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   افغانستان – فارياب –تيمور 

 ٢٠١١ نومبر ٠۴

 

  شيوه ھای نفوذ روشنفکر نما ھای روشنفکر کش را بشناسيد
  

ی عليه مستبدين ه ئ تودۀقيام ھای خودانگيخت  ھا  وافغانستان در طول تاريخ شورانگيز خويش بار ھا شاھد شورش

  .ن خارجی بوده است اداخلی و متجاوز

م با تيوری أکی ھم کمبود سازماندھی دقيق ، تو عوامل ديگری يدر کنار وخيزش ھا ، ھاعوامل شکست اين قيام

 ی احزاب ، و سازمانھا، ھاکه اين خود باعث نفوذ عوامل دشمن در ميان جنبش. انقالبی رھنما ، ورھگشا بوده است

، به انحراف کشانيدناز اين رو دشمن اشغالگر و مستبدين داخلی روشنفکرنماھا را جھت . انقالبی گرديده است

 اشخاص ئی تا در زمان مناسب ، وشناسا؛دارند و نفوذ در ميان شان گسيل می واضمحالل سازمان ھای انقالبی ،

  . وارد نمايندرا  ئی نھاۀکليدی ضرب

 ، و حاکميت، برخوردارنده اقتصادی سلط مادی تخنيکی،، که از امکاناتعمار با ھمکاری عوامل داخلی خويشستا

 که يکی از شعبات آن دستگاه پروپاگند ، وشايعه ؛دستگاه ھا ونھاد ھای مختلفی را بدين منظور ايجاد نموده اند

  .می اندازنده فاق عليه اشخاص انقالبی را به راشايعه سازی ، بدگمانی ، برافروختن ن  ،پراگنی است که اکثراً 

ه شوش ساخته ، واز آب گل الود ماھی مراد بغرا قسماً ممه دھندگان آرمان ھای انقالبی ا ذھنيت ادبدان وسيلهتا 

  .ورندبيادست 

  ۀنه در بدن خويش ھمانند مورياۀ، که انقالبی نماھای انقالبی کشی به دستور اربابان پشت پردديده شده است چه بسا 

 فالن و بسمه دان سازمان وانمود  وجا ۀ وھم زندان ديدئی وقباءباع و خود را با سازمانھا واحزاب رخنه نموده 

  . کشيده استبرای سال ھا نام آن سازمان معين را با خود يدک  و انداخته 

، شته اندا وجود گذۀپا به عرصش ملی زاديبخآاکثر سازمانھای انقالبی ، افغانستان در زمان جنگ از آن جائی که 

  . نخواھد بودنبوده و تا مدت ھای ديگر ، مرز عضو بودن وسمپات بودن چندان دقيق چه ھم چه در ھمان زمان و

 وافراد کليدی اءد از چندين پشت با انقالبيون، شھئیدارند ، تو گو عناصر نفوذی دشمن چنان صحنه سازی می

  بی گناه وانمود میۀ ھای خويش خودرا موسيچئیدر راستای قصه گو و .نھا شناخت ومعرفت داشته انداسازم

  .سازند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رمان ضد امپرياليستی وضد فيودالی ايشان آولوژی وئچگونگی ايد، که از آن ذکر نام نمی دارند را واما چيزی

  .زمواضع انديشه ھای پيشرو عصر استا

.  افکار وآرمان ھای بنيادی ايشان گريزانندائۀاراما از . دارند عکس ازشمايل وسر صورت ايشان ياد آوری میه ب

که برای شان  به دستور باداران خويش وپولی نظر عوامل اساسی ھمان است که اينان عناصرنفوذی استعمار اند و

اين افراد نفوذی تا چھره ھای  ،حال بھتر خواھد بود. وق می يابندسمت س ، اجرای وظيفه  وگرديده استخت اپرد

اعضای راستين وصادق ھمان سازمان . آرايش نموده با شندرا پنھان و که خود  نیاوانقالبی نمارا در ميان ھر سازم

 . رندو ، فريب اين سالخان خون آلود را نخدپيوندن که به اين را ه و رسم می عريان نموده ، تا باشد نوجوانانی

   .ء گرددافشا وثیاين حربه دشمن خنباشد در نھايت 

 موازين دقيق انقالبی وکار نکار بسته بنا بر عدم ب مطرح ، سازمان ھای انقالبی ودر بطن برخی از چه بسا 

 زدهی خود را جا ئرايش روشنفکرنماآعناصر نفوذی دشمن درميان شان با  ،نبرد ھای مسلحانهتيوريک ، در متن 

توسط افراد  ، اشغالگر از بيرون نتوانسته است انجام دھدی را که خود خويش ، کارۀبا تحکيم مھرھم واستعمار 

   .يعنی ضربت زدن آن نھاد، به وسيلۀ آنھا انجام داده استنفوذی خويش ، 

ستين ، به تخريب ، ايجاد نفاق ، شايعه پراگنی در ميان نيروھای آوياھم تا مدت ھای طوالنی ھمانند مار درون 

  . وده اندوظيفه خويش باجرای به انقالبی مصروف 

رمان ھای آو يکی ھم بی ھويت ساختن تفکرات بنيادی   اين وظايف عوامل نفوذی دشمن ،یاجراو گذشته از انجام 

 تيز مبارزات ضد امپرياليستی وضد فيودالی آن را از درون ۀخواھند لب  که می، استئی سازمان ھاينانقالبی چن

 آن اراجيف ليبرالی را با مھارت خاص وبه شکل تدريجی به عوض  زحمتکش تھی ساخته  وۀمايه ھای آرمان  طبق

ياھم شھادت کادر ھای مجرب  ، ومان مقطع زمانی ، وياھم عدم حضورن ، بنا بر شرايط ، وفضای سياسی ھآ

  .  خويش ، تدارک نفوذ نمايدیوردآت من درالبا ابراز استدال ندازند  ويا ب ج،سازمانی

ده اند فراگيری و مسلح شدن با انديشه وب بار بار آنرا مطرح وبه ما ياد آوری نمکه بزرگان انقالی  اصل انقالبيءً بنا

که ما اين عينک شفاف وراه گشا را به چشمان وخرد تيز بين خويش داشته  ھای پيشرو عصر است ، ھر گاھی

  . دقيقاً که دوست ودشمن را درست تشخيص خواھيم کرد  ،باشيم

 در امتداد مگر ،، تھمت وافترا ببندندن انقالبيون راستينأبه ش يله ونيرنگ ،ح دشمن با ھزار بگذار سگان قوله کش

، ومتحدين شان درنگ و وقفه ای را ايجاد نخواھد ئی خلق ، در نبرد با اشغالگران امريکایزمان ، کاروان نا ايستا

  .  نخواھد کشانيدیسمت مبارزه را از عوامل اصلی به فرعی و انحراف و کرد

  .، عليه اشغالگران وايادی بومی شان باد نبرد خلقپيروز باد 

  .  ، بر شايعه سازان نفاق افگنان، وتسليم طلبان دون ھمت شان بادمرگ ونفرين
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