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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs جانبازان

  

  موسوی

  ٢٠١١ جون ٠٨

 

 شورای نظار تيغ برھنۀ امپرياليزم روس

١  
اشد به ب. تصر را به آنھائی پيشکش می نمايم که با متحدان شورای نظار اکسيون مشترک برگزار می نمايندمخاين 

  .پا نگذارند" ساما"خود آمده بر خون شھدای پاکباز

  

 وقت تان محدود باشد و از طرف ديگر ده ھا و جانب است و يا خير که از يک ی افتادهنمی دانم برای شما چنين اتفاق

ين توده ای را بايد مرور کنيد و يا اين که با بضاعت ناچيز و کم مجبور باشيد از بصد ھا کتاب و يا مقالۀ خواندنی 

از مرواريد يکی را انتخاب نمائيد، در ھر صورت برای من نه اين بار اول است که به چنين مشکلی برمی خورم و 

  .خواھد بودآن به يقين نه ھم بار آخر 

 يادی ازبا مشکل زمانی آغاز يافت که خواستم با استفاده از فرصت کم و ناچيزی که دارم، به مناسبت روز شھداء 

در اين ياد دھانی از يک طرف نمی خواستم کليشه گرائی . اکباز ميھن ادای دين در قبال خون آنھا بنمايمشھدای پ

 امر انتخاب ھم کار ساده نموده از ھمان شھدائی نام ببرم که ھميشه از آنھا ذکری به عمل آمده است و از طرف ديگر

 طيف چپ که ھر يکی به جای خود ُگردی بوده و زيرا انتخاب از بين شھدای پاکباز ميھن به ويژه از. ای نبود

 درخشان که ھريکی چشم ی حماسه آفرين، دشوار تر از آن است که کسی بخواھد از بين توده ای از الماس ھاتھمتنی

  .را خيره می نمايد، رخشانتر را انتخاب نمايد

نه تکراری و کليشه ئی است جام آن اصل نا توانی در انتخاب، نظری را در ذھنم به وجود آورد که فکر می کنم، ان

 مختصری از تقابل نيروھای انقالبی به ويژه اين نظر سير.  انجام کار می گرددو نه ھم دشواری انتخاب مانع

، با وادث و تاريخ پر از فراز و نشيب آن بيشتر معلومات دارمبنا بر عضويتم در آن زمان، از جريان حکه " ساما"

  .زده اعم از حزب، جمعيت، سياف و ساير تنظيم ھای خود فروخته می باشدنيروھای ارتجاعی و تاريخ

روی ھر دليل موجه و يا غير موجھی که " ساما" تا جائی که اين قلم به خاطر دارد، نيروھای انقالبی من جمله 

قھرمانان و جانبازان  به اين مأمول پرداخته اند؛ حتا برخی از آنھا تا حال نخواسته اند لست آن عده از داشته اند کمتر
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پاکبازی را که يا به وسيلۀ ارتجاع سياه اخوانی و اعوان و انصار آن به صورت مستقيم به قتل رسيده اند و يا اين که 

 کشتار ردر ضمن توطئه ھای چند بعدی روسھا، احزاب اخوانی در انجام آن توطئه ھا نقش پيادۀ شطرنج را د

ت در انجام وظيفه در نفس خود نه تنھا غفلت از تاريخ ئی نمايند؛ اين کاستی و غفل اند، باز کشانموده انقالبيون ايفأ

خونبار جنبش انقالبی کشور را باعث می گردد بلکه مدھشتر از آن موجب می گردد تا نيروھای انقالبی از دشمنان 

 به وسيلۀ آنھا قتل عام تاريخی و طبقاتی خويش شناخت کافی پيدا ننموده ضمن برخورد ھای خوشباورانه يا باز ھم

  .دنھداف آنھا قار بگيراعنصر خاين به جنبش انقالبی را خورده، ناآگاھانه در خدمت دو يا اين که فريب چند نگرد

در جمعبندی از تضاد ماھيتاً آشتی ناپذير بين و يا عدم توجه اين ناتوانی ريخ مبارزات سه دھۀ اخير نشان داده که تا

، ھميشه باعث شده که ندگان سياسی آنھا در وجود احزاب اخوانی در کل و نيروھای انقالبیارتجاع و انقالب و نماي

در پيشبرد امر را فاجعه به دنبال فاجعه و قتل عام به دنبال قتل عام، گريبان جنبش انقالبی را گرفته، نقش آنھا 

  .انقالب تضعيف و حتا در مقاطعی کامالً محدود بسازد

ه نوشته ھا، شايد از حيات پربار اما خونين ساير سازمانھا کمتر صحبتی به عمل آيد نبايد للساين که در جريان اين س

چنان پنداشته شود که گويا من با تنگ نظری می خواھم نقش ساير نيروھای انقالبی را محدود و يا ناچيز نشان دھم، 

 نيروھای انقالبی ھمان اشرافی را عکس آن اين يکی از بزرگترين آرزوھايم است که به تاريخ مبارازاتی ساير

دارم، اينھم يکی از آرزوھايم است که زمانی بتوانم مجموع اين تاريخ " ساما"داشته باشم که کم و يا زياد در مورد 

خونبار اما پر افتخار را در ديد ھمگان قرار دھم، تا باشد آنھائی که فريب تبليغات امپرياليستی و ارتجاعی را خورده 

عقب ماندۀ مذھبی افتخار مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم را کمائی  می کنند که تنھا نيروھای اخوانی و اند و فکر

 ميھن در وجود نيروھای انقالبی ستيننموده اند، متوجه می شدند که عکس آنھمه تبليغات دروغين، اين فرزندان را

 جدی، با دستان خالی مگر با اتکاء به ٦ر آن بودند که از نخستين روزھای فاجعۀ ننگين ثور و تداوم اسارت آو

 و مستقالنه عليه دشمن ميھن و مزدوران قالده به گردن آن رزميده و با ايثار خون خود به ننگ پذيرش نيروی خود

  . مجال تبارز نداده اندرقيت و بندگی اجانب در دامان تاريخ پر افتخار جنبش انقالبی افغانستان

در پاکستان و ... و  ربانی -توانم به ترور ھای خارج کشوری باند ھای جنايتکار حکمتيارھرگاه در اين نوشته نمی 

 که بدون نام و نشان در کدام نیا بپردازم باز ھم ضمن ابراز احترام خدمت جانبازايراندر ... و خليلی -مزاری

، گستردگی آن فجايع و پراکندگی آنھا بيغوله ای خسبيده اند، بايد بنگارم که دليل چنين نقصی، کمبود معلومات اين قلم

م که سرگذشت آحاد جنبش انقالبی کشور در طی اين سه دھه می باشد، ورنه باز ھم می خواستم به ھمگان نشان دھ

که گفت ، پيکار نجاتبخش خلق ما از " مجيد کلکانی"ياد چگونه بوده و تا چه حدودی پيشبينی روشنگرانۀ زنده 

 از حقانيت الزم برخوردار و بازتاب يک ره به سوی پيروزی می کشايد،" نگارنگآتش متقاطع دشمنان ر"زير

  .واقعيت انکار ناپذير بوده است

  :در ھمين جا می توان به جرأت نوشت

 در طول تاريخ مبارزات آزاديخواھانه در کمتر کشوری اتفاق افتاده که نيروھای ضد ارتش اشغالگر در کشور ھای 

در حالی که در تمام دوران اشغال . ھان به خاطر زير تعقيب بودن مخفيانه زندگی نمايندھمسايه و حتا در سطح ج

در زير چکمه ھای اشغالگران ناتو ما افغانستان به وسيلۀ روسھا و حتا امروز که باز ھم استخوانھای مردم بی پناه 

.  را بايد تحمل نمايند مشقت باریچنين زندگیخرد می گردد اين تنھا نيروھای انقالبی افغانستان بوده و است که 

يران نيز به زندگی مخفی و اکه به عالوۀ افغانستان در پاکستان و و می سازد جبرزمان آنھا را وادار می ساخت 

به ثابت نمود تيغ زنگار گرفتۀ ارتجاع ھميشه در غير آن چنانچه تجر. رو بياورندآن تحمل مشقات و محدوديت ھای 
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 و اما اين که امروز عده ای که خود با تضمين .حاضر و آماده بود تا به جای تيغ امپرياليزم گلوی آنھا را ببرد

به مستعار نويسی و يا احياناً اقامت در خارج افغانستان طعنه می را امپرياليزم گاھگاھی دھن می کشايند ديگران 

امرهللا "د و به دام متحدان دفی جز تحريک آنھا به منظور به دام انداختن شان ندارند که بايد ھوشيار بودھند، ھ

  .نيفتاد" صالح

در اين سلسله مقاالت، اگر نمی توانم آن طوری که بايد قضايا را ريشه يابی نمايم اميد است پوزشم از طرف 

طرفی ھم انجام وظايفی از جانبی از محدوديت ھای زمانی و ذيرفته شود چه از خوانندگان و ھمکاران گرامی ما پ

 بتوان لست تمام قربانی ھائی را که اخوان از جنبش تااست آن چند در پيشبرد و ويراستاری مطالب پورتال، مانع از 

آحاد  تا فقط قتل ھای دسته جمعيی را که  می آيدلانقالبی گرفته است، تدوين نمود با آنھم در اينجا کوشش به عم

اخوان در حق نيروھای انقالبی مرتکب شده است، اندکی روشنی بيندازم، باشداين حرکت آغازی گردد برای آنھائی 

جا دارد از ھمين اکنون دست آن دوستان را صميمانه . که بيشتر از من وقت و توانائی انجام چنين مأمولی را دارند

  .د ابراز بدارمفشرده سپاس خويش را به خاطر کاری که انجام می دھن

 آن که کشور ما در زير پاشنه ھای آھنين اشغالگران ناتو به و اما اين که چرا در چنين موقعيتی با در نظرداشت

رد می گردد، موزيم جنايات اخوان را می خواھم در معرض ديد قرار  امپرياليزم جنايت گستر امريکا خسردمداری

  :دھم بايد نوشت

 ادارۀ مستعمراتی خويش را  ارتجاع ھار و دھن دريده و بازوان اشغالگر بر روی شانه ھابه عالوۀ آن که امپرياليزم

بنيان گذاشته و روز تا روز کوشش به عمل می آورد تا ھرچه بيشتر با تکيه بر عقب مانده ترين بخش ھای ارتجاع 

 در  فروش و گماشته سخت ميھنه ایحاکميت خويش را استمرار بخشد، در اين اواخر عد" اخوان و طالب"اسالمی 

 بند بهساخته و افراد بی خبر و نا آگاه را در دام تزوير آنان " قديس زمان"وانی تالش اند تا از جنايتکاران اخ

تا ھنوز خود را " سامائی"از اعتبار خون جانبازان ھرچند  و در اين مسير با تأسف عده ای ھم ھستند که بيندازند

که را  کتمان می نمايند، حرکت خاينانۀ ھمچو افراد ارتجاعی شان را از انظارسرخ نشان داده ماھيت سياه و 

دوشادوش با متحدان شورای نظار و سگھای زنجيری آن از عبدهللا عبدهللا تا قانونی و از فھيم تا امرهللا را متحد 

به ضرورت عاجل مبدل ؛ انجام چنين امری می پردازند" ساما"خويش دانسته و از عين تربيون به فريب نوباوگان 

نموده است که اميد مورد توجه قرار گرفته، آنھائی را که ھنوز ھم در توھم و خيال حرکت می نمايند از خواب گران 

  .ندا به صف مردم برگردساختهکه در نھايت آنھا را در بيداری به خيانت به خون شھداء خواھد کشانيد، بيدار 

 باز ھم تأکيد جنگھا -  ھای عامی را که اخوان به راه انداخته در نظر گيريم قدامت کرونولوژيک ھرگاه قتلبه حساب

و آغاز آنھا در اين جا مورد بحث نيست بلکه به صورت عمده کشتار ھای دسته جمعيی مورد نظر است که اخوان 

لۀ نيروھای  در واليت بلخ به وسي١٣٥٩ اولين قتل عام نيروھای انقالبی در ربع سوم سال - به راه انداخته است

  :جريان قضيه چنين بود. جمعيت اسالمی زير ادارۀ معلم قادر مشھور به ذبيح هللا به راه افتاد

و جنايتکاران حزب اسالمی گلبدين و باال رفتن " ساما" کاپيسا بين نيروھای - به دنبال تشديد درگيری ھا در پروان

زب در حق مردم بی سالح اعمال داشت، تعداد تلفات ھر دو طرف به خصوص کشتارھای وحشيانه ای که ح

پشت سر گذاشته و قادر شده بودند تا  با موفقيترا سازمان کنگرۀ اول که تازه پولينوم دوم " ساما"رھبری آنروز 

نقش بس ارزنده ای در جريان پلينوم و را که " اسد"زنده ياد  حدودی بر انحرافات ناشی از پولينوم اول غلبه نمايند،

معروف بود، وظيفه دادند تا جھت مشکل ايجاد شده در " تيمور"در سازمان به اسم  آن داشت و سمت دھی درست

  .متجرب و ورزيدۀ محلی راه حلی جست و جو نمايدھای  کاپيسا به کمک کادر - پروان
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ن به دنبال بحث ھای پيھم با بيشترين بخش کادر ھای سياسی و نظامی آن محل، سرانجام به اي" تيمور"زنده ياد 

 سالح ھا و نتيجه رسيد که جھت احتراز از کشتار بيھوده و واحد سازمان را در دام اخوان  و روس بند ساختن،

 کاپيسا به واليت بلخ در - نيروھای مسلح آن منطقه را قسماً به صورت مسلحانه و قسماً با دستان خالی از پروان 

گرفته بود، ھيچ گونه برخورد سھل انگارانه صورت ندر انتخاب ولسوالی شولگر . انتقال دھند" شولگر"ولسوالی

 صورت گرفته آنجاضمن چندين صحبتی که با مردم در آن محل، " ساما"التی بومی  تشکيھای چه به عالوۀ کادر

استقبال نموده آمادگی نشان دادند تا با رسيدن نيروھای مسلح در محل، در " ساما"بود، تمام آنھا از آمدن پارتيزانھای 

  . ادا نماينددين خويش را به خاطر آزادی ميھنو زات عملی و آزاديخواھانه در کنار آنھا حصه گرفته، سھم مبار

بعد از مشاھدۀ چنين آمادگيی، رفقای محل را زير نظر يک تن از فرزندان دلير آن خطه يعنی زنده " تيمور"زنده ياد 

 نويسنده، شاعر و "صمد بھرنگی"سم با مسمائی بود برای که به استناد گفتۀ تمام شاھدان زنده ا" بصير بھرنگی" ياد

  . کاپيسا به سمت شولگر حرکت داد–مبارز نام آشنای  ايران، از پروان 

ستند و به آن توجه الزم ننمودند اين بود که در فضای افغانستان اشغالی، نکته ای را که آنھا نمی دانستند و يا می دان

  . کوشد تا آسمان تمام افغانستان را به يک رنگ نگھداردامپرياليزم روس با تمام قوا می 

 کاپيسا روسھا با ھزار و يک حيله و نيرنگ کوشيدند تا با استفاده از –به عبارت ديگر، ھمان طوری که در پروان 

را به يک جنگ درونی بين مقاومت مصرو ف دارند تا " ساما"انحصار طلبی ھا و روابط پنھان گلبدين، نيروھای 

نموده شکار  خويش را پھن تضعيف طرفين، دامھای تسليم طلبانۀ ديگر با سویجانبی خود آسوده باشند و از از 

دلخواه از درون مقاومت نمايند، در واليت بلخ نيز نه تنھا دست زير االشه ننشسته بودند، بلکه با برخورداری از 

ه با ھزار و يک رشتۀ مرئی و نامرئی به يعنی معلم عطای پاره دريائی ک" ب.ج.ک"عامل و سر سپردۀ قھار 

نخستين فاجعه از " ساما"دگان ن، در اولين فرصت دست به اقدام زده با قتل عام رزماستخبارات روس وابسته بود

  .سنخ آن را رقم زدند که با تأسف بار بار تکرار شد

    ادامه دارد                                                     


