀ مبارزات حاد و ھمه جانبۀ 

مثابۀ طرف ديگر تقابل با تمام قدرت می کوشيدند تا از دست آورد ھای شان در قبال به زانو کشيدن بخش ھائی از 

مقاومت  رسمی و غير رسمی دفاع نمايند، در اين جا الزم می افتد تا در حد تذکرات کوتاھی، آن سياست ھا و روش 

مگر قبل از پرداختن . به کار بردند، از نزديک مورد مداقه قرار دھيم" ساما"ۀ ھائی را که جھت خنثا ساختن مبارز

  :با آن الزم است بيفزايم

از آنجائی که يکی از سياست ھای تا حدودی موفق سوسيال امپرياليزم شوروی جھت خنثا ساختن برنامه ھای کار 

به يک " ساما" فضائی بود که مبارزه عليه انداختن و ايجاد چنان" ساما"به اصطالح ھمه کس را به جان " ساما"

 و تمام آنھائی که در سنگر مبارزه عليه -  بعداً در زمينه بيشتر بحث خواھد شد- تبديل شده بود" مد مبارزاتی"نوع 

روس اشغالگر دير آمده و يا اصالً نيامده بودند مگر می خواستند اولتر از ھمه برای خود صاحب و نام نشانی 

گفته باشند و يا حتا از يک کيلومتری چشم شان به " پشک روس را پش و مرغ اخوان را کش"آن که بگردند، بدون 

يک روس در داخل افغانستان خورده باشد، و نا آگاھانه از روی لجاجت، عقده، حسد و پوشانيدن جبن و بی عملی 
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مانه تقاضا می نمايم تا اين حصه گرفته اند، قبل از آغاز بحث از ھمچو اشخاص صمي" ساما"در کمپاين تخريب 

با آن که . قسمت بحث را با دقت الزم خوانده در نھايت ببينند که جايگاه خود شان در آن مبارزه کجا قرار داشته است

با تأسف تا ھنوز جنبش چپ ما آنقدر رشد ننموده تا کسانی اين شھامت را بيابند و با انتقاد از خود، ھرچند بعد از 

د را از نوکران و مزدوران سوسيال امپرياليزم روس، اخوان و بادارانش در وجود سيستم سی سال، فاصلۀ خو

امپرياليزم، بيان دارند؛ اميدوارم حد اقل به خاطر آرامش وجدان خودشان يک بار ھم که شده با خود و گذشتۀ شان 

  .انتقادی برخورد نمايند

را " ساما"ائی که به شکلی از اشکال در ھمان مقطع تخريب اين نکته را بدان سبب افزودم که اعتقاد دارم تمام آنھ

ھدف مبارزاتی خويش قرار داده بودند، ھمه و بدون استثناء عامل و جاسوس دشمنان مردم ما نبودند، مگر با کمال 

 تأسف در کنار چند ده عامل دشمن، بودند کسانی که ناآگاھانه حامل افکار و نظريات دشمن شده، ھمان چيزی را با

  .بوق و سرنا تبليغ می نمودند، که دشمنان مردم ما به وسيلۀ چند جاسوس و عامل به خورد شان داده بود

 با پشتوانه ھايشان در - داخلی و بين المللی-برگرديم به اشکال و روش ھای مبارزاتی روس اشغالگر و اخوان

  : ش گرفته بودپي" تسليم طلبی"جھت مبارزه عليه " ساما"مبارزه عليه سياستھائی که 

 به خاطری اولويت -  داخلی و بين المللی-و سياست ھايش برای روس اشغالگر و اخوان" ساما"اھميت مبارزه عليه 

و برتری يافته بود که به گواھی تاريخ، با آن که پديدۀ تسليم طلبی يک پديدۀ عام بود و بخشھای وسيعی از جنبش 

يگانه نھادی بود که عليه آن " ساما"در خود آلوده ساخته بود، مگر چون مقاومت اعم از مسلحانه و غير مسلحانه را 

مبارزۀ ھمه جانبه را اعالم کرد، لذا برای نجات و تقويت آن پديده خاينانه می بايست از طرف دشمنان مردم اعم از 

حمالت ھمه جانبه در محراق مبارزه و آماج " ساما" و امپرياليزم، - داخلی و بين المللی–روس اشغالگر، اخوان 

. قرار گرفته، با شکست دادن و به خون کشانيدن تمام تالشھا، به بی نتيجه بودن آن سياست ھا مردم را متقاعد بسازند

برھمين مبناء روس اشغالگر و انباز سرشت و سرنوشت وی يعنی اخوانيت در مجموع سخت تالش به عمل آوردند 

  :تا 

، تالش به خاطر حفظ ھمان حاالتی بود که در بستر آن تسليم "ساما"ارزات  نخستين سياست جھت خنثا ساختن مب-١

به عبارت ديگر روسھا با درک اين نکته که علت غلتيدن بخشھائی از مقاومت افغانستان . طلبی به وقوع پيوسته بود

ام می دادند، بود؛ در باتالق تسليم طلبی، درگيری ھای درونی بين آحاد آن مقاومت و کشت و کشتاری که بين ھم انج

با تمام قوا می کوشيدند تا درگيری و خصومت بين آحاد مقاومت را چنان نھادينه نمايند که به ھيچ صورت نتوانند با 

  . ھم ھمديگر کنار بيايند

از طرف ديگر تالش می ورزيدند تا به ھيچ صورتی به اين و يا آن يکی، چنان فرصتی را مساعد نسازند تا بتواند 

يعنی از جانبی جنگ بين آنھا را دامن می زد و از طرف .  از صحنه برداشته و خود يکه تاز محل بگرددحريف را

ديگر نمی گذاشت تا يکی بر ديگری پيروز شود، چون اين نکته را می توانست حدس بزند که پيروزی يکی بر 

اگر خواسته باشيم در اين . ی نمايدديگری، امکان آن را که طرف پيروز دوباره عليه روسھا تفنگ بردارد، تقويت م

  :زمينه مثال و يا مثال ھائی بياوريم، می توانيم از دو نمونۀ برجسته در آن زمينه ياددھانی نمائيم

چه با تمام مقاوالت و . با حزب اسالمی گلبدين مشاھده نمود" مسعود"نخستين مثال آن را می توان در مناسبات 

از استقالل نسبی در سرکوب " مسعود"وجود داشته و به درجات معينی " عودمس"ھمکاری ھائی که بين روسھا و 

مخالفان دولت برخوردار بود، مگر ھر زمانی که می خواست از آن استقالل جھت سرکوب جبھات حزب اسالمی 

 جريان را در" مسعود"گلبدين قسمی استفاده نمايد که يکه تازی خود را در عرصۀ رقابت تثبيت نمايد، با يک بھانه 
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جنگ و جوشاجوش کشت و کشتار، تنھا می گذاشت تا نه تنھا قادر نگردد بر حريف پيروز گردد بلکه با تحمل 

  .شکست مذلتباری، وابستگی وی را به روسھا چند چندان و بيشتر بسازد

طه با دولت، نيز عملی می نمودند، چنانچه وقتی بعد از ايجاد راب" ساما"روسھای اشغالگر عين سياست را در قبال 

سخی و پيکار خواستند از فرصت به دست آمده استفاده نموده، به اميد آن که حد اقل در جنگ با افراد گلبدين روسھا 

و دولت دست نشانده مداخله نخواھد ورزيد، بر پايگاه حزب گلبدين ھجوم آوردند، ھليگوپتر ھای روسی آنھا را 

گلبدين را که فقط عدۀ انگشت شماری از آن حفاظت می نمودند، تصرف سرجايشان نشانده، اجازه ندادند تا پايگاه 

  .نمايند

روسھا با حرکت از اين منظر که درگيری : اگر خواسته باشيم به زبان نظامی از اين عمل يادنمائيم می توانيم بيفزائيم

ملی بود، سخت کوشش ھای درونی يکی از عوامل اساسی در ايجاد چنان رابطه گيری ھا و در نھايت تسليم طلبی 

آنھا . در مناطق روستائی را بين آحاد مقاومت و گروپھای متخاصم حفظ نمايند" تعادل قدرت"به عمل می آورند تا 

به خوبی می دانستند که تا زمانی که چماق اين يکی را بر باالی آن يک ديگر بر افراشته در اختيار دارند، زمينه 

حد اقل آن خواھند رسانيد و احياناً اگر کس و يا کسانی و يا ھم نھادی به مانند ھای تمرد و تقابل با روسھا را به 

دست يازد، می بايست به عالوۀ آن که " يا مرگ يا آزادی"بدان فکر می شد تا به عملياتی از نوع عمليات " ساما"

زيادی را جھت تدارک خطرات غير قابل پيش بينی را در مورد خود و ھزاران باشندۀ منطقه به گردن گيرد، وقت 

  .وقتی که ھر لحظۀ آن، بادر نظرداشت خطر لو رفتن، ارزش حياتی می يابد. چنان عملی نيز در نظر بگيرد

در منطقه به مانند تمام مناطق ديگر از طرف " ساما" دومين سياستی که جھت خنثا ساختن برنامه ھای کار-٢

 افراد مليشه شدۀ منطقه به خصوص افراد مشخصی از روسھا عملی می گرديد، تزريق پول وافر در بين تمام

 آن پول ھا را به - "بی کله"بدان معنا که روسھا با چنان دست و دلبازی سيل پول ھای . قومندانھای تسليم شده بود

يمی و قومندان ھای آن  را در مناطق تسل- خاطری پول بی کله نام گذاشته بودند که عکس فردی را بر خود نداشت

راه انداخته بودند و چنان آنھا را در ولخرچی ھا و بيھوده گرائی ھا غرق نموده بودند که اگر بنويسيم يک شبه از 

  .می ساختند، راه گزاف نپيوده ايم" قارون افسانه ئی"فردی گرسنه 

دی که  تشکيالت يک غند را قايل به صورت مثال روسھا و دولت دست نشانده با وجود آن که می دانستند برای فر

می شوند، آن فرد در بھترين صورت امکان تشکيل يک تولی تقويتی را ھم ندارد تا چه رسد به يک غند که در 

تشکيالت خود می تواند چندين تولی و کندک را بگنجاند، حاتم وار تشکيل غند را برايش مقرر نموده ماھيانه از 

ذائی، لباس، تيل و ساير ضرورتھا من جمله مھمات و اسلحه را ارسال می بابت معاش يک غند، پول، مواد غ

 افغانی معاش می بايست پرداخت می شد، و قومندانی ۴٠٠٠اگر بپذيريم که برای ھر فرد تسليم شده ماھوار . داشتند

فرادش را  افغانی معاش ا۴٠٠.٠٠٠که در بھترين صورت صد نفر را به گرد خود جمع نموده و منطقاً می بايست 

 نفر را می توانست در خود ١۵٠٠ نفر تا ٨٠٠از دولت دست نشانده بستاند، وقتی تشکيالت يک غند را که بين 

داشته باشد، بر دولت دست نشانده می قبوالند، و ماھوار به عوض چھار لک معاش افراد، به صورت متوسط ده چند 

 تغييری را در سطح زندگی آن فرد و چه تغييراتی را در آن يعنی چھار ميليون را به جيب می زد، چنين عايدی چه

جھت مبارزه عليه " ساما"مناسبات اجتماعی آن منطقه باعث می گرديد، می توانيم تا حدی به يکی ازمشاکلی که 

  .روابط تسليم طلبانه با آن مواجه بود، پی ببريم

  !خوانندگان گرامی
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 به مبارزه عليه اشغالگران از ھمديگر متفاوت بود، بلکه ميزان تعھد اين ما می دانيم که نه تنھا انگيزۀ افراد در آغاز

فرد با آن فرد نيز از ھم تفاوت بينادی داشته، اگر يکی حاضر بود مثالً صد در صد خود را برای مبارزه اختصاص 

نی که ھنگام سنجش داده از ھمه چيز خود برای رسيدن به آزادی ميھن و بھروزی مردم آن بگذرد، به يقين تعداد کسا

 در صد مشاھده نمود، اعم از اعضای سازمان و روابط توده ئی آن، ھم ٩٩می توان در مورد آنھا از يک درصد تا 

يعنی " حسين خاين"کم نبود و با در نظرداشت آن که حين عمل، افراد پرمدعا و دھن دريده ای از قماش استفراغ 

کم خوری "پرياليزم بر ھمه کس می تازد، در آن روز ھا نتوانست با که امروز در زير چتر حمايت ام" صادق دنی"

در پاکستان بود، در " ای. آی . سی"که يکی از مراکز " کميتۀ اتريش"کنار آمده ، با رفتن به " و شکم نيمه گرسنه 

حاتم  " گلدار به تاريخ و افتخارات جنبش چپ بشاشد، می توان قضاوت نمود که مبارزه عليه٣٠٠٠بدل ماھوار 

  .ھای روس اشغالگر و دولت دست نشانده چه مشکالتی را به وجود آورده می توانست" نمائی

و باند زمرد فروشانش برويم و نه ھم ميليونر ھای فعلی " مسعود"بيائيم به قضيه از نزديک وارد شويم، نه دنبال 

که ھمه از ھمان ..." ، معلم عطاء، محقق و وفھيم، خليلی، عبدهللا عبدهللا، حضرت علی، قانونی"افغانستان را اعم از

را که " ساما"يکی از قومندانھای توده ئی " صمد سنگين"طريق به چنين گنج ھائی رسيده اند، مد نظر بگيريم، 

  .برای خود منظوری تشکيالت غندی را از دولت دست نشانده گرفته بود، از نزديک مورد مداقه قرار دھيم

آمده بود، قبل از " ساما"به طرف " اعظم شاه" در حد ابتدائی بود و به خاطر برادرشکه تحصيالتش" صمد سنگين"

اگر ننويسم تمام باشندگان خيرخانه، به جرأت . تجاوز روسھا بر افغانستان، در منطقۀ خيرخانه سنگ کشی می نمود

موده اند، چھرۀ يک جوان خوش نوشته می توانيم تعدادی از آنھائی که قبل از کودتای ثور در خيرخانه، خانه آباد ن

صورت و بلند باالئی را به خاطر می آورند، که برای آنھا سنگ  رسانيده، خرچ زندگانی خانوادۀ خويش را تھيه می 

  .بود" صمد سنگين"آن شخص. نمود

در مبارزه عليه روسھا حماسه می آفريد و خواب راحت از چشمان آنھا ربوده " ساما"تا زمانی که " صمد"ھمين

به اصطالح ته و باال می گرديد، تا آنزمان در تمام کارنامه " ساما"بود، به مثابۀ يکی از افراد عادی منطقه با تفنگ 

درواقع . اش يک بار زخمی شدن را از جانب روسھا دارد که مرمی قسمتی از گوش و دلک آن را با خود برده بود

 گرفت ھمان مسألۀ زخمی شدنش بود زيرا از يک جانب اولين باری که مورد توجه برخی از اعضای سازمان قرار

لباس سفيد برتن داشت و از طرف ديگر خونريزی از گوش آغاز می يافت و در نتيجه تمام لباسش را قرمز نموده 

به آن روابط خاينانه می " ساما"بود، حال فکر کنيد آدمی با چنين مشخصاتی، وقتی به دنبال بروز تسليم طلبی در 

ر کمترين زمانی بنابر قد و ھيکل و بازار تيزی ھای خودش صاحب يک غند می گردد، قضيه چگونه از غلتد و د

  .اساس تغيير می خورد

مگر می شود ادعا کرد که آن تغيير در " ھستی مادی انسان تعيين کنندۀ شعور انسان است"وقتی می پذيريم که 

نگذارده است تا بتوان به مانند گذشته از وی خواست که زندگانی مادی، کمترين اثری در شعور وی از خود به جا 

  به سنگ کشی قناعت نموده، نعمات مادی محصول پول بی کله را فراموش نمايد؟

منظور از تذکر اين چند مثال آن بود تا يکی از روشھای مبارزاتی دشمن را افشاء نموده باشيم و رنه بودند کسانی 

را اعالم داشت و از " يامرگ يا آزادی" خط بطالن کشيده، وقتی سازمان عمليات که برتمام آن امتيازات و پول وافر

خواست تا ننگ تسليم طلبی را با خون خود و خون دشمنان ميھن پاک نمايند، بيھراس از گرسنگی " ساما"تمام افراد 

دگی دوزخ گونه در زن و فرزندان شان، ندای سازمان را لبيک گفته، بر آن بھشت استعماری خط بطالن کشيده زن

ھا را " توکل"زندگيی که مدعيان کاذب کمونيسم را به پای امپرياليزم انداخت اما . پاکستان را برآن ترجيح دادند
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آسيا می نمودند تا از آن طريق قوت اليموت خانواده را " مرچ"چون فوالدی آب ديده گردانيد آنھم درشرايطی که 

گلدار معاش روزانه سنگ شکنی می " ١٨" زير آفتاب سوزان  به خاطر گرفتن تأمين نمايند ويا از صبح الی شام در

نمودند، تا شرافت پرولتری شان را که تحت حاکميت روابط تسليم طلبانه خدشه دار شده بود، در جريان پراتيک 

  .توليدی دوباره صيقل دھند

وام روابط تسليم طلبانه در داخل  يکی از روشھای ديگری که روسھا و مزدوران آنھا به غرض استمرار و د-٣

افغانستان، خود را سخت بدان پايبند احساس نموده در عمل از آن تخطی نمی نمودند، احترام قايل شدن برای 

آنھا با اين روش آگاھانه می خواستند مناسبات حاکم و ھيرارشی قدرت در . قومندانھای تسليم طلب و افراد آن بود

 نموده، عزت، شأن و اعتبار اجتماعی افراد قريه ھا را به تناسب عالقه مندی و آمادگی روستا را از نو پايه گذاری

  .شان در خدمت به روسھا و مزدورانش از نو محک زده جايگاه افراد را بر مبنای آن تعيين نمايند

ان عاليق آنھا روسھا و مزدورانش با آن که در تمام دوران جنگ از ضعف طبقاتی فئودالھا سود جسته، بر مبنای ھم

را به خيانت می کشانيدند، مگر در کنار آنھا سخت تالش نمودند تا قشر جديدی را در جامعه که از طريق جنگ 

مورد تکريم قرار " شوروی"برای خود جا باز نموده بودند، تحت حمايت خويش قرارداده آنھا را به مثابۀ دوستان

به دفاتر دولتی به خصوص رياست ھای جداگانۀ خاد جھت انجام آنھم تا سرحدی که مراجعۀ ھريک از آنھا . بدھند

يک امری، به معنای انجام آن امر تلفی شده بدان وسيله، تالش نمودند تا عده ای از لومپن ھا را چنان به خود وابسته 

  .و منقاد بگردانند که کمترين تشويشی از بابت آنھا نداشته باشند

ر روستا که به ايجاد قشر جنگ ساالر انجاميد، قومندانھای تسليم طلب به صدھا در اين جابه جائی قدرت و اعتبار د

ازدواج اجباری را باعث گرديده به موازات تشديد نفرت مردم عليه آنھا، روابط و انقيادشان به دولت فزونتر می 

  .گرديد

 تسليم طلبی به صورت مشخص عليه" ساما"اگر خواسته باشيم اھميت اين قضيه را در خنثا سازی برنامۀ مبارزاتی 

مورد مداقه قرار دھيم، ديده می توانيم که يک فرد عادی با ھمان انگيزۀ نارس و ناکافی برای شرکت در مبارزۀ 

به ختم روابط تسليم طلبانه را به معنا باز گشت به گرسنگی، فقر و مزدوری در روستا " ساما"آزاديبخش، دعوت 

که در پيکار عليه تسليم طلبی حصه می گرفتند، بالقوه دشمن آسايش و " ساما"ن دانسته در وجود ھريک از رزمندگا

  .رفاه خود را می ديدند

فقط با عميق شدن در چنين قضايائی است که می توان به مفھوم و اھميت کارايدئولوژيک و اقناعی کادر ھای 

  . آوردپی برده سر تعظيم برايش فرود" يا مرگ يا آزادی"قبل از عمليات " ساما"

  ادامه دارد

 


