درباره اعالمیه یکم سرطان "1395سازمان رهائی"
قسمت دوم
خارج نشینی  ،عیبی که "سازمان رهائی"آنرا انتقاد میکند.
خارج نشینی رفقای کمونیست یک کشوربرای طبقه کارگروخلق آن یک مصیبت است.زیرااین رفقا با
زبان توده هاآشنننننابوده ودربطن خوی وخواص تاریخی -روانی آنهادیده بجهان گشننننوده وپرورش یافته
اند .آنهااشننلاگ گوناگون اسننتبدادواجفااساسننتوماروسننت مفلی وکشننوری طبقات فاکمه وامپریازیز را
میشننناسننندودرمبارزات برفق شننان بطورمشننخص این سننتمکری وبهره کشننی هارا با نظا فاک پیوند
میدهندوتوده هاراآگاه میسنننازند.این رفقامطابق به شنننرایط عینی زندگی مرد تشنننلیهت های توده ای-
انقهبی رابه وجودآورده وبه واسننطه آنهاتوده هاراباانقهب مرتبط میسننازند.برای آنهاسننروسننامان دادن
یک تظاهرات توده ای علیه یک خان مستبدمفلی یایک فاک وگماشته دوزت ساده تراست تا برای یک
فردخارج ازآن جامعه .مضننننننناا براینهاساین رفقادربطن پیوندهای خونیس خویشننننننناوندی ورفا ت های
خانوادگی وشنننخصنننی ند یه ای دیده بدنیاگشنننوده اندکه به یک رابطه بغرنج وپی یده اجتماعی منتهی
میشنننود .بهنکا ضنننرورتهای انقهبی آنهامیتواننداین رشنننته بافته هارابه اهتزازدرآورندوازآنها به فیث
وسننایگ بازقوه وبازلعگ اسننتلاده کنند .دریک که ؛برندگی ودرخشننندگی انقهبی این رفقادرزادگاه ووطن
خودشان است(علیرغ آنله این رفقا از نظر ایدئوزوژی وطن ندارند).و تی اینها مجبور می شوند ک شور
شنننننننانرا ترک کنندبزرگترین نلع راارتجاع وامپریازیز میبرندزیراس باخارج شننننننندن آنهاازکشنننننننورخلق
درمیدان تنهامیماند .آن بخش ازتوده هاکه تفت کارومبارزه این رفقاافلاروایده های انقهبی پیداکرده
بودند بطوراخص وخلق بطورعا درمقابگ هجو افلاروایده های ضدانقهبی بی زبان وبی جواب با ی
میمانند .افلاروایده های انقهبی درذهن برخی ازآنهاآهسنننننننتهس آهسنننننننته دردا افلارمهاج ارتجاع-
بخصننوص مذهب-افتاده ومیمیرند .اسننتومارسسننتمکری واسننتبداددرذهن آنهامعنی غیروا عی پیدا میلنندو
امورعادی جلوه گرمی شوند .وفتی رادیلاگ ترین آنهاراه فگ اساسی وبنیادی مسایگ رافراموش و صبر
کردنس بخداپناه بردنسوبردباری درمقابگ درد هاوآ راپیشنننننننه میلنند .وملتب خوانده هائیله تفت
تناویردانش واتوریتنه این رفقناتزغنت هنای انقهبی راینادگرفنهتبودنندبنارفتن آنهنابنه تبعیندس مسنننننننتقیمناراه
ارتدادوخیانت رادرپیش میکیرندوتسلی طلبیسسازش باامپریازیز واطاعت ازارتجاع راموعظه میلنند.
برخی ازاینتفرافان تسلی شدهتپیشترمیروندوتهش میلنندازراه خیانت به انقهب رزق وروزی شانرا
پیداکنندس ایندسننننته اخیررسننننمابه نوکران امپریازیز وارتجاع تبدیگ میشننننوندوتوده هارابلجرایتافتجاج
مودبانهت وتاعتراضننات انونیتوتا دامات مدنیترهنمون میشننوند .آنهابیشننرمانه به بلندگوی امپریازیز
وارتجاع مبدگ شننننننده وموازین فقه بازانه امپریازیسننننننتی مانندتفقوق بشننننننرتستدادگاه بین ازمللیتوتفق
بیانتواموازه راکه سوژه مسخره وخنده خودامپریازیستها میباشندس به بازجویدن میکیرند.به این صورت
و تی کمونیستهای انقهبی یک کشورس مجبوربه ترک کشورشان میشوندامپریازیز وارتجاع نلع میبرند
وهر درآنهاازصفنه مبارزه دوربا ی میمانندبه همان اندازه ازوا عیت زندگی توده هافاصله میکیرند.
وامااین یک جانب ضننننیه اسننننت وآنهایی که مغرضننننانهتخارج نشننننینی راتتقبیکتمیلنندنیزهمین جانب
خارج نشننینی راکه به سننادگی ابگ درک اسننتسعل میلنند .درفازیله ضننیه خارج نشننینی کمونیسننتها
مانندهرپدیده دیکرمفصوگ یک تضاداست ودربطن یک شرایط عینی صورت گرفتهس زذا؛ دارای یک
تاریخ میباشدویک موزله ایدئوزوژیک دارد .ک سانی که تاکنون برماورفقای مافمله کرده اندبا سبلسری
همه اینهارا بدسنننت فراموشنننی سنننپرده اند.فقیقت امراینسنننت که یک رفیق کمونیسنننت تاآخرین زفظات
مملن کوشننننش میلندکه درکشننننورش با ی بماندونبردش رابادشننننمنان خلق درهمانجابه پایان برسنننناند.
امااگراملان مبارزه برایش با ی نماندویاسهح مبارزه راگ کردسبا جبارزندگی درتبعیدرا اختیارمیلند.
بدنیست این پروسه را درافغانستان مرور کنی .
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 -1به تبعید رفتن برای زنده ماندن ازسبعیت فاشیستی نیروهای وابسته
واژه فا شیز به خاطربیان Behaviourبیهیلیریاکنش وواکنش شنا سی اجتماعی بورژوازی بلارگرفته
می شودنه به معنی پوپوزی ستی ایله نوی سنده های هزاره وتاجک درمقابگ پ شتون ها بلارمیکیرند .معنی
علمی این واژه اینسنننت که آنطرا سنننله دموکراسنننی بورژوازیس فاشنننیز بورژوازی اسنننت .وخلق و
پر این فاشننننننیز راباتما شنننننندومدآن عملی سنننننناختند .بعدازکودتای ننکین هلت ووراین دسننننننته های
جنایتلارورویزیونیسننت درظرا کمترازدوسنناگ ده هاهزارانسننان واز آنجمله هزاران روشنننللرانقهبی
شنعله ای رابقتگ رسنانیدند .برخی ازروشننللران انقهبی شنلاردسنته های شنغا ن جهادی شنیعه و سنی
گردیده بقتگ رسیدند .یلعده بسیارمفدودبه پاکستان وایران وازآنجابه شللی خودرابه اروپاو اره امریلا
رسانیدند.

 -2به تبعید رفتن بدزیگ نبودخط انقهبی کمونیستی
اوزین یزی که یک کمونیسننت رابی سننهح سنناخته ومجبورمیلندکشننورش راترک کندس نبودیاعد یک
خط انقهبی-کمونیستی است .زیراخط سیا سی -ایدئوزوژیک کمونیستی برای هرکمونیست تعیین کننده
اسننت.این مسننئله تعیین کننده درسننازهای  1357وبعدازآن مشننلگ اسنناسننی انقهبیون افغانسننتان بود .آن ه
درافغانستانتخط انقهبیتنامیده میشدعمدتاآوانتوریز زنده یادمجیدکللانی واپورتونیز داکترفیض بود.
آوانتوریز زنده یادمجیدکللانی دراوایگ دهه  60شمسی به تسلی شدن به سوسیاگ -امپریازیز شوروی
ودوزت مزدورخلق وپر انجامیدوریویزیونیز داکترفیض باپیروی ازتئوری سننننننه جهان به سننننننازش
وآشننتی بادشننمنان توده هادسننت زده ودرمرداب کودتاگری وتسننلی طلبی سننقوط کرد .رفقای که امروز
درصنننلوا مائویسنننت های افغانسنننتان مبارزه میلنندعمدتارفقائی اندکه ازبطن همین شنننرایط تاریک و
دوران استیهی اپورتونیز ورویزیونیز بخارج آمده اند.

 -3درتبعیدبا ی ماندن بدزیگ نبودبرنامه انقهب
بانابودی خلق وپر بازه شنرایط عینی افغانسنتان برای انقهبیون خارج نشنین تغییرنلردزیرافا شیز
کمپرادوروابسنننته به شنننوروی جایش رابه فاشنننیز کمپرادوروابسنننته به غرب داد.اینها گر کوبیدن میخ
برسریلدیکروتجاوزبردختران وزنان همدیکربودندکه طازبان ازراه رسیدندوبساط میخ کوبی و رهزنی
شانرابره زدند .دراین مو ع درصفنه جهانی یک خط روشن انقهبی به وجودآمده بودکه درروشنائی
آن میشدزوایای تاریک افغانستان رانیزبخوبی دید .این خط هماناشناخت ازکارهای مائوتسه دون بودکه
موجب ظهورجنبش انقهبی بین ازمللی گردیده بود .امامتاسلانه که دررابطه طبیعت وانسان تنهاشناخت
درست انسان کافی نیست .برای آنله شناخت درست رابرای تغییردادن جهان بلار گرفتس ز است
که آنرادروجودبرنامه یک تشننلگ انقهبی تلسننیروتعبیرنمود .متاسننلانه درافغانسننتان نین کاری تاکنون
که سنننازهاازفروپاشنننی جنبش انقهبی بین ازمللی میکذردسانجا نیافته اسنننت .وهیی تشنننللی سنننیاسنننی ای
مربوط به افغانسنننتان( ه درداخگ و ه درخارج ازآن)نمیتواندمدعی داشنننتن یک برنامه مارکسنننیسنننتی-
زنینیسننتی -مائویسننتی ش نود .وسننازهاسننت که پیشنننهادمائویسننت های افغانسننتان برای نوشننتن یک برنامه
مارکسنننننیسنننننتی -زنینیسنننننتی -مائویسنننننتی وتدویرکنکره فزب کمونیسنننننت افغانسنننننتان ردشنننننده وافتراق
و ندپار کی درجنبش کمونیستی کشورفلظ گردیده است.
به اینقس ن دیده میشننودکه درتبعید بسننر بردن رفقای انقهبی افغانسننتان مانندخارج نشننینی رهبران سنناماس
سازمان رهائیسبقایای اخکروساوورافت طلبی ومانندمکس پرسه زدن به اطراا جا عسگ نیست .و
برگشننت این رفقانیزنمیتواندبدون سننهمکیری فعاگ درتهیه برنامه انقهب وایجادتشننلیهت انقهبی باشنند.
کسانیله درتبعید بسر بردن رفقای مارانقدمیلنندیا سبلسرانی اندکه ازگلتن سخنان بی مسئوزیتانه عار
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ندارندویانادانهائی اندکه این مسایگ رانمیتواننددرک کنند.ماجزسلوت درمقابگ این هردودسته هیی یز
دیکرغیر ازاین نداری که بکوئی وگلتن هرفرا رانیزضیاع و ت میدانی .
امابفث سننازمان رهائی درموردتخارج نشننینیتازاین بفث هاجدااسننت .سننازمان رهائی یک سننازمان
ارتجاعی اسنننننننت که ازمنافع کمپرادورهانمایندگی میلند .هرگونه بفث اینکونه سنننننننازمانهامبارزه کین
توزانه بورژوازی کمپرادوربرضنندخلق میباشنند .باهمان روح خصننومت ونیت عداوت که این سننازمان
برکمونیست هافمله میلندس جوابش راده برابربایدپس بکیرد.

سازمان رهائی چه نظری به زندگی درتبعید دارد؟
سازمان رهائی درموردرفقائیله درتبعیدبسرمیبرندمینویسد:اینان اسباب شرمساری انقالبیون افغانستان
ولکه هایی برشننننناسنننننامهی پرافتخار«شننننجاه داوی » ان  .دوباره می گوییم اینان فقط و فقط زمانی د ی
گرفته خواهن شن ه از سننوسننیاد سننرگردان بودن و فسننبان ن فرخن هابانه خود به این و ن سننازمان
ایرانی یا غربی بالتکایف ،یکبار و برای همیشنننننه اسنننننتجحا دهن و ا نننننوری نسنننننبتا مامو در داخل
سرزمین دهنمی ش ه و مردم در منگنهی افغانستان بیابن ه ارد امپریالیزم و سگ هایش از استخوان
شننننان تیرشنننن ه اسنننن  .در ینیاد اینان بای از دشنننننام های پسنننن خادی وروسننننپی وارخود ایه رهبران
دانباختهی ما ذر بخواهن  ،ذر بخواهن از اینکه گحتن دا ترفیض به ا اختالفات درونی سننننننازمان
نهم بر سننرپود ،زیر سنناهور گاب ین رف ز سننازمان وابسننته به « ی.ا  .ی» و «سننی .ی.ای» اسن ز و
 (...ا المیه اود سرهان)
سنننننازمان رهائی خوددرخارج تاسنننننیس شننننندهس رهبراوزی آن(داکترفیض)درخارج بقتگ رسنننننیده وفتی
درافغانسننتان دفن نیسننتس رهبرکنونی آن درخارج به رهبری رسننیده ودسننت به تصننلیه فیزیلی رفقایش
زده وازدسنننت پوزیس پاکسنننتان درزیرباگ کرگسنننان ینی پنهان شنننده وتاامروزدرخارج زندگی میلند.
اگرفسناب کنی رهبران این سنازمان ه بیشنتردرخارج زندگی میلنندوه درخارج مدفون اندتادرداخگ
افغانسننتان .وبااین ه شننر نمیلندوبه ندرفیق کمونیسننتی که درخارج بسننرمیبردمیکویدتاینان اسننباب
شرمساری انقالبیون افغانستان ولکه هایی برشناسنامهی پرافتخار« شجاه داوی » ان ".بدنیست ببینی ه
کسننانی که درخارج زندگی میلننداسننباب شننرمسنناری شننعله جاویداند؟ آیا آنانیله درهمین خارجه نیزبه
خاطرتامین منافع شننخصننی وسننازمانیسخانوادگی و ومی شننان ازایتازیاتاهازندو از آزمان تاکانادادسننت به
تاسیس جمعیت های دروغینی مانندتفافونتستفاروتواموازه میزنند زله های ننگ ونلرین برشناسنامهی
پرافتخار« شجاه داوی » ان .یا نانیکه ولو درا ارف هم اگر ش ه با اینگونه الهبرداری های" سازمان
یافته" مخالح میکنن ؟ یارهبران"فافون" و"فارو"ودیگرنام های تقابی ه زیر نها الهبرداری سازمانی
وشخصی خورت میگیرن ،ا ای بان پایه سازمان رهائی ان یا سان دیگروازدیگرسازمانها؟
ما"شجاه یی"خارج نشین داریم تا"شجاه یی"خارج نشین وهمه رابه یک فشم دی ن اگراپورتونیزم نباش
ب ون هیچ شکی ه سحاه گی فن ش وریک اباه مت اود میباش  .ما"شجاه یی"داریم ه درسحارت انادا
رفته وبرگذشننته اش"لجن فرسننتاده"تابخارج برودو"شننجاه یی"داریم ه بمجردیکه درفرودگاه ازهواپیما
پائین م ه وخودراتسنایم پولی اتبا بیگانه همان شنور رده وگحته اسن ه یک" مونیسن "اسن وفه
نهابه اوپناهن گی ب هن یان هن یک مونیسننن باخی خواه مان  .ام یک ازاین دولکه ننگ برشنننناسننننامه
پرافتخار"شجاه داوی " اس ؟
ماشننننجاه یی داریم ه برای سننننهمگیری دریک تااهرات انقالبی ا اخل یک هزار یاومترراه هی میکن
وفن رفیق راهم همرایش میبردتاخحوف انقالبیون راتیره تر سازدو"شجاه یی" داریم ه اززمانی ه به
اروپا م ه تاامروزدریک مااهره انقالبی اتی اود ماه مه شننننر نکرده وگحته ه"خوانین  (...شننننوری
ه در ن زن گی میکن )خیای سننختیگیرانه"اس ن .اتحاخاهمین فردیکی ازرهبران الیرتبه سننازمان رهائی
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هم میباشننن وسنننالهارا درهمین رابنه درزن ان سنننپری رده .ام یک ازاین دورخم شنننجاه یی بودن"لکه
ننگ و الم نحرین و ار" برشناسنامه شجاه داوی اس ؟
ماشجاه یی داریم ه تجاوزواشغاد امپریالیس هابرافغانستان رامیکوم ساخته وازهریق تاویزیون مای
یک شوراروپائی ،این تجاوزرامیکوم بشکس خوان ه وسیاس های امپریالیس هاراافشا رده اس .
وشننننجاه یی داریم ه درشننننامگاه تیره  7ا تبر2001ازتاویزیون مای یک شننننوراروپائی تجاوزرهزنانه
امپریالیسنننتهارامقاباه باتروریزم خوان ه وگحته اسننن ه خوشنننیاد اسننن ه "هالبان"رابمباران میکنن .
ام یک ازاین دونحر واخجا شجاه یی و ام یک لکه ننگ برشناسنامه شجاه داوی اس ؟
یا ن خارج نشننننینانی ه از اناداتاسننننوی ن ازناروی تاایتالیادربن دوم در ناراشننننغالگران امپریالیسنننن و
ایادی زبون شنننا ن در لمان نشنننسنننته وبا نهامیخوردن  ،مینوشنننی ن ومیخن ی ن و"مشننناوره می ادن "لکه ننگ
و اربرشناسنامهی پرافتخار«شجاه داوی »ان "یا نانیکه درهمان سردی دربیرون ازسالن نحران دس
به تااهرات زده بودن ؟ یارهبران سازمان رهائی درهوای سرد لمان درپیروی از سن شجاه ای بودن
ایه اشننغاد افغانسننتان دسن به ا تصنناب زده بودن یااینکه به پیروی ازسننن تسننایم هابی رویزیونیسنتی
درداخل در نار اشغالگران به مغازله"مشاوره دادن" پرداخته بودن ؟
در ساد 2009بی شتراز 90شورامپریالی ستی وارتجا ی دنیا نحران سی رادر شهرالهه درموردافغان ستان
دایر رده بودن  .درا ین نحران افرادی مانن رزی ،سنننننپنتاوام الهم نیزشنننننر داشنننننتن  .سنننننه نیروی
ازافغانستان برای همین روز برنامه گذاشته بودن .
 -1رهبران "فافون" و"فارو"(سننننازمان رهائی ،سننننامائی ها وبقایای سنننناوو) ه ازفن ماه خبل ازاین
نحران گاهی داشننننننتن برای ن برنامه محصننننننای تهیه دی ه بودن  .ارتجا هالن برای نهایکی
ازسنننننالن های هبقه مشنننننرف به زمین همان هوتای را ه رزی وسنننننپنتا ودیگران در ن اخام
داشننننننتننن  ،بننه مباغ 85000افغننانی بکرایننه گرفتننه بود(بر هبق ارف یکی ازرهبران فننافون
وفارو)وفای داروخ مه شننننان نیزاززنان ودختران باون هالن ی بودن  .این رهبران زنان شننننان
رادرخ رمجا نشان ه وخودشان درمقابل امره های بزرگ تاویزیونی ایستاده وبرای سامجین
افغانسننننننتانی وایرانی به زبان انگایسننننننی "ننق" میکردن  .وسننننننپ بالین ادزانه واقیرانه
ازاغنیای سننتمگردهان میخواسننتن ه درافغانسننتان"نهر"بکشننن  ،زرا ومال اری راتقویه نن
و...
شننجاه یی های انقالبی ومائویسنن افغانسننتان نیزبرای این روزبرنامه داشننتن  .نها ازیک ماه به
ایننرف وشننی ه بودن ه ازپولی ادازه بگیرن تادرپیش روی همان هوتای ه رزی ،سننپنتا و
هیایری اینتن وغیره اخام دارن  ،تااهرات خننننننای میزی را برپا نن  .پولی این ادازه را
ن اده بود .نها وشننننننی ه بودن ه درداخل شننننننهرالهه این تااهرات را برپا نن ولی پولی الهه
بازهم ادازه ن اده بود .سننننرانجام نها تصننننمیم گرفته بودن ه هرفه باداباد،درایسننننتگاه مر زی
خنارالهه وختی ازخنارپیاده شن ن دسن به تااهرات بزنن  .شننهردارالهه دسننتورداده بود ه در
ایستگاه مر زی خنارالهه سه ااقه ازپولی  ،نیروی سواره ونیروی ضربه مسای به سالح گرم
را مسنننتقر نن  .دراینصنننورت اگرتج ادافرادزیادمیبود ،میشننن تااهرات رابرای فن سنننا ادامه
داد .بهمین دلیل یکی از انقالبیون افغانسننننننتان باسننننننازمان هاواازاب انقالبی دنیادرتما م ه
واز نهننا مننک خواسننننننتننه بود.این دسننننننتننه اتی بننه"رهبران فننافون"و"فننارو"نیزمرادجننه رده
نن  .نهادر ن داسننه و ه داده بودن ه شننر
واز نهاخواسننته بود ه دراین تااهرات شننر
می نن ولی بزدالنه دروغ گحتن وفقط یکنحرازا ننای سنناوو به دلیل نامجاومی دراین تااهرات
رده بود .تااهرات به دلیل م بودن ت ج ادتااهرات نن ه بیشننننننتراز 30دخیقه هود
شننننننر
نکشی وبا اماه خوای ضربه ازهم پاشی .
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 -2پرفمی هاوخاقی ها :پرفمی هاوخاقی هانیزبرای این روزبرنامه گذاشننننته بودن  .شننننهردارالهه
برای نهادرپیش روی خصننننرسننننحی یک می انی مناسننننف را تاره گرفته وفن میزوفو ی،اخسننننام
مختاف نوشابه وموسیقی نوازان راتهیه دی ه بود .نها رام برفو ی هاتکیه زده وبرای افغانستان
و ا والمی نوشی ن .
دراینجادی ه می ش ه امپریالی ستهای هالن " سازمان رهائی"و" ساما"رابی شترازخاق وپرفم دو س دارن .
وبرای شان مایه میگذارن .
با اینوخف ام یکی ازاین ارهااامل"شناسنامه"شجاه داوی اس ؟ نانیکه بج ازنیم سا تااهرات
هر ام رابیسنننن تن پولی درمیاخننننره گرفته وته ی به توخیف شننننان میکردیا نانی ه درسننننالن مجال
درمقابل امره های تاویزیونی به زبان انگایسنننننی باافغانسنننننتانی ها ارف میزدن ؟ خراالمر ام یک از
اینها ننگ ونحرین برشننناسنننامهی پرافتخار«شننجاه داوی »ان ؟"و ام دسننته از"اینان اسننباب شننرمسنناری
انقالبیون افغانسننتان" میباشن ؟ نانیکه دردشننن تجاوزبرمادروهن شننان درپیش روی خصننرسننحی به رخ
ومیخواری می پردازن  ،یا نانیکه متجاوزین به مادروهن شنننننننان رامشننننننناوره می هن ه"فنین وفنان"
بکنن "یا نانیکه ولوبادز وفز ودادوفریادنیم سنننا ته هم اگرشننن ه اشنننغالگری امپریالیسننن هارامیکوم
میکنن ؟
درداخل بودن وبااشنننغالگران مبارزه ردن ویادرداخل بودن وبه نهابمغازله پرداختن دوموضنننو امال
ایی ه ازهم یگراس  .بگذار"درداخل بودن سازمان رهائی" را اززبان نانیکه ازاین سازمان انشجاب
رده ان تجریف نیم":بااینکه امروزاتی «فپ م الگیر» نیزباتمام م اد هایی ه بی هیچ شننننرم و ننگی
از دسن این اشنغالگران و خاتالن زامتکشنان افغانسنتان به گردن ویخ  ،زیر فشنار سنازمان های فپ
ه در برابر اشننغاد موضننر مار سننیسننتی دارن  ،شننرم شننرمک لح «اشننغاد» را به دای «م اخاه» ه
سناد ها ن را به خورد دوانان مجصنومی داد و به مشناهه گری اشنغالگران پرداخ  ،به ار می گیرد،
مگر به هیچ نوان از شنننر در انتخابات (اینان در نحران بن ،لویه درگه اضننننراری ،لویه درگه
تصننویف خانون اسنناسننی ،انتخابات ریاسنن دمهوری و شننوراهای والیتی در زمانی ه مردم با امالت
رده و از دسننن رزی و مج دی
هوایی اشنننغالگران و انحجارهای هالبان سنننالخی می شننن ن  ،شنننر
م اد گرفتن و بج از انتخابات ریاس دمهوری ه رزی برن ه ش  ،با بی شرمی نوشتن ه «انتخابات
لگ تاریخی بر پوزة دنگ ساالران» و به این خورت نتوانستن ه از مغازله با اشغالگران و مزدوران
شان دس برن ارن ) دد نکن ه ،با اینکه به شر در انتخابات ریاس دمهوری بی میای نشان می دهن
(مجاوم نیس فرا این بار نمی توان «لگ ی بر پوزة دنگ ساالران» باش ) اما به پای شوراهای والیتی
سنننج ه زده ،برای سنننر رسنننی ن انتخابات پارلمانی ه بسنننیار پر سنننود و م اد ور اسننن  ،از ااال لیاه
شننماری می نن و به این خننورت در انبان هم این و هم ن را دارن  .از داییکه مار سننیسنن ها با هر
پ ی ه برخورد هبقاتی دارن و تیوری های فنا ناپذیر رهبران این ای یولوژی را فراغ رهنما خرار داده،
لذا نمی توان شر و یا م شر در انتخاباتی را ه زیر سایة اشغاد خورت می گیرد ،ازین پرتو
خارج دانسنننن و الی ه به مار سننننیزم پشنننن رد(.باتیریم انتخابات،فپ منیرف رابی نقاب سننننازیم-
سننازمان انقالبی افغانسننتان سننرهان .")1388درداخل بودن برای"م اد گرفتن"یک فیزاس ن ودرداخل
بودن ومبارزه ردن فیزی دیگر .درداخل بودن برای شننر در انتخابات پارلمانی ،انتخابات ریاسنن
دمهوری وبرای رزی ارزارگذاشتن یک فیزاس و مونیس انقالبی بودن فیزدیگر .درداخل بودن
وخاق را موزش دادن ه دنگ سننناالران دنایتکار بخشنننی وفکی ازناام دنایتکارسنننرمای اری دهانی
اس ن یک فیزوتجایم دادن دوانان به اینکه امپریالیزم اشننغالگرخوب ومزدوران دنگ سنناالر ن ب اس ن
فیزدیگرمیباشنننننن  .درداخل بودن سننننننازمان رهائی اتی موردخبود نورفشننننننمی های رنجی ه از نهانمی
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باش فه رس به اینکه مورد خبود انقالبیون باش  .به اینصورت این سازمان رهائی اس ه فه درداخل
وفه درخارج اسنننباب شنننرمسننناری انقالبیون افغانسنننتان بیسننناب رفته وبراق میتوان نرالکه ننگ پاک
نش نی برشناسنامهی پرافتخار«شجاه داوی »نامی .
ا المیه سنننازمان رهائی مینویسننن "دوباره می گوییم اینان فقط وفقط زمانی د ی گرفته خواهن شننن ه از
سننوسننیاد سننرگردان بودن وفسننبان ن فرخ ن هابانه خودبه این و ن سننازمان ایرانی یاغربی بالتکایف،
یکباروبرای همیشننننه اسننننتجحا دهن وا ننننوری نسننننبتامامو درداخل سننننرزمین دهنمی شنننن ه ومردم در
منگنهی افغانستان بیابن ه ارد امپریالیزم وسگ هایش ازاستخوان شان تیرش ه اس ".
مادرفصننننل اود این نوشننننته م لل سنننناختیم ه سننننازمان رهائی به هیچ ودهی نمیتوان درمقابل انقالبیون
مونیسننن ارفی داشنننته باشننن ز ولی ا المیه باپرم ائی مینویسننن ه افرادرافقط زمانی د ی میگیرد ه
ازسوسیاد سرگردان بودن وفسبان ن فرخ هابانه به این و ن سازمانهای ایرانی ویاغربی بالتکایف
برای همیشه استجحادهن و...غیره .این خیای دالف اس !سازمانی این ارف را میزن ه خوددر ه بش
راهم بانگاه بچشنننننم رویزیونیسننننن های"ازب رنجبران "می نوشنننننی  .سنننننازمانی ه دردنباله روی از
رویزیونیسننن های سنننه دهانی ایرانی خمینی را"خهرمان" نامی ا نون میخواه دیگران رامتهم سنننازد ه
باسننننازمانهای ایرانی درارتباهن ! مامخالف داشننننتن ارتباه باانقالبیون مونیسنننن ایران ویا شننننورهای
دیگربراسننا انترناسننیونالیزم پرولتری نیسننتیم  .وازخننمیم خاف رزومیکنیم ه ایکاش درتمام پا سننتان
ا اخل یکنحر مونیس میبود ه مابااوارتباه میگرفتیم .بهمینصورت رزومیکنیم ه ایکاش درایران یک
سننازمان یایک ازب واخجا مونیس ن ودودمی اش ن ه مابا ن براسننا انترناسننیونالیزم پرولتری ارتباه
میگرفتیم .نچه درایران خودرا مونیسننننننن مینامن متاسننننننحانه ازب رنجبران،فریکها ،اکمتیسننننننن ها
ورویزیونیس های باب وا یانی ان ه هیچ مونیس افغانستانی با نهاارتباه ن ارد.
م ننناف براین"سنننوسنننیاد سنننرگردان" یسننن ؟ به همه مجاوم اسننن ه ا ری خریف به موم پناهن گان
ومهادرین دراروپاب الیل مختاف بی اران  .برخی تازه م ه ومشنننننکل زبان دارن  ،برخی مریض ویابه
سن بازنشستگی رسی ه ان وغیره .فراموش نکنیم ه اینهادریک دامجه سرمای اری امپریالیستی زن گی
میکنن ه انیصننارورخاب نرا به ابو تاریب بشننری ه سننگ سننگ رامیخورد ،مب د سنناخته اس ن .
بیران وبیکاری یکی ازخصننننننا های یاتی این دامجه میباشننننننن .پناهن ه هاو مهادرین افغانسننننننتانی،
ایرانی،مرا شننی ،تر ی ،مصننری  ،هبقه ارگر اینکشننورها وغیره خربانی خصننا های یاتی این ناام
میباشنننن ولی سنننازمان رهائی این خصنننا یاتی رافراموش رده وتقصنننیررابگردن پناهن ه هاومهادرین
نیم ه این سننوسننیاد سننرگردان
می ان ازدو نهارابالین تیقیر میز"سننوسننیاد سننرگردان" مینام  .فر
بودن یک فیزب اسننن  ،نوخ بیائی اسننناب نیم ه ام سنننازمان بیشنننترسنننوسنننیاد -سنننرگردان دارد؟ ما
ا الن میکنیم ه دربین تمام مائویسننننن های افغانسنننننتان به اسنننننت نای یک رفیق ه شننننن ی ا مریض بوده
وسالهاس ه خ رت ار ردن را ن ارد ،دیگرتمام رفقای ما ارمیکنن وروزگارشان را میگذرانن  .وما
با اهمینان میگوئیم ه تمام مونیس های افغانستان درخارده یا ارمیکنن ویابه سن بازنشستگی رسی ه
واق اررا ن ارن  .اماازتمام ا ای سازمان رهائی دراروپا(به است نای یکنحر)فن نحردیگر ارمیکن ؟
ازتمام سامائی های هنه ونوفن نحر ارمیکن ؟ به اینصورت این هجنه و نایه"سوسیاد سرگردان"خایحه
دا ترفیض یک تف سرباالاس .
ا المیه از"ا ننننورمامو "درداخل سننننرزمین دهنمی شنننن ه افغانسننننتان ارف میزن  .ومیگوی ه در ن
اردامپریالیزم به اسنننتخوان رسنننی ه اسننن  .اگرفن بنارما اردامپریالیزم ازخیای سنننالهاخبل به اسنننتخوان
رسننی ه بودوسننازمان رهائی نرانمی ی وهنوزبنورمشننخ ودرسنن نمی بین زیرا نرادشننمن م ه خاق
افغانسننننتان نمیخوان  .درفنین شننننراینیکه ارد به اسننننتخوان رسننننی ه وویحه م ه یک نیروی ه خودرا
انقالبی مینام فیسننن ؟ یااینسننن ه مانن سنننازمان رهائی(درودودازب همبسنننتگی)هیاهوی ودادوفریاد
خیابانی به راه بیان ازدومانن ما یانهای واشنننی بهنگام دحتگیری باالوپائین دسننن وخیز ن یا ارد ی
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انقالبی وت ار اتی برای بیرون ران ن اشننغالگران راسننامان ب ه ؟ بنارماسننازمان رهائی اتی درارف
نیزاشننغالگران امپریالیس ن رادشننمنان م ه خاق افغانسننتان نمی ان وخواهان مبارزه م ه خاق ایه نها
نیس فه رس به دس به ت ارک زدن به یک مبارزه زادی خواهانه واستقالد هابانه ایه نها .به این
لیاو این"ا ننننورمامو "درداخل افغانسننننتان ازناراین افرادغیرازباالوپائین دسنننن وخیز ردن مانن
ما یان واشی ازب همبستگی ،مجنی دیگری ن ارد.
سننننننازمان رهائی به این خواسنننننن هابسننننننن ه نمیکن وباالحاو ر یک ولین لومپنانه میگوی ه اینهاب اخل
شننننور"برون "وازمامجذرت بخواهن ه فراگحته ان دا ترفیض به دلیل اختالفات داخل سننننازمانی شننننته
شننننننن ه اسننننننن  .مننائویسننننننن هننای افغننانسننننننتننان هیچزمننانی اننل و وامننل شننننننتننه شننننننن ن دا ترفیض
راموردگحتگوخرارن ن اده وفیزی دراین موردنگحتننه ان ن زیرااختالف ینناوا ن ت درداخننل یننک سننننننننازمننان
رویزیونیسننننننتی اخننننننال مورد الخه مانیسنننننن  .مابه ن اختالف درداخل سننننننازمان رهائی الخمن یم ه
باموضننجگیری ض ن رویزیونیسننتی وسننم وسننوی انقالبی به ودودبیای نه هراختالفی .ومتاسننحانه فنین
اتحاخی تا نون بودود نیام ه وااتماد ن نیزخیای م اسنن .اماتادائی ه رهبران و ادرهای این سننازمان
دراروپانشان داده ان بااهمینان میتوان گح ه شته ش ن دا ترفیض ثمره شمکش های داخل سازمان
برسرمیایونها دالری بوده ه این تشکیالت ازمنابر فینی ،امریکائی وپا ستانی دریاف میکرده .رهبران
این سنننننننازمان دراروپاازایتالیاتاهالن باهرمنبر مالی،انجوئی،اهال اتی،اسننننننتخباراتی وغیره درتما
میباشنننن ودر ن روزها نیزخ نننیه غیر ازاین نبوده اسننن .درفنین تشنننکیالتی ،مر زی سنننازمان همیشنننه
میکوش ه اختیار تقسیم الشه هارا ه ا ایش می ورن ب س بگیرد.این ت ادمودف وهوراختالفات
شننن ی گردی ه ودربرخی اوخات سنننازمان رهائی رابه انشنننجاب شنننانی ه اسننن  .انشنننجاب دادنورانی یکی
ازنمونه های اینگونه ت نننادهای بر م ه ازموضنننو تقسنننیم الشنننه میباشننن  .درگذشنننته نیزخ نننایایی ودود
دارن ه بیانگرهمین اقیق اس ن .بنورم ادز"اادی نجیم"(برادرمیسننن)رادرنار میگیریم :اادی نجیم
و رابط این سازمان بااتیادیه مجاه ین افغانستان بخش ب الیسین مقصودی در ویته بود .اورابنه
این سنننازمان رابادنراد موسنننی ،بریگی یرخادم اسنننین ومقامات دیگر ی -ی  -ی درسنننن وباوفسنننتان
تامین میکرد .تمام تسنننناییات ومهمات دبهه تی پوشننننش این سننننازمان در"فوتو"ازهریق اادی نجیم
تنننامننیننن مننیشننننننننن  .امننروزخننومنننانننن ان ننمن ومننی وفننرمنننانننن هنننان ننوفنننک ایننن دننبننهنننه هننمنننه وهننمنننه
دراروپابسنننننرمیبرن وداسنننننتانهای گوناگونی راازفشنننننم دی شنننننان میگوین ومیگوین ه اادی نجیم به نوبه
خودفنورهم ازسنننازمان می دزدی وهم ازاتیادیه و ی  -ای  -ی .سنننرانجام سنننازمان اادی نجیم رابه
اسننننناب دهی میخواه واادی نجیم ه خادرنبوداسننننناب پ ب ه  ،یکمرتبه درپشننننناوربخانه هزاره های
پناهن ه سنرزده وبنای دادخواهی را گذاشن ه سنازمان رهائی به دلیل "هزاره بودنش" خصن دارد اورا
بقتل برسنننان  .سنننازمان رهائی بج ازفن ین اماه به خانه او ،وختی نتوانسننن اورادسنننتگیر ن  ،انگشنننتر،
گردنبن وزیورات زنش راباخود بردن .
داسنننتان اادی نجیم نشنننان می ه ه رابنه مر زی باافرادی
مانن اادی نجیم ه هر ام ازهرف این سنننازمان دردسنننتگاه
پردر م ی خرارداده شنننننن ه بودن  ،فگونه بوده وفه اختالفات
داخای ای میتوانن دراین ف نننننننای منحجن دویناننه وهور ن
وسننننننرانجام دامن فه سننننننانی را بگیرد .واینکه دا ترفیض
خودنیزخربانی این مخمصننننننه شنننننن ه ،ااتماد خیای زیاددارد.
ادامه دارد.
پایان فصل دوم
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