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  احمد برومند: نگارش

٢٧/٠١/١١  

  

  استعماری کنونی کشور بر روندسيـری گذرا 

  در پرتو رسالۀ 

  "تسليم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء" 
  »عـبـدالـقـيـوم رھـبـر «  سالگرد جـاودانـه شدن دوکتور در گـراميداشت از بـيست و يکمين

  

  -:مقدمه -:الف

درمعرفی شھيد عبدالقيوم رھبرآثار ومقاالت زيادی به تحريردرآمده که ھرکدام زوايای گوناگون اين شخصيت   

 سازمان و درشناخت بيشتر رھبر ميتوانيد به آثار و سخنرانی ھای جامع و پرمحتوای. ارجمند را بازگو ميکند

 که به ھمين مناسبت دراين صفحه نشرشده مراجعه نمائيد وابعاد مختلف ه ایرفقايش  درھمين  پورتال، به ويژه مقال

  .              را ازديد نزديکترين ھمراھان  وھمرزمان او بشناسيد" رھبر"شخصيت 

  :   ھم ازماه ای  اما چند کلم

او ازفرزانگانی بود که  . انگان تاريخ که نبايد ونميشود فراموشش کردنامی است درقطار جاود" رھبر"عبدالقيوم 

را به دست گرفت " ساما"در زمانی سکان کشتی به خون جوالن " رھبر. "زندگی شانرا نثار انقالب ومردم نمودند

برآمده که آن  ُگردان رزمنده اززيرضربات مرگبارسوسيال امپرياليسم و ارتجاع ھار و مزدور مذھبی نيمه جان 

تازه "و ليبراليسم که نام " تسليم طلبی"درچنين حالتی دو مکروب مضر وخطر ناک . وبايد به مداوا ميپرداخت

ديگر روح " ساما"را ميفشردند، که درصورت رشد ناميمونشان " ساما"بر خود نھاده بود نيز گلوی " انديشی

کروب کشنده به شيوه ھای مختلف در درون سازمان مبارزه عليه اين دو م. رزمندگی وانقالبی اش را ازدست ميداد

درپيشاپيش اين مبارزه به آن " رھبر"جريان داشت و رفقای توانمند ومجربی آنرا به پيش ميبردند؛ ولی قرارگرفتن 

رھبر با تحليل ھای عالمانه اش سيمای کريه اين دو انحراف خطرناک را معرفی و با  . رونقی دگر بخشيد

ول کميسيون ؤمس"درآنزمان سرسختان تسليم طلب  با کمک وھمراھی . انه اش آنھا را لجام زدبرخوردھای خردمند
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نيزکه به قول " انديشه ھای تازه"مدعيان . را گرفته وبه گودال خيانت درغلتيدند راه شان) ءضيا(شان" تحقيق

را برای " پرولتری ساماچوکات تشکيالت "و رفقای اصولی اش حتی يک حرف شانرا نپذيرفتند،  " رھبر"خودشان 

  . خود مناسب نديده و ازآن بريدند

را نيز ازبنيان ھای فکری " تازه انديشی"ما درينجا اثر پربھای رھبر را که به ھردو انحراف فوق برخورد نموده و 

رار تک(تسليم طلبی معرفی نموده مختصراً به مداقه مينشينيم وتطبيق آنرا درتبارز اين انحرافات درشرايط کنونی

ودرين نوشته طبعاً ازآن اثر گران سنگ و حتی جمله بنديھايش با گيمه وبی گيمه بھرۀ . به بحث ميگيريم!!) تاريخ

  .  فراوان ميبريم

  

  "تسليـم طــلـبــی در قــلمــــرو مــبــارزه و بـقـاء"ــ سيـــری گذرا بـر نکاتی از رسالـــۀ :ب

مھم فلسفی، اجتماعی، سياسی وتشکيالتی را مطرح نموده که خوانندۀ عزيز دراين رساله زنده ياد رھبرمسايل زياد و

" استعمار"ما درآغاز کار دو مفھوم . آنرا مطالعه کند) درھمين صفحۀ پورتال( ميتواند در خود آن رساله

  . را از نگاه رھبر بازگو ئی ميکنيم وبعد به نکاتی چند اشاراتی خواھيم داشت" مقاومت"و

اندن استعمار، تحليلی ساختاری و عملکردی از استعمار، اھداف، ابزار، روش ھا و ھمچنان از رھبر جھت شناس

استعمار ــ چه کھن و چه نوين ــ به مفھوم ": اوميگويد. پيوند سرشتی و تاريخی ارتجاع ــ استعمار به دست ميدھد

 بدترين و فجيع  ت فرھنگی انسانھا، مدافع تکامل اجتماعات بشری، مسخ کنندۀ ھوي نفی کنندۀ تاريخ ملتھا ، سد کنندۀ

 بھره کشی، ظلم، تعدی ومناسبات غيرعادالنه ميان انسانھاست ونتيجتاً بدترين نوع ازخود بيگانگی را  ترين انواع

استعمار نه به عنوان يک قدرت نظامی "،  ) قطع جيبی ھمان رساله٢٨ و٢٧صفحۀ " (نيز با خود ھمراه دارد

يک سيستم با مردمان جھان ــ در کشور خودش و در بيرون ــ طرف است، که دراين سيستم صرف، بلکه به مثابه 

ھم نگرش فکری آن مضمر است وھم حرکت سياسی آن وھم نھادھا و ابزاری که به وسيلۀ آن اھداف خود را 

تعمارگر پيوند  گروھھائی ازمردم از نگاه تاريخی با اسه ایدرھرجامع). "  ھمان اثر۴٠صفحۀ ".(برآورده ميسازد

  )١۶. ھمانجا، ص".( دارند

حق است که در تقابل ه ن موجود درندۀ ھمراه شود، بلکه ب نميتواند و نبايد باچنيآزاده ایوطبيعی است که ھيچ انسان 

" !يا مرگ يا آزادی "چنين ھيوالی ويرانگر انسانيت، جنبش ھای مقاومت ضد استعماری شکل بگيرد وفرياد 

سف برخی ازاين جنبشھا که با ترکيب نامتجانس شکل ميگيرند أولی باکمال ت. ن شودکطنين افدرگنبد دوار جھان 

  . ھميشه به نتايج مطلوب نميرسند؛ آنچنانکه جنبش مقاومت مردم ما به بيراھه برده شد

ناقض  زنده ياد رھبر، جنبش مقاومت ضد استعماری را به عنوان پديده ای مرکب، با ترکيب نامتجانس و عوامل مت

جنبش مقاومت ضد استعماری به عنوان نفی يک وارونگی تاريخی فقط می تواند آنگاه به : "چنين به ارزيابی ميگيرد

خودی نفی نمايد و تمام تحرک درونی عوامل ه واژگونی کامل آن برسد که خود را به مثابه يک حرکت خود ب

اريخ گردد و مقاومت تا سرحد آزادی انسان و محيط متناقض را آگاھانه در مسيری ھدفمند سوق دھد، انسان حاکم ت

واين فراگردی است پرپيچ و خم، با افت و خيز ھا و پيشروی ھا و عقبگرد ھا ، . زيست اجتماعی او ارتقاء يابد

دراين ارزيابی ).  ھمان رساله۶۶صفحۀ ." (خالصه دراز مدت نه فقط به مفھوم زمانی، بل به مفھوم منطقی آن

ع از جنبش مقاومت ضد استعماری، و روند تطورآن، چگونگی راه ھا و شرايط ضرور فرجام فشرده اما جام

و " مجبور و دوزخی"آزادی انسان  پيروزمند جنبش مقاومت ضد استعماری و فرجام شکست استعمار را در مـرز

 و بر روی اين وارونگی عظيم تاريخی سرنگون شود"مرزی که در آن . حاکم شدن او بر تاريخ برشمرده است
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 زنده باد آزادی : خرابه ھای آن انسان مجبور به آزادی رسيده با قامت بلند و کشيده و مشت گره کرده فرياد بزند

!!!"  

اينک ادامۀ بحث " تسليم طـلبی در قـلمـرو مـبـارزه و بـقـاء" با اين تمھيد و برجسته سازی عناصری از بحث رسالۀ 

در فرايند مستعمراتی کنونی " شورش و تسليم"اليت نظری و عــــملی متعارض را با ارزيابی انتقادی دو نوع فع

قبل از ورود به بحث خاطرنشان ميسازيم که از نظر ماھيت ھيچ فرقی بين . افغانستان به طور فشرده پی می گيريم

 کشورما را آن تجاوز شوروی سابق و تجاوز امريکا ومتحدينش به کشور ما در حال حاضر وجود ندارد، امريکا نيز

و اشغال بريده باد زبانی که در برابر تجاوز چنان اشغال ومستعمره کرده است که شوروی کرده بود لذا شعار

  . دارد که در وقت تجاوز شوروی داشت  ھم اکنون نيز ھمان اعتباری را!خاموش بماند امپرياليستی 

   مستعمراتی کنونی افغانستانرونددر " مشورش و تسلي" ــ نگرشی انتقادی بر دو تفکر و عمل  متضاد :ج

آن رستاخيز شگرف قرن بيستم يعنی جنبش مقاومت ضد استعماری مردم افغانستان در مقابل تجاوز و اشغال 

در اين رساله آنرا به ارزيابی گرفته، دارای خود ويژگی ھائی " رھبر"استعماری شوروی سوسيال امپرياليستی که 

 خود به خودی در فقدان حرکت سياسی ھمپای آن در متن عقب ماندگی فرھنگی و ءً تداآن حرکت عملی اب. بوده است

و تاريخی ) ايدئولوژيک(شا، نفوذ فرھنگیکر و رھثير گذار روشنگاسياسی عمومی جامعه، فقدان يک جريان ت

چوبۀ کلی نيروھا ی ھمسرشت و وابسته به استعمار، عقبگرائی فرھنگی و تسلط ارتجاع سياسی در منطقه در چار

  .تناقضات و رقابت قدرت ھای استعماری، شکل گرفت

، با کمبود "شور انقالبی توده ھای مليونی"جنبش فوق در متن اوضاع و شرايط دشوار و بغرنج پيشگفته، علی رغم 

 و امکانات مادی ـ تخنيکی در فقدان يک پايگاه مستحکم انقالبی، با عقبگاه ستراتيژيک عقب مانده، ارتجاعی، طماع

، از آن اھداف و مضمون "ابعاد ناخواسته"مداخله گر؛ آنطور که رھبر دراين رساله پيش بينی کرده بود، با سير در 

آزادی خواھانۀ نخستين که ُملِھم از شور انقالبی توده ھای مليونی بود، منحرف شده و با تسجيل رھبری نيرو ھای 

نطقه، در دائرۀ رقابت ھای امپرياليستی و اھداف ھمسو و ھمسرشت با رقبای استعماری روس و ارتجاع م

  .استعماری ــ ارتجاعی در اوج جنگ سرد ميان دو بلوک امپرياليستی قرار داده شد

در نتيجه، با وجود شکست ارادۀ برده سازسوسيال امپرياليسم شوروی  و حاکميت پوشالی مزدور آن در ميدان جنگ 

ی مردم ما، بلکه به استقرار سلطۀ خونين  ويرانگر و حاکميت تئوکراتيک افغانستان، فرجام اين شکست نه به پيروز

. سرشت با امپرياليسم جھانی منجر شده و حدود يکدھه دوام کردبقاتی و سياسی ارتجاعی ھمسو و ھمنيروھای ط

خيرۀ و سائر نيرو ھای ذ" خلق" و " پرچم" البته بخش ھائی از کمپرادوريسم شکست خوردۀ روسی مثل باند ھای 

  .روسی بر پايۀ ھمسرشتی تاريخی و پيوند ھای خونی و قومی در آن مدغم شدند

وری روس و تھاجم ايدئو لوژيک، سياسی، اقتصادی ت پس از جنگ سرد و فرو پاشی امپرااما در اوضاع و شرايط

رفع انارشی و نظامی بلوک امپرياليستی غرب در تالش برای جھانی سازی حرکت سرمايه با منطق نئوليبرالی و 

الزمۀ اين تحول بازھم منفی، . وموانع گستاخ فئودالی اين حرکت، يکبار ديگر کشور ما مورد ھجوم قرارگرفت

تجاوز نظامی و اشغال افغانستان بود که به سردمداری امپرياليسم اشغالگر امريکا و شرکای امپرياليستی آن صورت 

  .گرفت

 دارد، نقش و موقعيت تاريخی طبقات اجتماعی و نيرو ء دھه را در قفا در فرايند مستعمراتی جاری کشور ما که يک

در مقابل ارادۀ " شورش و تسليم"ھای سياسی آن ھمچون دورۀ اشغال روس در وجود دو تفکر وعملکرد متضاد 

  . برده ساز امپرياليستی و اھداف غارتگرانۀ آن قابل تأمل است
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ويش شاھديم ، استعمار با قدوم ناميمون خود در کشور مستعمره و تذکر داد و امروز در کشور خ" رھبر"چنانيکه 

استعمار ھر کجا پا ميگذارد به . تحت سلطه، مصائب و سيه روزی ھای بيشماری را بر گردۀ خلقھا تحميل می کند

 وارد ميشود که در قالب آن به گفتۀ رھبر نگرش فکری، روش ھا و نھاد ھا و ابزارھايش در یعنوان يک سيستم

طوريکه مشاھده شد، امپرياليست ھای متجاوز و اشغالگر در . مآھنگی کامل با اھداف استعماريش عمل ميکنندھ

کشور ما اينبار نيز به منظور تحميق و اغوای خلق کشور ما اھداف استعماری و غارتگرانۀ خويش را با روپـــوش 

و غيره از انظار " ت مردم ازچنگال طالباننجا"و " باز سازی"، "دموکراسی"و " تــمـدن"ھای فريبندۀ اشاعۀ 

ھمچنان امپرياليسم اشغالگر در ادامۀ . مستور ميسازند و حاکميت استعماری را در قالب ھای اغواگر ارائه ميدارند

اشغالگری اش  به کشور ما روی نيرو ھای معين طبقاتی و سياسی تکيۀ اساسی دارد و در وجود آنھا پايگاه 

خلق، پرچم واخوانی ھای سنی (نيرو ھای ارتجاعی و استثمارگر و احزاب رنگارنگ.  ميکنداجتماعی خود را بنا

نمايندۀ آنھا در کشور ما ھم ديروز و ھم امروز خصلتاً با استعمارگر و اشغالگران پيوند سرشتی داشته و ) وشيعه

تگی به قدرت ھای امپرياليستی در اين نيرو ھا در عصر کنونی اصالً نميتوانند بدون وابس. نديدارند و زائيدۀ آنھا

امپرياليسم جھانی ھم در . مقابل سيل بنيان کن خشم خلقھا تاب آورده و به حيات ننگين و طفيلی گرانۀ شان دوام بدھند

ی از نيرو ھای ارتجاعی ئبخش ھا .کشور ھای وابسته و تحت سلطۀ خود به چنين پايگاه اجتماعی نياز دارد

اگرچه گھگاھی ممکن است در مقابل استعمارگرمشخص قدعلم کند، ولی بدون از "ول رھبر به ق) فعالً طالبان(کشور

اگرھم عليه يک استعمارگر ميجنگد، سرنوشت خود را به استعمارگر . محدودۀ وابستگی نميتواند حرکت نمايد

  ."ديگری پيوند ميزند

 و  ملی و مسببين بربادی کشور و مردم ما،، اين مناديان وعامالن انقياد"پرچم"و " خلق"موقف  " رھبر"زنده ياد 

 اساس هو امروز ھم ب. ر نيرو ھای ذخيرۀ روس در زمان اشغال افغانستان توسط روس اشغالگر را چنين ميديديسا

ھمان اصل سرشت و سرنوشت و پيوند تاريخی با استعمار و در نقش زائيدۀ آن، باز اين باند ھای مزدور در ھمان 

برای اين باند ھای . اتی کنونی جامعۀ ما سرنوشت خويش را با امپرياليسم اشغالگر گره زدند مستعمرروندنقش در 

  !وطنفروش فرقی نميکند که استعمار گر مشخص کيست و وطن را به کی ميفروشند

ن برج و باروی فئوداليسم را به تحليل اعی مربوط به اسالم سياسی و مدافعازھمين منظر ميتوان نيرو ھای ارتجا

اين نيرو ھای ارتجاعی مزدور و برده صفت در عين زمانيکه عليه روس و مزدوران آن به جنگ فرستاده . فتگر

ی طينت و طبيعت شان با استعمارگر و در نقش  زائيدۀ آن، ئوميشدند، در دائرۀ رقابت ھای استعماری بر اساس ھمس

 پيوند تاريخی ارتجاع ــ استعمار عمالً صحه غلظت وابستگی و ماھيت ذاتاً تسليم طلبانۀ خود را نمايانده و بر

مزيد بر آن، نيرو ھای فوق حتی در دھۀ مقاومت ضد تجاوزشوروی ماھيت مزدوری و تسليم طلبانۀ . گذاشتند

مثال ھای برجستۀ آن روابط . خويش را در برابر استعمار روس و حاکميت پوشالی ايادی آن به نمايش گذاشتند

يت اسالمی ربانی، حزب اسالمی  احزاب اسالمی از جمله شورای نظار مسعود، جمعپنھانی سران و قومندانان

  . حزب وحدت اسالمی، حرکت اسالمی و سائر دھاره ھای اسالمی در آن دوره اند دين حکمتيار،گلب

ھم به عنوان يک نيروی ارتجاعی مزدور چه در زمان تشکيل شان، چه " طالبان" اساس ھمين اصل پيش گفته، هب

زمان حکومت داری و چه در دوران فعلی اشغالگری امپرياليسم امريکا و ناتو، اگرھم به مصلحت عليه در 

استعمارگر موقتاً ميجنگند، سرنوشت خود را به عنوان يک نيروی مزدور با اھداف استعماری و ارتجاعی از 

ديگر شان شامل حاکميت وچه بسا که دريک تبانی مکرر باھمسلکان مزدور . زوايای ديگری پيوند زده اند

  .مستعمراتی شوند
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باز چنانکه مشاھده شد، در آستانه و در جريان تجاوز نظامی و اشغالگری امپرياليسم جھانی به کشور ما در 

م ھمين نيرو ھای مرتجع و مزدور اسالم سياسی، اعم از سنی و شيعه، در ھماھنگی با بقايای باند ٢٠٠١اکتوبر

 ھمين هب. ة الجيش تجاوز و لشکر کشی امپرياليستی به کشور ما شدندجرار و مقدم، لشکر "پرچم"و " خلق"ھای

 جاری روندطی اين " فئودال ــ کمپرادوری" ارتجاع اسالمی از موضع طبقاتی  مبنا  اين نيرو ھای مزدور

 در سه رکن مستعمراتی کشور ما، پايه ھای اجتماعی امپرياليسم اشغالگر را و ستون فقرات ادارۀ مستعمراتی را

 ساخته و شريک جرم و جنايت، بھره کشی و غارت امپرياليستی ھستی کشور )ءحکومت، پارلمان و قضا(اساسی آن

تضاد عمده درکشورما ھم اکنون  برمبنای اين واقعيات مشھود وتحليل مشخص است که ميگوئيم .ندو ھستما بوده 

   .تضاد خلق ما با امپرياليسم و ارتجاع است

با درس گيری از تجارب در کشور اسير ما برای تحميل ارادۀ برده ساز خود م امريکا  ديده شد، امپرياليسهکچنان    

بھره نيز ) حلوای زھرآلود(عمال قھر از وسائل، شيوه ھا و نيرنگ ھای ظريف و غير قھریدر پھلوی اِ شوروی، 

را در وجود سازمان " اسپ تروا" رھبر يوم قاگر.  استعماری  بسيج کندپايگاهگرفته است تا حد اکثر نيرو را در 

 ديد که راه را برای استعمارگر می ھای سياسی، اجتماعی و مسيونر ھای مذھبی و يا کمپنی ھای تجارتی می

 در پھلوی ،امروز در کشور اشغال شده و اسير ما، در پھلوی ماشين جنگی امپرياليستی و ادارۀ مستعمراتی. شودندک

 در پھلوی زندان ھا و مراکز شکنجۀ پيدا و ،ارات  و پارلمان پوشالی و محاکم سری و علنیارتش و پوليس و استخب

در وجود مراکز سياسی، اطالعاتی و علمی را " اسپ تروا "،پنھان رسمی و شخصی اشغالگران و ايادی شان

ا را غارت ميکند، در اشغالگران، در وجود دالل استعمار و سرمايۀ کمپرادوريش که کاال و سرمايه وارد و ھستی م

برات، رسانه ھا، ساختمانی، مواد ا کمپرادوری و مافيائی در عرصه ھای مخ-وجود سرمايۀ مختلط امپرياليستی

به اصطالح احزاب سياسی علنی ثبت شده و نھاد ھای عدۀ زياد ، در وجود ان جی او ھای غارتگر، ...مخدر و

شايند و در ک استعمارگر می  راه را برای"رھبر" به گفتۀ ونا آگاه آگاه اين خيل مزدوران. جامعۀ مدنی ميتوان ديد

از کران تا کران کشور برده و فرھنگ او  را وحاکميت استعماریخدمت اھداف غارتگرانۀ امپرياليستی قرار دارند 

  .را ترويج ميکنند

  : ميگفت"رھبر"

لمان ھا وکيل ميفرستد، سازمان سياسی دالل استعمارگر و استثمارگر بومی اعضای حکومت را می خرد، به پار" 

و ابزار " دمت می گيرد، در مؤسسات تعليمی رخنه ميکندخرا به ... به وجود می آورد، روشنفکر و ھنرمند و

، دستگاه ندامروز در کشور اسير ما که مردم آن به زنجير جبر استعمار امپرياليستی گرفتار ا. دارد سرکوب خود را

 اجرای وظايف فوق را ھدايت و نظارت ميکنند و ھمه را در قالب خود اشغالگران مستقيماً ھای سياسی و اطالعاتی 

 امريکا ازطريق اعالن در CIAسازمان جاسوسی بدنام وخون آشام . حاکميت استعماری درقبضۀ خود دارند

ئيد ويا أشان بايد تاز وزير ومعين و وکيل تا ولسوال را خود. تلويزيون ھای افغانستان برای خود عضو گيری ميکند

"OK "کنند.  

 و ابزار سرکوبگر ادارۀ مستعمراتی را خلق ئیامروز امپرياليستھای اشغالگر حکومت، پارلمان پوشالی، قوۀ قضا

امپرياليستھا برای کشور مستعمرۀ ما قانون اساسی و قانون احزاب را به گونه ای . کرده و تمويل ونظارت ميکنند

امپرياليستھای .  اھداف و عملکرد ھمه جانبۀ آنان در آن وثيقۀ خيانت ملی تضمين شودتدوين کرده اند تا منافع،

اشغالگر در پرتو اين قوانين خود ساخته و در زير چتر حمايت امپرياليستی و در مکتب غدر و خيانت ملی، احزاب 

ی االرض و خائنين و سياسی فاسد، دست نگر و وطن فروش را به وسيلۀ شقی ترين افراد خود فروش و مفسدين ف
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تسليم طلبان ملی ايجاد و تمويل ميکنند تا در کشوری اشغال شده و فاقد استقالل ملی مشق دموکراسی کنند و با 

  .دوستی ببندند" پيمان"استعمارگران 

 مزيد بر اينھا، اشغالگران در کشور ما در بخش کار نفوذی و تجزيه ای شان در ميان نيرو ھای انقالبی خصم 

ياليسم و ارتجاع، عده ای افراد منحرف، تسليم طلب، حريص و تشنۀ قدرت را در وجود گماشتگان خود تعبيه امپر

، ترويج يأس و بيھوده و ناممکن بودن مبارزه در "تئوری بقاء دشمن" اين گماشتگان وظيفه دارند به تبليغ . کرده اند

در مواردی ھم . نھای ملی، دموکرات و انقالبی بپردازندافغانستان اشغالی و ايجاد تفرقه در ميان گروه ھا و سازما

امپرياليستھای اشغالگر توانسته اند به کمک استخبارات کشور ھمسايه گروھی را در لفافۀ چپ و با شعار ھای 

در نقش ستون پنجم خود به منظور سبوتاژ به "  مائوئيست- کمونيست"چپروانه ايجاد و تمويل کرده و زير نامھا ی 

اين دھارۀ تعبيه شده پس از مدتی فعاليت تخريبی در نقش گماشتۀ امپرياليستھا و . نبش انقالبی بفرستندداخل ج

در " کمپرادوريسم سرخ"استخبارات کشور ھمسايه درحاشيۀ جنبش انقالبی کشور، فعالً به صورت علنی در شکل 

ياليستھای اشغالگر  وخيانت به ُملک بخش فعاليت ھای ان جی او ئی پيشاپيش تسليم طلبان مصروف خدمت به امپر

  .وميھن است

در عرصۀ فرھنگی نيز اشغالگران عالوه از نھاد ھای فرھنگی ادارۀ مستعمراتی، تعدادی روشنفکر و ھنرمند اخته، 

. ج کرده اندطماع و فرصت طلب را با منطق نئو ليبرالی در نھاد ھای فرھنگی و رسانه ای خود ساختۀ خويش بسي

گان، فرھنگيان و روشنفکران اخته و زبان بريده، عالوه از گرم کردن بازار غول ھای رسانه اين نخبوظيفۀ اصلی 

ی و ميديای سود جو، در واقعيت امرعبارت بوده است از خدمت در جبھۀ فرھنگی استعمارامپرياليستی به نفع ئ

ه اشکال مختلف قومی، لسانی، اشغال کشور ما و تقديس وضعيت اشغالی کشور در عين ايجاد تفرقه بين مردم ب

  .غيره...و

  :مفھوم سازمان پيشتاز

 در تناقض داند که می ساز ردان رزمندۀ کتله ھای عظيم تاريخسازمان پيشتازرا نمايندۀ فکری ــ سياسی و ُگ" رھبر"

ساً برای آشتی ناپذير با استعمارگر و استثمارگر بومی قرار ميگيرد و صرفاً نه برای قدرت و حاکميت، بلکه اسا

 از سازمان پيشتاز اينست "رھبر"ن يياين يعنی چه؟ معنی اين تعريف و تب. دگرگونی ھای فراگير و بنيادی می رزمد

که ھمچو سازمانی دارای خصلت  مشخص طبقاتی بوده و به عنوان نماينده و پيشآھنگ سياسی طبقۀ کارگر و سائر 

 انديشۀ مائوتسه دون  -  لنينيسم- پرولتری يعنی مارکسيسمکش جامعه با تکيه برمواضع ايدئو لوژيکزحمتطبقات 

موضعگيری انقالبی ضد فئودالی و ضد امپرياليستی داشته و ازاين موضع مدعی رھبری انقالب ملی دموکراتيک 

يک سازمان . کشور و تکامل پيگير و بی انحراف آن تا رسيدن به جامعۀ عاری از طبقات و ھر گونه ستم است

  : اساسات ذيل استپيشتاز دارای

  ).مارکسيسم ــ لنينيسم ــ انديشۀ مائوتسه دون ( ــ مبانی فکری ــ اعتقادی يعنی ايدئولوژی رھنما   

ونفی ھرگونه و انقالبی يعنی داشتن مشی مستقل ملی   .ــ خط مشی سياسی و برنامۀ حد اقل و حد اکثر  

و ترقی عدالت   با شعار آزادی ملی، دموکراسی ووابستگی برای پيشبرد انقالب دموکراتيک نوين، درجامعۀ ما

برنامۀحد (طبقه وتکامل آن به انقالب سوسياليستی تا گذار به کمونيسم و جامعۀ بدون ) برنامۀ حداقل( اجتماعی

   ).اکثر

 اساس ارادۀ آگاھانۀ هيعنی تشکيالتی که ازدرون مردم ب. ــ ابزار تشکيالتی با اصول و ضوابط ناظر بر آن  

  .ش به وجود آمده و برمبنای اصول پرولتری سنتراليسم دموکراتيک استوارباشداعضاي
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وچيزی که رھبر برايش از ) در رساله اش و دربرنامۀ ساما بخوانيد(ھمرزمانش  و"رھبر"اينست درک  شھيد 

ار نباشد ھرنھاد وتجمعی که بر اين مبانی استو. ھستی خود مايه گذاشت وچنين است فھم ما نيزاز سازمان پيشتاز

يا از اصولش اشتباھاً منحرف شده که بايد با انتقاد و انتقاد از خود به . ميگويد نيست" رھبر"سازمان پيشتازی که 

 منحرف به بيراھه بُرده شده که درآنصورت پای خيانت به آرمان، طبقه، ه ایويا توسط عد. اصالح خود بپردازد

دراين صورت اعضای وفادار به آرمان، تاريخ . ان درميان استتاريخ و زحمت وخون ماندگان و رفتگان آن سازم

 نه تنھا نبايد از افراد منحرف واحياناً خيانت کار دنباله روی کنند؛ بلکه بايد با قاطعيت تمام عليه منحرفين، ءوشھدا

 پليدی ھا درھر پُست ومقامی که باشند و ھرشکل و  پوششی که به آن بدھند، مبارزه کنند وسازمانشان را ازلوث

اين انحرافات درجامعۀ استعمار زدۀ ما خيلی زود دامن افراد جاه طلب عقده ای، افراد فرسوده . پاکيزه نگھدارند

وخسته ازمبارزه، فرصت طلبانی که درھر حالت دنبال سود خود ھستند، عناصر متزلزل و بی مايه ازنظر فکری 

  .   را ميگيرد- تسفانه ھم اکنون تعداد شان ھم کم نيسأ که مت-... و

در متن اوضاعيکه تعدادی از نيرو ھا ھم  "- مثل جامعۀ امروز ما-، در يک جامعۀ اشغالی"رھبر"طبق تحليل 

سرنوشت استعمار اند، برخی از لحاظ تاريخی در سنگر استعمار قرار دارند، عده ای در پابندی خونی، قومی و 

منسوبين سازمان انقالبی ھم درميان اين امراض گھگاھی دچار ، برخی "محلی خود را به دامن استعمار می اندازند

 حلقه -ديگران ھمه سياسی شده اند ولی ما ھنوز به صورت يک سازمان "وسوسۀ شيطانی شده و چون می بينند که 

يز با ، با اين جريان عقبگرا و تسليم طلبانه ھمنوا شده و در ميدان سياست امپرياليستی اينان ن" باقی مانده ايم- بين

مدارعلنی بودن به سرشان ميزند، ان جی او ساز ميشوند، ھوس ھوای سياست. می شوند" یسياس"مشق سياست 

موريت ھای بلند رتبه وسواس شان ميکند، ارمان موتر وخانۀ لوکس ھمراه با باديگارد وداشتن باغ وتاک و زمين أم

چنين افرادی ھرگز راھيان راھی که . ھم ميپردازندباد آورده را در دل ميپرورانند وگاه دراين زمينه به داللی 

 وساير پيشتازان جنبش انقالبی به خون ھا، بھمن ھا، داکتر فيض احمدھا، رستاخيز ھا، ياریھا، مجيد"رھبر"

  .  خويش ترسيم نموده اند، به حساب نمی آيند

مچو سازمانی را نتيجۀ انحراف ايجاد فتور در سازمان پيشتاز و بروز تسليم طلبی ملی يا طبقاتی در ھ" رھبر"

جزئی يا کلی از خط ايدئولوژيک ــ سياسی و يا زادۀ اشتباھات در سبک کار و يا درک نادرست از مسائل در جريان 

 طينت و طبيعت انقالبيون با استعمار ــ ئیھـنــگی و ھمسواتطبيق خط انقالبی در جامعه ميداند، نه محصول ھــم

واما ھرگاه اين ھمسوئی تئوريزه شود و درست قلمداد شود . آنھا" اقتضای طبيعت"رانه  ارتجاع يا به قــــول شاع

  . ر طبيعت است که به خيانت منجرميشودييوبرآن پافشاری کنند، آنگاه ديگر تغ

 در شرايط آنروز" تسليم طـلبی در قـلمـرو مـبـارزه و بـقـاء"  در رسالۀ تئوريک و آموزندۀ "رھبر"آنچنانيکه شھيد 

جامعۀ ما بر شمرد، امروز نيز در کشور اشغال شدۀ ما تسليم طلبی ملی در مقابل امپرياليسم اشغالگر و تسليم و 

سجود در مقابل اھريمن اجتماعی به اشکال متنوع و در عرصه ھای ايدئولوژيک، سياسی، تشکيالتی، فرھنگی و 

مله در ميان گردان ھای جنبش انقالبی و افراد غيره در ميان طيف ھای سياسی و طبقات اجتماعی جامعۀ ما، از ج

در ذيل برخی از موارد بروز پديدۀ تسليم طلبی را در روشنائی اين تحليل تئوريک ــ . منسوب به آنھا سر زده است

ويا چنين ادعائی (در ميان نيرو ھائيکه اصالتاً پيوند طينت و طبيعت با امپرياليسم و ارتجاع ندارند " رھبر"سياسی 

  :، به اختصار بررسی کرده و در معرض ديد و قضاوت خواننده قرار ميدھيم)نندميک

در رسالۀ فوق، انحرافی را در جنبش و جامعۀ ما در دھۀ مقاومت ضد روسی به نقد کشيده و آنرا انحراف " رھبر"

ک نمی کرد و به اين انحراف در شرايط آنروز مناسبات ميان آزادی ملی و دموکراسی را در. سياسی ــ نظری ناميد
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 در ميان نيرو ھای مقاومت ملی آزادی ملیمطلق ساختن قطب دموکراسی در شرايط عمده بودن خواست 

  : اين انحراف تسليم طلبانه درآن وقت استدالل ميکرد که. ميپرداخت

قالل با موجوديت اين سد نميتوان به استسدی است دربرابر رسيدن به آزادی، ) نيروھای ارتجاعی(فئوداليسم"

 برای رشد دموکراتيک برای رسيدن به آزادی بايد اول اين سد را ازميان برداشت ومحيط لذا. رسيد وآزادی

مول ميتوان با استعمار که واقعاً با فئوداليسم درحال جنگ أبرای رسيدن به اين م. نيروھای آزاديخواه فراھم ساخت

  ".   است ھمراھی کرد

 آن دو با مطرح کردن پيش شرط دموکراسی و مطلق ساختن آن، به گونه ای به نتيجۀ اين درک نادرست از مناسبات

انحراف متذکره  بدينوسيله به نوعی تسليم طلبی در مقابل استعمار روسی منجر ميشد . رسيد نفی مقاومت ملی می

انحراف ثبت قاطعترين برخورد را درمبارزه با اين " سامايش"و " رھبر. "وقربانيھائی ھم ازجنبش مقاومت گرفت

  .تاريخ ساخته اند

در اوضاع جاری کشور ما در تحت حاکميت مستقيم امپرياليسم امريکا ومتحدينش، آن انحراف يعنی عمده ساختن 

 آزادی ملیخواندن و آنرا به جای مسألۀ عمدۀ کشور يعنی " مسألـۀ روز کشور را مسألۀ دموکراسی"دموکراسی و 

با . ق آنرا، درصورت تداوم تا مرز خيانت پيش ميبردھ تراژيدی است که تئوريسن ھای مرانشاندن، تکرار ھمان

: اينھا نيز ميگويند. سيری در آفاق انديشۀ تسليم طلبان نوين نيزبه ھمان نغمۀ فرسودۀ تسليم طلبان کھن مواجه ميشويم

م ياد شده ھيچ شانسی برای بقای اوضاع ملی وبين المللی به ضرر نظامھای بستۀ فئودالی در حرکت است ونظا"

 است تا اين وپيشاپيش نيروھای ملی انقالبی ودموکراتيک مردم کشور اوليۀ وظيفه و رسالتاين . طوالنی ندارد

. کوه سياه را از دوش جامعه برداشته شاخ وپنجه ھای زھر آلودش را به شکل بنيادی از پيکر جامعه وتاريخ برکنند

رفتن به سوی ترقی و رفاه باز ميماند بلکه ھيچگاھی به استقالل واقعی  ه تنھا جامعه ازبا وجود اين نظام کشنده ن

شعار دموکراسی و مبارزات "در ادامۀ آن  تئوريسنھای تسليم طلب نوين نيزدستور ميدھند که ". نخواھد رسيد

 است که از طرف نيروھای اين دقيقاً ھمان شعار تسليم طلبانۀ قبلی". دموکراتيک شعار اصلی اين کاروان ميباشد

به پاسخ اين تئوری تسليم طلبانه نيزھمان پاسخ شھيد . تحليل، تجزيه وطرد شده است" ساما"انقالبی، به ويژه 

  :رھبررا ميآوريم که ميگفت

مطلق کردن قطب دموکراسی وعدم توجه به حدود وثغوری که دموکراسی درين مقطع تاريخی در چارچوب آن  "

 المحاله )آزادی ( لۀ عمدۀ مقطع کنونی ما أو جداکردن آن از مس) و آن چارچوب آزادی است( بايستی حرکت کند 

و " دست خود را در دست شيطان ميدھند"پيروان اين نظر را به منجالبی ميکشاند که برای بيرون شدن از آن 

  ) ۴٣رسالۀ تسليم طلبی، ص ." (درنتيجه پايه ھای تسليم طلبی را بنيان ميگذارند

ناميدن دموکراسی، می "  مسألۀ روز"ند کردن اين شعار در واقعيت امر بلند کردن شعار اشغالگران است که با بل

 به فراموشی سپرده شده و در ضمن عده ای افراد عمدۀ آزادی ملی خواستخواھند مسألۀ روز کشوراسير ما يعنی 

 برخی از محافل و افراد ليبرال، دموکرات و حتی متأسفانه. ندازنديکوته بين و سطحی نگر را نيز در دام آن گير ب

 در صف حاکميت استعماری و در روند تسليم طلبی ملی  اين انحراف سياسی ــ نظری عمالً عناصر چپ انقالبی با

مزيد بر اين، نتايج زيانبارعملی عمده خواندن دموکراسی دراين مقطع تاريخ ما در ميان طيف ھای . قرار گرفته اند

کره عبارت بوده است از شيوع مرض انحالل طلبی، انجی اوئيسم و رو آوردن به طرف ايجاد احزاب سياسی متذ

، خود )در واقع کاريکاتور دموکراسی ليبرال(علنی ثبت شده، پارلمانتاريسم  و آغاز مشق و تمرين دموکراسی 

  .کار ملیفروشی و سقوط برخی ازاين افراد معامله گر و دمساز با دشمن تا سرحد خيانت آش
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ن گردان ھای انقالبی کشور ما که خصم امپرياليسم و ارتجاع اند و رسالت ر در شرايط امروزی  در ميان فعاالاگ

 اساس عمده خواندن قطب دموکراسی در کشور هشان ھم برانداختن اين دو اھريمن است، کسانی يافت شوند که ب

خوانده و برمبنای آن تئوری به غايت تسليم طلبانه و " ليسمتضاد عمدۀ جامعۀ ما را با فئودا"اشغال شده و اسيرما 

انقياد طلبانۀ شان تضاد ھای جامعه را به سود اشغالگران خلط نموده وبه آن پافشاری نمايند، بايد چنين افرادی را 

 عينيت عاملين اين ديد و نگرش انحرافی با زير پا کردن ديالکتيک ماترياليستی و فراموشیچه . افشاء وطرد نمود

تضادھا، به کمک لفاظی و سفسطه با اين فرمول بندی نادرست ضد مارکسيستی و ضد تاريخی  با نفی و انکار پيوند 

 .ارتجاع ــ استعمار به نتايج زيانبار سياسی ــ نظری و عملی ميرسند" ھمزاد طبيعی بودن"سرشتی و تاريخی و

ضاد منافع امپرياليسم با فئوداليسم درکشورما، امپرياليستھا با برجسته شدن ت"پندار واھی آنھا چنين است که گويا 

مصمم اند تا با آوردن تکنيک، تمدن، ترقی، بازسازی و دموکراسی درافغانستان، وظيفۀ تاريخی انقالب دموکراتيک 

ئيد کرده أوچون امپرياليستھا در راستای ھدف فوق گام برميدارند، بايد اين حرکت را ت. ضد فئودالی را انجام بدھند

ديروز سوسيال امپرياليسم روس آمد، مردم ما ". "وحضور و رھبری شانرا درکشور خود پذيرفت وھمراھی کرد

". در نتيجه مردم ما از آنھا استقبال ميکنند. قيام کردند؛ ولی امروز امپرياليستھا آمده اند که مردم ما را نان بدھند

 که به مردم فريبی می انجامد و ره به ترکستان ميبرد، دروغ یئامروز ديگر تجربه نشان داد که اين خود فريب

  .امپرياليستھای اشغالگر ويرانی و بربادی بيشترآوردند. شاخداری بيش نيست

اين انحراف تسليم طلبانۀ ملی با عــــمـــده خواندن تضاد جامعۀ مستعمره واشغال شدۀ ما با فئوداليسم، در حقيقت امر 

اين خود مبنای فلسفی و پايۀ تئوريک .  استتار ميکند،من عمده را که امپرياليسم متجاوز استعمده بودن تضاد با دش

نابودی "و" عمده بودن تضاد با فئوداليسم"با نتيجه گيری نادرست فوق الذکر يعنی . تسليم طلبی و انقياد ملی است

موريت امپرياليسم در کشوری أو درک نادرست از م) تچتئوری مندراوردی"(فئوداليسم به وسيلۀ امپرياليسم

  :مستعمره، اين بينش اپورتونيستی و تسليم طلبانه به بايد ھای خطر ناکی ميرسد، مثالً 

  ! ).بايد آنرا منحل کرد؟( ــ بايد سازمان انقالبی غير علنی را زير زد تا اثری از آن به جا نماند  

کار دموکراتيک را ھم . رفت" ی دموکراتيککار علن"، پای  فقط ــ بايد احزاب علنی ساخت وکالً ، وحتی

  !!!  کاری ميدانند که مطابق قوانين حاکميت مستعمراتی باشد

  ).ودرواقع غارت کرد(ساخت وازآن به مليونھا دالر سود جست) ان جی او ( ــ بايد 

  ...و بايد ھای ديگربدترازاين. دست آورده ب) دولت مزدور(ــ بايد پُست ھای بلند دولتی

و اين به گفتۀ . اين مبدل شدن به عوامل استعماراست.  ترين نوع تسليم طلبی و درتکاملش خيانت ملی استاين بد

 "رھبر"در چنين صورتی باز به قول .  است" خويش خيانت عناصر پيشتاز به موقعيت تاريخی" "رھبر"گرامی 

 اينان سزاوار ".ب جداستگان راستين راه آزادی و انقالاز جمع شيفتھا حساب اين قماش خود فروخته "

  .روسياھی، نفرين ابدی و محکوميت تاريخی اند

شيوع فساد ايدئولوژيک، خلع سالح فکری، مسخ شدن و بی باوری افراد نسبت به بنياد ھای ايدئولوژيک در 

  : تشکالت انقالبی در مقطع کنونی کشور ما به شکل ذيل ھم خود را نمايانده است

اد ھای فکری ــ فلسفی سازمان پيشتاز و نفی ميراث تئوريک و پراتيک انقالبی قرن بيستم کھنه و مندرس ناميدن بني

مطرح کردن خواست . خواندن قالب تشکيالتی آن به وسيلۀ عده ای" تنگ و تاريک"و " انديشه ھای تازه"به بھانۀ 

ضرر و سود آور در وجود و به جای آن رفتن پای تشکالت باز وکار علنی بی " قالب تنگ" شکستن و انحالل آن 

به گواھی تجارب، چنين تفکراتی کار اين .  از بنياد فاسد و دست نگر، نمود نوع ديگری از انحراف استیاحزاب
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و در نھايت به تسليم طلبی ملی می ) بعضاً تاحد داللی( افراد را عمالً به سازش، مماشات و زد وبند با مراجع وابسته

طی بيش از دو . سلف ازآن طرفی نبستند" تازه انديشان" تکرار ترفند پارينه است که اين نيزتازگی ندارد و. کشاند

. به کسی جالب واقع شد ونه ھم توانستند تشکل کارآئی را ايجاد کنند" سراب انديشه ھای تازۀ شان"ونيم دھه نه 

سرباز (ازکاروان، مآبرکماکان درحاشيۀ سازمانھای ديگر پرسه ميزنند تا از سپاھيان خسته ومعلول جا مانده 

  . گيری کنند) غيرمحارب

خود را از لحاظ فکری به نفع " "رھبر"يک چنين افرادی با اين تفکر وعمل انحرافی خويش به قول گرانمايه 

 اينان به عنوان عناصر ".استعمار ــ ارتجاع خلع سالح کرده، مسخ ساخته و سر از گريبان استعمار کشيده اند

ن قدمگاه خود، به جای اينکه با چراغی در دست به جنگ سياھی بروند، طشتی از قير را به با گم کرد"انقالبی 

 سزای اين قماش افراد منحرف نفرين و رو سياھی، واگراصالح ".چھرۀ خود ماليده و در سياھی ناپديد شده اند

  .باله دان تاريخ استزنشوند، جايگاه ابدی شان گوشۀ خاصی از

درتحليل ھايش تسليم طلبی را در " رھبر"شور ما به وسيلۀ سوسيال امپرياليسم روس، ديروز در زمان اشغال ک

و عدم درک " واقعگرائی و منفعت گرائی"در لفافه ھای " وحدت گرايانه"و " دلسوزانه"جانبداری از طرح ھای 

 کشور ما را از تمايزات سياسی ــ طبقاتی خود با ديگران در يک گردان انقالبی شالق کش ميکرد و انقالبيون

درشرايط امروز جامعه و کشور اسير ما، اين . عواقب زيانبار آن يعنی تسليم طلبی و انحالل طلبی برحذر ميداشت

و پراگماتيستی در جامعه، در ميان نيروھای سياسی ميانه و به " منفعت گرايانه"و " واقعگرايانه"تسليم طلبی 

ای خط تمايز با استعمار ــ ارتجاع، زادۀ انحراف ايدئولوژيک ــ خصوص در ميان نيرو ھا و عناصر انقالبی دار

اينگونه افراد وقتی خود را در پايان راه و رسالت انقالبی و در . سياسی و بزرگ سازی استعمار به وسيلۀ اينان است

ر کمال يأس و نا پای سد به ظاھر سديد استعمار ــ ارتجاع می يابند، گمان ميکنند تاريخ به پايان رسيده است لذا د

به زير چتر اشغالگران امريکائی وھمراھان شان " واقعگرائی"اميدی به گونۀ سود جويانه و فرصت طلبانه به بھانۀ 

  . و امريکا نيست"روسياھی تاريخی آنھا کمتر از نوکران روس" فــــرزانه  "رھــبــر"به قول . برند پناه می

 رھبران و کادرھای گردان ھای انقالبی نشانۀ انحراف و فساد شيوع مرض و انحراف انحالل طلبی در ميان

ايدئولوژيک است که ديگر نيازی به  دگرگون ساختن و انقالبی کردن مناسبات اجتماعی و ابزار سازمانی آن نمی 

گيزه پديدۀ انحالل طلبی در يک سازمان سياسی انقالبی گاھی به شکل غير ايدئولوژيک ساختن آن سازمان با ان. بينند

انحالل . پيشنھاد ميشود" ليبراليسم پراگماتيستی"ھای سود جويانۀ غير انقالبی و در واقع از موضع ايدئولوژيک 

طلبی با ھر انگيزه و نيتی در يک سازمان سياسی انقالبی خصم استعمار ــ ارتجاع درکشور مستعمرۀ ما، در نھايت 

د آن سازمان انقالبی است و در نتيجه با تسليم طلبی ملی خالی ساختن سنگر ضد استعماری و ضد ارتجاعی از وجو

  .و طبقاتی پيوند ميخورد

شکل ديگری از کنش تسليم طلبانۀ ملی در مقابل امپرياليسم اشغالگر در وضعيت اسفبار جاری کشور ما افغانستان، 

  :نااميدی از انقالب و دورنمای آنست و به اشکال زيرين تبارز ميکند

سجود در مقابل واقعيت فاسد کنونی و در مقابل استعمار ، مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع اين نوع تسليم و

دانسته و " خود کـــشی"وانحرافات رنگارنگ را در درون افغانستان اشغـــالـــی در اوضاع و احوال جاری در حکم 

ن انقالبی، از نا انقالبی و در ميان فعاالھنگ ااين انحراف در سازمان پيش. ورد زبان مناديان آن است!" نميشه"کلمۀ 

اين نا اميدی فرد يا افراد . اميدی و بی باوری به پايه ھای ايدئولوژيک و مشی سياسی سازمان انقالبی مايه می بندد
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انقالبی در سازمانھای  پيشتاز در کشور ما در يکدھۀ اخير تبارز خود را در اشکال تفکر و عملکرد مختلف داشته 

  .است

ايشات انحالل طلبانه، عدم برخورد اصولی ايدئولوژيک ــ سياسی به قضايا، پيشکش کردن راه حل ھای جرگه گر

 سياسی، ترجيح ليبراليسم بر مارکسيسم در - ھای ُسنتی و َملِک بازی درحل مسايل عميق وبغرنج ايدئولوژيک

ازمان ھای انقالبی و درجامعه، عدم بررسی مسائل، مسامحه و بند وبست با منحرفين آشکار و تسليم طلبان درس

پابندی و يا نقض صريح اصول و تصاميم جمعی تشکيالتی، اقدام به کار ھای کم خطر، بايکوت انقالبيون اصولی، 

ايجاد فراکسيون در داخل سازمان، اقدام به عمل کودتا گرانه به جای حل اصولی و جامع مشکالت و سرانجام کنار 

نمود ھائی از اين نا اميدی و يا زادۀ آنند؛ که حامالن آنھارا به گودالھای خطرناکی پرت .. .آمدن علنی با منحرفين و

  .خواھد کرد

و افراد مأيوس و بی باور به راه، تئوری وعمل انقالبی، چنين ارزيابی و نگرشی " يأس"شھيد رھبر در مورد پديدۀ 

  :دارد

.  ھا می تواند بدترين نوع سجود و تسليم را با خود بياورديأس به مثابه مادر سلسله ای از افکار، روشھا و کنش "

، ولی مايۀ درونی آن به تحليل بردن با وقاحت بی نظيری گويا عليه تسليم و سجود می رزمداين  نوع تسليم 

 و بدبين است که راھی جز انحالل و تسليم  تبديل آن به عناصری خود مرکز بين، پرعقده شخصيت انقالبی و

  ".ندارند

چنانکه درعمل ونظرديديم، در جامعۀ طبقاتی واشغال شدۀ ما طبقات ارتجاعی و استثمارگر بومی آن با استعمار و 

تسليم طلبی آنھا از اين پيوند و از ذات شان مايه ميگيرد . امپرياليسم منافع، سرنوشت و پيوند تاريخی مشترک دارند

نافع آنھا بازتاب ملکرد اين طبقات و نيرو ھای سياسی مدافع مو جزئی از ذات و ھويت آنھا را ساخته و در تفکر و ع

يکروب تسليم طلبی  ذاتی اين طبقات به اشکال مختلف جامعه را آلوده ساخته وبه ساحت طبقات ديگر اين م. می يابد

م ما در دھۀ مقاومت ضد روسی مرد" عـبـدالقيوم رھبر"جاودان ياد . و نيروھای سياسی آنھا نيز انتقال می يابد

در سازمان پيشتاز را سرايت  ميکروب تسليم طلبی از جامعۀ پُر از تضاد وتناقض » شکل عاريتی تسليم طلبی ملی«

درجامعۀ پر از تناقض ما وسوسۀ : "موصوف درين مورد چنين برداشتی دارد. به درون سازمان پيشتاز ميدانست

ا و گرايشات متعـدد و متنا قض حاضراند برای قدرت و شھوت رسيدن بدان، تا آن حديست که گروه ھا، اليه ھ

  ." دست شيطان را صميمانه بفشارند... پيروزی 

  !    آری

سرايت اين خيانت در قالب سياست رفورميستی، بخشھائی ازنيروھای انقالبی را که از بنياد ھای محکم ايدئولوژيک 

اين نيروھا . جامعه به آن ساحات آلوده می کشاندــ سياسی برخوردار نيستند، دچار وسوسه ساخته و پای آنھا را در 

را "(!!) راه انقالب"قدرتی به ھم زده و بر پايۀ آن " از ھر طريقی و به ھر وسيله ای"و افراد در صدد آنند تا 

در جامعۀ اشغالی ما افراد . اين را پيوند سياست قدرت طلبانه با سياست فريبکارانه ميدانست" رھبر. "درپيش گيرند

ثر از ديگران، در ھمين راه و باھمين منطق قربانی اينگونه سياست قدرت اروه ھای مدعی مبارزۀ انقالبی متو گ

طلبانه وفريبکارانه شده و با قرار گرفتن در سنگر دشمن امپرياليستی، علی رغم ادعای دروغين و انقالبی نمائی 

برخی ازآنھا تصور ميکردند که . قالبی پشت کرده اندبرخی از اين گونه افراد و گروه ھا، آنھا عمالً به مبارزۀ ان

ت أگيرند، ھي می) Fund(ميدھند، تخصيص) پيشنھاد( و حزب راجستر شده دارند، پروپوزالNGOگويا در حاليکه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ھای نمايندگی به جلسات جھانی امپرياليستی ميفرستند، سفر ھای سياسی و دپلوماتيک ميکنند، و درمراکز جاسوسی 

گی می پردازند؛ درعين حال ميتوانند چپ انقالبی ه  اشغالگران سرگردان اند و در درگاه آنان به دريوزو اطالعاتی 

ولی خوشبختانه ديری نپائيد که  !!! نيز باشند و به راه انقالب و آرمانھای انقالبی وفادار"  مائوئيست-کمونيست"ويا 

 خط سرخ جلی بين خود ،وادامه دھندگان راستين انقالبخود فريبی و مردم فريبی اين گروه ھا و افراد آفتابی شد 

  .واين مسخ شدگان مردم فريب کشيدند

در تشکل ھای انقالبی توانسته است در پناه آن برای مدتی به ) ملی يا طبقاتی(آخرين سنگری که ديو تسليم طلبی 

، تسليم طلبی عمدتاً ملی در در اوضاع حاکم بر کشور اسير ما. عمر ننگين خود دوام بدھد، عرصۀ تشکيالت است

سازمان ھا و گروه ھای مدعی مبارزۀ انقالبی و مارکسيستی ــ لنينيستی  ميتواند در پناه و در ازدحام ھرج و مرج و 

اين آشفتگی و ھرج ومرج . آشفتگی تشکيالتی، فساد وعدم شفافيت ايدئولوژيک و فقدان حسابدھی مأمن امن بيابد

 ميتواند زمينۀ مساعدی برای شيوع و گسترش کليه ،بی عالوه از تسليم طلبی ملیتشکيالتی در يک تشکل انقال

اگر اين حالت انارشی و ھرج ومرج سازمانی در . انحرافاتی که در فوق برشمرديم و سائر امراض خطرناک گردد

ادامۀ اين . ديک سازمان انقالبی پايان نيابد، غلبه بر انحرافات و امراض کشندۀ فوق ممکن و ميسر نخواھد ش

وضعيت اسفبار و انفجاری در يک سازمان انقالبی و ترس منحرفين از حسابـدھی، دو انکشاف محتمل را در پيش 

  :پای آن ستاد رزمندۀ انقالبی ميگذارد

 انقالبی و ضوابط روشن -ــ يا خط اصولی در گردان انقالبی در پرتو مبانی محکم ايدئولوژيک، مشی سياسی١

بدينوسيله خط اصولی انقالبی ميتواند به اصالح و تجديد تربيت . ميشود بر انحرافات غلبه کندفق وتشکيالتی م

منحرفين و اشتبــــــاه کاران بپردازد و خائنين را به جايگاه اصلی شان در چاه ابتذال و رسوائی بفرستد و به قول 

تاه بسازد و به مبارزۀ انقالبی خود با نيروی  سازمان دست اشتباه کاران را گرفته و دست خائنين را کو"رھبر"شھيد 

  .در کنفرانس سرتاسری اش کرد" ساما"آنچنانکه . بيشتر و با ديدی روشنتر ادامه بدھد

ــ يا منحرفين از خط انقالب ضمن ترس از حسابدھی و ناتوانی از مقاومت در مقابل صخرۀ سازمان پيشتاز، با ٢

ذيب و انکار ديگران، ضمن تصفيه با وجدان فلسفی گذشتۀ خويش، راه سنگ اندازی  و سبوتاژ مداوم، نفی،  تک

خويش را از راه انقالب وپيشکسوتان انقالبی جدا کرده طی اقدامی بوروکراتيک و کودتا گرانه با غصب مقامات 

دی دراين حالت خط اصولی انقالبی ضمن نا امي. سازمانی، به شکل اعالن نشده ای به انحالل سازمان ميپردازند

ادامه " "رھبر"به تعبير شھيد .  ازاصالح منحرفين و اشتبــــــاه کاران، ناگزير راه طرد  منحرفين را برميگزيند

کرد و وارث راه شھدايش " بی افغانستانسازمان انقال"آنچنانکه . د بخشيدرا تداوم خواھن" دھندگان راه پويندگان

  .  گشت

سفانه أ اخير درمتن انحطاط ھمه جانبۀ جامعه و جنبش ما، متدھۀ واما که به گواھی واقعيتھای جاری يک

داده  راه دوم را امنحرف ه اصالح ن ن ب ا، وقتيکه ت ۀ م ن از راه انقالب در ميان گردانھای انقالبی کشوربه خون خفت

  .  برگزيده اند،  درچاه مذلت سرنگون شده وسرنوشت ذلتباری را برای خود رقم زده اند

  

  :يم طلبی ملی در سازمان پيشتاز و در جامعهطرق مبارزه با تسل

  تسليم طلبی ملی چيست؟   

 کردن برھم و درھم منظور به )اشغالگران(مردم اساسی و عمده دشمن با ھمکاری و ارتباط سازش، ھرگونه"

ا و ي".  آن در يک کشور مستعمره و تحت اسارت و اشغال امپرياليستی با مردم ناپذير آشتی و دشمنانه مناسبات
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و به زيان منافع ملی و تاريخی مردم در يک ) استعمار ــ ارتجاع (ھرگونه تفکر و عملکردی به نفع دشمن عمده 

  ".کشور مستعمره و اشغالی تسليم طلبی ملی است

  

  : مبارزه با تسليم طلبی ملی درسازمان پيشتاز-:الف

ثمارگر قرار دارد، نمی تواند بدون نفی يک سازمان پيشتاز که از لحاظ ماھوی در تناقض با استعمارگر و است"

واگر کسی درپھلوی استعمار ." ذات و ذاتيت خويش در پھلوی استعمار بايستد و با او ھمدست و ھمدستان گردد

را بايستد، يا او عضو يک سازمان پيشتاز نيست ويا اينکه سازمان مربوطه اش يک سازمان پيشتاز نيست، ذات خود 

درتضاد آشتی " درپھلوی استعمارقرار گرفتن"و " انقالبی وپيشتاز بودن. "يده استتبی درغلنفی کرده وبه تسليم طل

  . ناپذير با ھمديگراند

  در جامعۀ اشغال شده  در زير سيطرۀ جابرانۀ امپرياليستی ــ ارتجاعی، فرھنگ برده ساز امپرياليستی گاھی دامان 

رافات ايدئولوژيک ــ سياسی و وسوسۀ شيطانی قدرت بدون پاک نيروھای پيشتاز انقالبی  را نيز در نتيجۀ انح

در ھمچو شرايطی تسليم طلبی و عمدتاً تسليم طلبی ملی در نتيجۀ . آاليد دانستن تمايز خود با ديگران، تا حدودی می

  . تبارز ميکندنفی ذات خودعوامل درونی و محيطی، در تفکر و عملکرد سازمان پيشتاز و يا عناصری از آن با 

ـ قلب ماھيت دادن و تنزل يک سازمان انقالبی از طريق غير ايدئولوژيک ساختن آن سازمان و تنزل آن تا سطح ـ

مطالبات دموکراتيک ليبرال ــ رفورميستی و بد تر از آن قلب ماھيت يک سازمان انقالبی تا سطح احزاب رسمی 

، مظاھر و جلوه ھائی ازين پلشتی ھا و ...  وراجستر شده و قابل قبول برای امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع کشور

ن منحرف گروه ھا و سازمان ھای سياسی انقالبی رميان عده ای از پيشگامان و فعاالتسليم طلبی ملی و طبقاتی د

در موقعيت مستعمراتی کنونی کشورما، تفکرات و کارکرد ھای انحرافی و ضد انقالبی فوق . افغانستان اند

  .ريخی به نفع استعمار ــ ارتجاع و به زيان منافع ملی و انقالبی مردم افغانستاندرمجموع گذشتی است تا

 در رسالۀ نامبرده ھدفمندی، رسالت، اشکال، اھميت وھکذا عرصه ھای مبارزه عليه تسليم طلبی در "رھبر"شھيد 

 کليت آن برای سازمان مبارزه عليه تسليم طلبی در:" يک گردان انقالبی را با ايجاز و فشردگی چنين بيان ميکند

و . پيشتاز گليم از آب بدر بردن و سجاده بر دوش کشيدن نيست و گاھی تا سرحد رسالت تاريخی ارتقاء می يابد

بدينسان است که ھم مبارزه ای برون ذاتی و ھم درون ذاتی را طالب است تا به عنوان يک حرکت به ھم پيوستۀ 

و در حرکت پيشروندۀ خود شورش را تا سرزمين خود آگاھی ملی و متکامل راه را بر تسليم و انقياد ببندد 

  ."اجتماعی برساند

گفت، خشکاندن ريشه ھای شجرۀ خبيثۀ تسليم طلبی در ساحت يک سازمان انقالبی و " رھبر"بلی، ھمان طور که 

و زندگی است ، بلکه يک مسألۀ مرگ نه تظاھر و عوام فريبی ونه ھم گليم خود را از آب کشيدن استدر جامعه، 

که حل آن در دستور روز قرار گرفته، ساحات فعاليت درونی و برونی سازمان ھا را احتوا کرده و حرکت 

 انقالبی ما، مبارزۀ در شرايط جاری جامعه و جنبش. پيشروندۀ مبارزاتی آتی آن نيروھای مبارز در گرو آنست

سی و تسليم طلبی زادۀ آن در نھاد ھای انقالبی و يا مدعی ثر و ھمه جانبه عليه انحرافات ايدئولوژيک ــ سياوقاطع، م

مراجعه به مبانی محکم ايدئولوژيک، مشی سياسی انقالبی و ضوابط روشن  فقط با توسل جستن وانقالب، 

با . اين مبارزه وعمل پيگير به آن در گسترۀ سازمانی ممکن است تشکيالتی اين نھاد ھا در تمام ابعاد و اجزای

ۀ پيگير عليه استعمار و ارتجاع  پيشبرد اين مبارزه ھم در ساحت و روابط درونی و ھم در مناسبات وجود مبارز

  .بيرونی و محيط اجتماعی آن وظيفۀ نيروی انقالبی است
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ــ سازمان ھای انقالبی و اعضای آنھا ضمن خود شناسی و احراز مجدد جايگاه انقالبی خود، بايد در پرتو ارزش 

ن علمی و واقعبينانۀ مارکسيستی از امپرياليسم، مأموريت، اھداف، يياسی شان، به درک و تبھای تئوريک ــ سي

جامعۀ "ابزار و روش ھای آن برسند و عليه درک انحرافی و تسليم طلبانۀ ملی  در مورد امپرياليسم، که آنرا به غلط 

  .زه صورت گيردن واقعبينانۀ مارکسيستی مبارييجا ميزنند، از موضع اين درک و تب" جھانی

ــ تأکيد مجدد علمی و واقعبينانه در پرتو فاکت ھا و حقايق زنده و ملموس بر ھمسرشتی نوعی و پيوند تاريخی 

" عمده بودن تضاد با فئوداليسم: "رد الطائالت انقياد طلبانه و تسليم طلبانه از قبيل. امپرياليسم و ارتجاع در کشور ما

 در کشور اسير و در بند ما آزادی ملیبه جای ) شعار اشغالگران" (ن دموکراسیعمده بودن و مسألۀ روز خواند"و 

  . در روشنائی اين تأکيد مجدد و نماياندن بطالن پايه ھای تئوريک انقياد ملی در افغانستان امروز

سم و ج  و تنظيم ھمه نيروھای ضد امپرياليئيبسيج، تھ« ــ تأکيد بر اصالت و جوھرکار دموکراتيک  به مفھوم 

 اين چارچوبيست که  نيرو ھای ملی، دموکرات و چپ انقالبی درپيوند تنگاتنگ با مردم وخواسته ھای .»فئوداليسم 

در قالب آن ميتوانند آزادی ملی  کشور به خون خفتۀ ما يعنی خواست عمده و مسألۀ روزشان و در شرايط جاری  با 

  .اجتماعی را بلند کنندرقی و تعدالت ، دمکراسی –  آزادی ملیبسيج شوند و شعار

 در گروه ھا و سازمان ھائيکه مشتی بوروکرات مستبد، تسليم طلب و فاقد معنويت و اصوليت انقالبی در پناه برج -

و باروی اشغالگران و دستگاه ھای امنيتی و اطالعاتی و سرکوبگر ادارۀ مستعمراتی، سازمان ھا را به گروگان 

ن و اعاب، با نفی و تکذيب و حذف منتقدفرياد اعتراض را با توطئه، تھديد و ارگرفته و ھر انتقاد، رھجوئی و 

باشد و جامعيت سازمانی در وجود " رابطۀ رئيس با مرئوس"ن اصولی پاسخ گفته و رابطۀ شان با اعضاء امخالف

ای معينی به سانتراليسم دموکراتيک و انتقاد پذيری جايش را به ھرج و مرج و ترور وخفقان و در مورد گروه ھ

فقانۀ وظايف فوق الذکر به وسيلۀ خط وخالی کرده باشد، وانجام م" ديکتاتور"و يا " ارباب"تابعيت برده وار از 

اصولی درآن چوکات عملی نباشد، درين حالت انقالبيون ناگزيرھستند جھت عملی کردن آن وظايف انقالبی، چوکات 

  .و گزينه ھای بھتر و موثرتری را انتخاب کنند

 به ويژه - من به انقالب ازتمام سازمانھائی که بخشھائی از آنھا ؤبرای پيوند زدن نيروھای اصولی ومکار  -

 به تسليم طلبی وايدئولوژی زدائی در غلتيده ومقامات سازمانی را غصب کرده وسازمانھا را به گرو -دررھبری

اين تالش از ھم اکنون و با .  پرولتاريا استگان گرفته اند، از اھم وظايف نيرو ھای وفادار به انقالب وآرمان

چه ھمه ميدانيم که تسليم طلبان اين سازمانھا بدون ھيچ مشکلی . دوری گزينی ازتعصبات رايج بايد آغاز شود

فقط درپيوند خوردن نيروھای انقال بی است که آنھا به انواع بھانه ھا ومشکل تراشی ھا . درکنارھم قرارميگيرند

وقتی عناصر بد اين سازمانھا ميتوانند متحد شوند پس .  ميزنند، تا از حالت موجود بھره بگيرندوحتی توطئه دست

وحدت . چرا عناصر خوب آن از وحدت انقال بی شان ومبارزۀ مشترک عليه تسليم طلبان به خود ھراس راه بدھند

واحد نه تنھا ضربۀ تباه کنی عناصر اصولی کليه سازمان ھای انقالبی دريک اتحاد، جبھۀ مشترک و يا سازمان 

  .برتسليم طلبان است، بلکه ضربۀ محکمی است برپيکر امپرياليسم وارتجاع که آنرا بايد در دستور روز قرار داد

    

  :مبارزه عليه تسليم طلبی ملی در روابط بيرونی يک سازمان انقالبی: ب  

ت متکامل که تمام جوانب نيازمندی جنبش طرح يک سياس"به پاسخ ضرورت مبارزاتی اين مقطع تاريخ کشورما، 

را پاسخ گويد، در پرتو منافع واالی ملی از واقعيت ھای ملی و بين المللی حرکت نمايد، در مقابل استعمار و ايادی 

رنگارنگ آن دارای موضع تھاجمی و سازش ناپذير باشد و جوانب آن در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر قرار داشته 
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خود و اتکاء به مردم را متحقق ساخته تناقضات تاريخی ه اين طرح بايد اتکاء ب. ير ناپذيراستباشد، ضرورت تأخ

 سياسی موجود را به نفع وحدت و ترقی حل کند و بدينصورت وبای تفرقه جوئی محلی، قومی و سياسی را –

راه را برای يک محاصره کرده و با تبارز جوانب اجتماعی و انسانی جنبش ضرورت وجودی خود را تثبيت و 

بدين صورت است که محيط زيستی مناسب برای ستيزۀ ضد استعماری . بسيج علمی، دوامدار و دائم التجدد باز کند

به وجود می آيد و سازمان پيشتاز می تواند در اينگونه محيط آفاق تازه ای از ستيزه و مبارزه را برای آزادی 

  ". انسان استعمار شده باز کند

  .                    پايان            

   م٢٠١١ جنوری ششم ش مطابق بيست و١٣٨٩ دلو ششم کابل، افغانستان تاريخ -    احمد برومند

  

  

  
  
  
  
 
  


