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 ااهد

خـاطر برگشـت ههـم بـ دار و دردمندی که هنوزهای داغبه خانواده

ها را منتظـر آنکنند و امید کاذبی شماری میشان لحظههایگمشده

طــور بــه همــه شــان نمــوده اســت و همینهایوصــال جگرگوشــه

  .باختگان راه مقدس آزادیجان

   



   



 
 
 
 

  گزاریسپاس

، دانشجوی دانشگاه کابـل شـدم کهزمانیخورشیدی  ۱۳۸۸در سال 

فرھنگی  ھایبرنامهاز  ھای دانشگاھی در بسیاریدر کنار مصروفیت

شـرکت  شـدم؛دعـوت می آشـنایانکه از طرف دوستان و  و سیاسی

کـه بخـاطر گرامـی  ویـژهکه در چندین برنامـۀ بعد از این .نمودممی

محبـوب عبدالمجید کلکانی رھبر  از سالروز جاویدانه شدنداشت 

و و جبھـه متحـد ملـی سازمان آزادی بخش مردم افغانستان (ساما) 

ــاعی ســایر جان ــدالت اجتم ــان راه آزادی و ع ــل باختگ ــردر کاب  دای

آن  ھایرابطه بـه شخصـیت و برنامـهدر  گردیده بود، شرکت نمودم.

قطـاران رزمـان و ھمفکران، ھماز زبان ھم (مجید کلکانی) مرد بزرگ

  حاصل نمودم.  تربیش معلومات آن

تـر و بیشوجوی معلومـات این ھمه انگیـزه شـد بـرای جسـت

بخش ملی که تا آخـرین ستاره جنبش آزادیدر مورد این تک تربیش

ر اســتبداد ســنتی رزمیــد و علیــه روز ھـای حیــات خــویش در برابــ

  مبارزه و ایستادگی کرد. حاکمان وقت بارگیستم

وجو در جسـت رفـتم وھـای شـھر کابـل خانـهکتاب به تک تک

ھـای سـازمان طور کامـل مجیـد کلکـانی و برنامـههکتابی شدم که ب



خانـۀ کـه سـر زدم را بـه معرفـی گرفتـه باشـد. بـه ھـر کتاب(ساما) 

و  در مورد آن مرد انقالبی روز ھای دشـوار کتاب مشخص متاسفانه

  ھای مردم نیافتم.متعھد به آرمان

 بعد
ً
از  رابطـه نمـودم و تأمین یدنزدیکان و شاگردان شھید مجبا  ا

کتـابی شـدم کـه بـه معرفی ھا در مورد مجید پرسیدم و خواستار آن

ھــای سیاســی او را بــه و فعالیت ، اندیشــهنامــهشــکل کامــل زندگی

ھـا نیـز از ارائـه پاسـخ بـه چنـین معرفی گرفتـه باشـد. متاسـفانه آن

چند شماره رزمان آغا صاحب تن از ھم درخواستی عاجز بودند. یک

ز مجلۀ ندای آزادی (ناشر سـازمان سـاما) را در اختیـارم قـرار داد و ا

ھای ندای آزادی بـه سـواالت تـان اکید کرد که با مطالعه این شمارهت

در مورد شھید عبدالمجید و سازمان ساما پاسخ خواھید یافت. اما از 

  ھای ندای آزادی به تمام پرسش ھایم پاسخ نیافتم.دریچه مجله

ر ادجامع در پیوند با این سر بکه از یافتن کتااین پس از بھر حال

آزادی و عدالت خواھی در افغانستان نا امیـد شـدم. خـود بـه گـرد 

و دست نوشته ھـای بـرادر ساما مجید آغا،  مورد آوری معلومات در

قدام کـردم؛ تـا یـک معرفـی ااش پروفیسور عبدالقیوم رھبر کوچک

 ایـن دو بـرادرھای ھا و برنامـه، اندیشـهاین زنـدگیکامل و جامع از 

 انفکـران آن مـردرا در دسترس دوسـت داران و ھمفراھم سازم و آن

  . بدھمبزرگ عرصه سیاست کشور قرار 



، جمشـید کلکـانیکاری مھنـدس حشـمت بختانه به ھمخوش

مبارز و مھندس حامد اکبری در مدت پنج سال مقـاالت و تصـاویر 

گان خواننـده شما م، که اینک در خدمتزیادی را جمع آوری نمودی

  تاریخ دوست و فرھیختگان ساما قرار دارد.

 ھادست دارید جز سر مقاله و دیباچه، سایر نوشـتهدر کتابی که به

باشد از عبدالمجید کلکانی و برادرش پروفیسور عبدالقیوم رھبر می

بـا ھمـان ادبیـات  آن، کاری در محتـویگونـه دسـتکه بـدون ھیچ

گان امانت داری کامل به دسترس خواننـدهحفظ با  ۶۰و  ۵۰ی ھادھه

  عزیز قرار گرفته است.

دانم از آقای حبیب حمیـدزاده بخـاطر قبل از ختم کالم الزم می 

آقـای بھـرام مـا دوست فرھیختـه و گرامـی دو ویرایش این کتاب و 

مندی تمام این کتـاب را که با حوصلهو حشمت الله رادفر آمونیایی 

گونه از انتشـارات گزاری نمایم. ھمینخوانی نمودند؛ سپاسنمونه 

  سعید بخاطر چاپ این کتاب مھم و تاریخی فراوان شاکریم.

  

  با احترام

  انجنیر اجمل دانش کلکانی

۱۰-۸-۱۳۹۷  
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  مقدمه

ی دوم قـرن بیسـت خصوص در نیمهبه عبدالمجید کلکانی، نام نامی است که

افغانستان با درخشـش بر تارک مبارزات انقالبی، آزادی خواهانه و دموکراتیک 

از متن جامعه گشت. او  ایفرهمندی) و قهرمان اسطورهتجسم ( ایخیره کننده

سـوز، فراشـته، بـا مبـارزات دلیرانـه، سـتمهای آن قد براو از میان دردها و رنج

بر ذهن و قلب مردم اش گرامی و محبـوب  ،استعماریو ضد جباریت برافگن

ها بسیار سـنگین اسـت، زندگی و مرگ بعضی انسان ،گویندگردیده است. می

شود، بل تاریخ این سنگینی نه تنها بر پیکر یک جامعه به طور کل احساس می

ی مجیـد نیـز کند. و شخصـیت مجیدانـهجا باز میها  ش به آنانیز در کنگره

از ایـن سـالله اسـت. سـیر جوشـان مبـارزاتی و زنـدگی ن برش خورده و چنی

نوشـت سرجوامع بشری در بستر پر از نشیب و فرازش حکایت از آن دارد کـه 

  باشد.گذشت قهرمانانش متصل میسرها با بسیاری از ملت

ها نیز سـخنی از ها در مسیر جنبشها و فاجعهی این حقیقت، فتحدر آئینه

ارد که با محروم شـدن از وجـود و گامان و رهبرانی دپیش، هاهحضور این اسو

ــؤ ــیم ــیمای کل ــان، س ــت و  ثرات ش ــه شکس ــر ب ــا منج ــده و حت ــیب دی آس

  گردد. گسیختگی میازهم

نام و ندای عبدالمجید کلکانی خود یک جنبش بود، که بـه ویـژه در درون 

روی خ اتحـاد جمـاهیر شـوسـرمقاومت کبیر میهنی علیه تجاوز عریان قشون 
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سابق، به این خیزش عظیم مردمی انـرژی و اسـتحکام بخشـیده و بـا رهبـری 

رهبـر  آثار قلمی به جا مانـده از ایـن افشاند.شکوهمندش امید و روشنایی می

تحوالت یک عصـر طوفـانی را بـه باری است که های پرسترگ و پیشتاز، برگ

فت و از آن بهـره ن یاتوااش مینگارش، در متراکم ترین گونهی ترین نحوهشیوا

  جست و آموخت.

به موازات بلندای قامت مبارزاتی، تفکر و پیش قراولی ایـن رادمـرد بـزرگ، 

عنـوان دو خـونی بـه یتعلق رابطه نه بود که ِضمتابناک دیگری افراخت یچهره

گری ژرف و همـه جانبـه، نش و علمیت قابل وصف، قدرت تحلیلبرادر، با دا

ن و مـردم در وجـودش خالصـه شـده و از او استواری، عشق آتشـین بـه مـیه

 بر حق ساخته بود، و امید بخش دل
ِ

درد سوزان از دسـت شد که  یهایجانشین

کردند. و او شهید بزرگ عبدالقیوم رهبـر بـود دادن مجید کلکانی را تحمل می

اش اعضای سازمان آزادی بخش مردم افغانسـتان (سـاما) و وارهکه با اراده کوه

روشنفکری، دموکراتیک و ملی به گرد این فروغ فرزانـه حلقـه  های وسیعکتله

  شان را ادامه دادند. یزده و مبارزات برحق و قهرمانه

ر کـه در آن فـرازای مند عبدالمجید کلکانی و عبـدالقیوم رهبـهای توانقلم

راه بـا ضـرب مان مطالب با چهره دستی خود را نشـان داده، هـمادبیات و چید

انگیز یافتـه نشـین و سـحر، ترکیب اسـتادانه، دلهای عامیانهها و روایتالمثل

  دهد.به حق ثبت و نگارش منحصر به فردی را بازتاب می -بود

راه بـا حماسـه ب و تاب جوشش رستاخیز یک ملت، همین گنجینه که تادر

اش نـه تنهـا بـه های فراموش ناشدنی به تصویر کشیده شده، ماندگاریآفرینی

بها، بل این خصوصیات نگارشی نیز تضمین شده ب گراناساس محتوا و مطال

برداشته تا دریابیم رهبـران  ایی وزین توشهاست. خوب است از این مجموعه

واقعی و قهرمانان ملی چگونه تجسم افتخار یک ملـت و آئینـه دار مطالبـات، 
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هـا در هـا و نمـاد تـاریخی آنگر مبـارزات، ارزشدردها، مشکالت و روایـت

و بدین صورت مردم خود را در وجود چنـین قهرمانـان  گردند.ش میاتمامیت

کشند. یعنـی شـمال و جنـوب، شـرق و در مردم نفس میو قهرمانان نیز  دیده

قهرمان ملی را به  ،در قلب خود ،تن واحد یاغرب کشور در هم تنیده به مثابه

  دارند. داشته و گرامی میش آورده، نگهتپ

دهد که باری سخن از به صورت واضح نشان میهای دست داشته اعالمیه

هــا و درخشــش مبــارزاتی در پکتیــا، نورســتان و کنــر اســت، کــه در قهرمانی

رش رعد در پکتیا«ی اعالمیه
ُ

ته است. و بـاری دیگـر رسـتاخیز بازتاب یاف» غ

 یشـود، و در اعالمیـهی غـرب توصـیف میانگیز قیام در هرات و حـوزهشور

مردمی غرجسـتان و منـاطق مرکـزی و شکوه خیزش  در» هاپیوند خون خلق«

  ثیر آن در عمومی شدن مقاومت تأ

کید به عمل می گیـرد. و ال و بدخشـان کرانـه مـیید و تـا البـرز در شـمآتأ

ود رزمـش را سـرغریو شمالی در هم نوایی با مقاومـت کبیـر میهنـی  االخرهب

  بخشد.وده، به آن شکوه و جذابیت خاص میسر

ــه ــه اســت«ی ادر اعالمی ــر انقــالب خفت ــین » در ســنگر اعتصــاب بب چن

وقتی مردم با سالح آگاهی و اتحاد مجهز شوند، تمام لشـکرها و : «خوانیممی

زمـان بـرای هم». آوردریز روی زمـین در برابـر آن تـاب نمـیهای خونسالح

جلوگیری از امکان لغزیدن جنبش مقاومت ملی به سوی انحرافـات، اسـتفاده 

خروش رعد « ایمضمون اصلی انقالبی در اعالمیهشدن از ها و خالی جویی

گاهانـه، هدفمنـد و ا ایالب عملیهانق: «می نگارد ۱۳۵۸دلو » در پکتیا ست آ

رو پیروزی جهاد کبیر ملی ما به سمت گیری مترقی و انقالبـی متشکل. از این

تـازی اسـت کـه تمـام مستلزم سازمان دهی، ایجاد پشتیبانی از سـازمان پیش

گاهانه و جاننیرو بازانه تنظیم و های مجاهدین ملی را در تمام ابعاد مبارزاتی آ
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رهبری نماید. بدون چنین سازمانی آرمان ملی و انقالبی مـردم افغانسـتان بـه 

  ».گواهی تاریخ بر آورده نخواهد شد

چنان شهید پروفیسور عبدالقیوم رهبـر در پهنـای دانـش ژرف و علمـی هم

رسـیدن  یک نگریسته، بیست سال قبل از فراست و خویش به تحوالت قرن بی

لی را شکافته و به تصویر قرن جدید، خطاب به جوانان قرن بیست و یک مسای

سـال در مـتن آن قـرار داریـم و صـحت آن  ۳۰که امروز پس از کشیده است 

  نماییم. مشاهده می سرها را به چشم بینیپیش

شـگفت انگیـز تکنـالوژی و های رفتدرین نامه، اگر از یک طرف به پیش

و دست آوردهای آن اشاره شده، از سوی دیگر » انفورماتیک«ارتباطات دنیای 

ی مناسبات اجتماعی و به عدم تناسب و کفایت رشد و دست آوردها در عرصه

ی به دور از عدالت و رفـاه یاقتصادی پرداخت صورت گرفته که حاصل آن دنیا

که تا هنوز نتوانسته با برقراری روابط باشد عمومی با حمل معضالت بزرگ می

  انسانی به انسان تعریف واقعی و مقام الزم را کمایی بدارد.

گـاه گذشـته بـه قلـم آرزو مندیم جوانان افغانستان این نامه را که پیام نسل آ

را تفسیر انسان مبارز، انقالبی، آزاده و رهبر فرزانه را در خود دارد، خوانده و آن

  ند.و به خاطر بسپار

آوری شـده در های گـردنیم که مقاالت و اعالمیـهدادر اخیر قابل تذکر می

ی تحریر در آمده که ملت افغانستان، در احاضر، در شرایطی به رشته ۀمجموع

شـعر، ادبیـات،  داشـت.میان فوران آتش فشان، یک جنگ بزرگ و نابرابر قرار 

از انـد جـدا توزمـان خـویش اسـت نمی تهنر و سیاست که انعکاس واقعیـ

های خـونی باشـد ها و موجتصویرگری و تحلیل این نبرد کبیر میهنی، حماسه

  که همه روزه از کران تا کران کشور را رنگین و آتشین ساخته بود.
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 درخشـان آسـمان آزادی یاآوری بخشی از آثـار قلمـی ایـن دو سـتارهگرد

ها سبت به آناز ادای دین و مسئولیت ن ایخواهی و عدالت طلبی، شاید گوشه

یـن ا واریم با مساعی مشترک و جمعی در آینده بتـوانیم درامیدبه حساب آید. 

  تری برداریم.های بزرگتر و قابل قبولگام راستا

  (کریم)

  

  

   



 مجید کلکانی و قیوم رهبر  / ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخش اول

مجید کلکانیهای نوشتنامه و دستزندگی  

 

  



 مجید کلکانی و قیوم رهبر  / ١٤

  

  )۱۳۵۹- ۱۳۱۸شهید عبدالمجید کلکانی (  

 بخش مردم افغانستان (ساما)رهبر محبوب سازمان آزادی



 

 

 

  

  ١ی عبدالمجید کلکانیزندگی نامه

زمین رنـج و مبـارزه، اکنـون سـرزمین مردان بالکش و اسـتوار، سران افغانست

های شگفت ها و حماسهگاه قهرمانهای بزرگ انسانی و پرورشگاه ارزشقتل

ی های بزرگی را در قلب تپندهانگیز است. مردمی که در روزگاران کهن مدنیت

ارور و خود پرورش داد و در تالقی پویای تاریخ در جذب و دفـع نیروهـای بـ

های متعدد بود. همزمـان بـا پـذیرش ها و زبانها، ملیتگر مهد فرهنگویران

 .سخت هویت و آزادگی خود بودسرها، مدافع دستاوردها و نوآوری

ی اخیـر همـواره اویـژه در دو سـدهی نابکار ارتجـاع و اسـتعمار بـهاسلطه

ها و گرییخ چپاولی مردم ما را با آتش و تیغ پاسخ گفت و تارامبارزات دلیرانه

وطنان هزاره و نورستانی های خویش را بر ملل دیگر و یا قتل همدست اندازی

عنوان تاریخ ملتـی و یا وطن فروشی و چاکری خویش را بر در ارباب بیگانه به

برهنـه و حرمـان  ا پـاسـرنمایش گذاشت. ولی مردمـان  کش بهآزاده و زحمت

هــا و زنــده بــه رنــد: تــاریخ رنجای مــا بــرای خــود تــاریخ دیگــری داکشــیده

                                                           
بـه قلـم  »شـهادت عبدالمجیـد کلکـانی هدیه بـه مناسـبت اولـین سـالگرد« این مقاله زیر عنوان  )١

ی رهـایی (ارگـان نشـراتی ی پـنجم جریـدهشادروان عبدالقیوم رهبـر نگاشـته شـده و در شـماره ،برادرش

ش در آلمان به نشـر رسـیده -ه ۱۳۶۰هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان) در جوزای سال  –» هجاما«

  .ی آریانا ارسال شده استرای دانشنامهاست. این مقاله نسیم رهرو، مدیر سایت رهروان ب
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گان و مـزدوران هـا و ایسـتادگی در مقابـل بیگانـهها، تاریخ مقاومتشدنگور

 .های متعالی انسانیبومی آن و تاریخ دفاع از هستی و هویت و ارزش

بد و بیش از هر تاریخ تحریف یامدون سینه به سینه انتقال میاین تاریخ غیر

آفرینـد. هـر گـروه کوچـک د و حماسـه میبخشـبرای مـردم روح می ایشده

های ها و استعدادانسانی و هر ملتی در انعطافات بزرگ تاریخی، تمام ظرفیت

دهـد. در لحظـات پویـا و پـر از تحـرک و فعالیـت مکنون خـود را بیـرون می

ها آفریــده ن حماســهیتردارهای عظــیم انسانیســت کــه بزرگتــرین و پایــهکتلــه

یـن ا گیـرد و درسـت کـه تـاریخ واقعـی شـکل میشود، در این لحظات امی

فعالیت عمومی و تپش الینقطع نیروهـا و یـا اشـخاص بـه نماینـدگی از آنهـا 

کنند و از ورای ظـواهر خصال و فضایل نیکوی ملت خود را در خود جمع می

ی حرکت را تمثیل تضاد، جوهر پاینده و رشد یابندهپیچیده و درهم و برهم و م

دهنـد. گیرند و آتیـه را نشـان میکنند، حال را میا هضم میکنند. گذشته رمی

کننـد، از آنهـا های مردم ارتبـاط عمیـق دارنـد، بـدانها تکیـه میها با تودهاین

نمایند و در یک کلمه به آنها ها کمک میآموزند و دست آنها را گرفته به آنمی

روان شـان شصورت رابطه میان مـردم و پـیدهند و بدینآگاهی و سازمان می

هــا از خــالل تجــارب دهــش متقابــل و متداومیســت کــه نجــوای صــامت آن

طور زنـده و متحـرک شـکل بندی دو جانبه بـهها و جمعها و پیروزیشکست

یابد. هیچ قهرمان واقعی جدا از مردم و خالف خواست و گیرد و تکامل میمی

 .ها وجود نداشته و نخواهد داشتنیاز آن

 ،زاد امپریالیسـم روسثور به دسـت چـاکران خانـه هفتم کودتای منحوس

خـودی و هها که از حرکـت خـود بـی ما را تکان شدیدی داد. این تکانجامعه

عت شگفت انگیزی در سطح ملی گسترش یافت سرمحلی مردم آغاز یافت با 

ی زنـدانیان اها و کشتار بیرحمانهکردن ها، زنده به گورها، قتل عاممانو بمبارد
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مقاومـت همـه  عتراض و شـورش، قیـام و بـاالخرهدفاع، موجی از ابی و مردم

انگشـت سرداران کودتای هفتم ثـور کـه بـه دمسرانگیخت. ی مردم را براجانبه

ی ارقصــیدند، در ظــرف دو مــاه اول، از ســلطهامپریالیســم روس می ۀشــیادان

و  عت از یک سازمان توطئـه گـرسری خود به خوارانهماورای ارتجاعی و خون

سقوط کردند که کاری جـز بسـتن، زنـدانی  دور اجنبی به باند جنایت پیشهمز

 ۀاول دارای مردم چیزی در کارنامکردن و قتل عام و هتک ناموس و غارت و چپ

 .اغ کردسرتوان ننگین شان نمی

مستعمره بـه نیمهاش از یک کشور »تحول منفی«ی ما نیز در جریان جامعه

های عظـیم بشـری را در کتلـه ،امپریالیسـم روس ی کامل عیـاریک مستعمره

های سیاسـی نیـز هـر طـرف سازمان ی مرگ و زندگی به میدان کشید ومبارزه

یدند و مردم ما با دست خالی و بدون سازماندهی و آگاهی و تدارک کافی روی

ی روس ایستادند. مقاومت مـردم تقدرت امپریالیس ردر مقابل ماشین جنگی پُ 

 ربخــش مــردم در بنــد و اســیر یکــی از ُپــیخ مبــارزات آزادیبــه یقــین در تــار

جهـان بـه یـاد  سـراسرهای آن است. مردم ن نمونهیترن و با عظمتیترافتخار

سالح بدون پناه و بیخواهند داشت که چگونه ملت عقب مانده، کوچک و بی

گاهی الزم و پشتیبانی بی ا خواه جهان، بـدریغ مردم آزاد و ترقیسازماندهی و آ

خواران رقیب امپریالیسـم جهان ۀشرمانهای بیها و دست اندازیوجود توطئه

ها استوار و مغرور و پر از ایمان در مقابـل روس و تاجران سیاسی وابسته بدان

های امپریالیستی جهان به مبارزه برخاسـته، از آزادی، یکی از بزرگترین قدرت

یت و هسـتی خـویش دفـاع هو ،بهاهای گرانپیشرفت سالم اجتماعی و سنت

نمود. ملت ما برای مقابله با متجاوزی که از لحـاظ مـادی و تکنیکـی برتـری 

گـاهی  ،با چنگ زدن بـه وحـدت ،دارد تشـکیالت و بـا بـه دسـت گـرفتن  ،آ

ها و های گرانقدر خـود، بـا آفـرینش حماسـههای بزرگ انسانی و سنتارزش
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ن تحرک عظیم هـر چیـزی بـه کند. ولی دریها این نقیصه را جبران میقهرمان

هـای دهد. ارزشگیرد و به زودی تغییر محل میعت مورد آزمایش قرار میسر

صـورت مـردم از کننـد و بدینگیرنـد و جـا بـاز مینوین در جامعه شـکل می

شور خویش یاد  رکران و مبارزات پُ های بیقهرمانان واقعی خود قهرمانان رنج

ی ایـن خـاک بـا انام که در هر گوشـهمان گمآموزند، هزاران قهرکنند و میمی

های نا شگفته خویش در خـون خفتنـد ولـی در قلـب پـر از مهـر مـردم آرزو

 .جاودانه گردیدند

درین میان ملت مبارز ما در پهلوی دیگر قهرمانان راه آزادی فرزندی آفرید، 

شـور خـود،  رتربیت کرد و به جاودانگی سپرد که در طی بیست سال زندگی پُ 

کـه مـردم مـا از زمان آرامش و طوفان، در زمان شاهی و جمهوری در وقتی در

گـر، آهنـین روس اشـغال ۀبردند و یا از پاشرنج می» ییدودمان طال«استبداد 

گاهانـه و هدفمنــد قـدم بــر میهنگـامی داشـت و یــا کــه مـردم در مبــارزات آ

ا هـسنگر آنها و در داد، در پهلوی آنخودی را سازمان میهای خود بهخیزش

، »قشر منور«در میان روشنفکران  ،دست دوری های بزرگ و یا قرابود. در شهر

در همه جا و در همه وقت نام مجید الهام  ،دهقانان و چوپانان پا برهنه ندر میا

بخش مظلومان و تهی دستان و آرزومندان بود. کینه و نفرت ارتجاع، استبداد و 

گیخت. او کی بود و چگونه شـد کـه وی ایـن اناستعمار کهن و نوین را بر می

ن و بـی یترکـه محبـوبهمه در دل پر مهر مردم خـود جـا گرفـت، تـا جـایی

او  ۀارزرنـج و مبـ سراسراز زندگانی  این قهرمان این وطن شد. شمهیتریبرق

ه مـردم گـرد شـهادت وی بـباشد که در اولـین سـال ایتواند بهترین هدیهمی

  کنیم.قهرمان خود تقدیم 
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 آغاز رنج و مبارزه سر

ی اکلکــان کوهـدامن در یــک خــانواده ۀدر قریـ۱۳۱۸/١٩٣٩مجیـد در ســال 

ی امتوسط دیده به دنیا گشود. هنوز شش بهار عمرش نگذشته بود که خـانواده

د بـه هاشم جال خوش دگرگونی بزرگی شد. پدر و پدر بزرگش توسطوی دست

ندهار تبعیـد گردیـد. زنـدگانی در کوی با بقیه افراد فامیل به  دار سپرده شدند.

گاه با همه رنج و عذاب آن از مجید شخصـیت متکـی بـه خـود، آزاده و تبعید

مخالف استبداد بار آورد. وی که حوادث مرارت آور زندگی را با چشـمان بـاز 

قطاران خود از محبوبیت خاصـی برخـوردار بـود. کرد، در میان همتعقیب می

ساالن وی را به او زیادی از هم ۀحت و قاطعیت او عددبانه، صرامو و رفتار آرام

 پیوند می
ً
داد تا حدی که اکثر آنها که بیش از یک ربـع قـرن او را ندیـده عمیقا

در آخـرین  ها داشـتند.صمیمی و خوب خود خاطرهعنوان رفیق بودند، از او به

 ) بود که قریحه و استعداد مجیـد بـه یکبـارگی۱۳۳۲ -۱۳۳۱های تبعید (سال

ت خـود در مکتـب فوران کرد و بعد از بازگشت به کابل، در سه سال موجودیـ

 ۀحافظـذوق و اسـتعداد نویسـندگی و  ،شـاعری ۀقریحـ ۀنجات، وی نماینـد

اط عمیق او با یکی از رهبران تر آشنایی و ارتبالعاده بود، ولی از همه مهمخارق

روابــط  بــود کــه عــالوه بــر» ســامی«قاضــی عبــدالظاهر  ،هفــتم شــورا ۀدور

توان گفت که دریـن دوره خویشاوندی، حیثیت استاد و مربی او را داشت. می

خـود بـا دنیـای » خویشـتن«بود کـه مجیـد از محـیط پـر آشـوب و محـرک 

جامعه ارتباط محکمی برقرار کرد. وی اکنون به روشـنی ی بیرون و با اکرانهبی

بختی و سـیه و بدابعاد ملی سایه گسترده است  د که فاجعه و مصیبت دریدمی

العمل مجید نسبت به ایـن وجه کمتر از او نیست. عکسروزی دیگران به هیچ

که با مربی و معلم خود قابل تصور بود. وی بدون اینیع و غیرسرل خیلی مسای

اش داد و بدون وقفه هرچـه بـه دسـترسافکار خود را پرورش میکند، مشوره 
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رای کالسـیک و نامـدار عطـش خواند. اکنون دیگر اشـعار شـعد، مییرسمی

آهسـته آهسـته  ؛کرد. او در پی چیز دیگری بودمینتسکین ناپذیر او را سیراب 

زشی خود شروع به کـار کـرد و صنفان و رفقای ورقطاران و هموی در میان هم

فکران را به وجود آورد که باید علیه مظـالم اجتمـاعی کوچکی از روشن ۀحلق

وند و صـدای خـود را بـه گـوش هموطنـان خـود مبارزه نمایند، باید متحد شـ

در ایـن مبـارزه ش ابرسانند. مجید در آن زمان با وجود جوانی و کم تجربگـی

 .نقش اساسی داشت

و  ۱۳۳۵های عملی زد. در اواخر ماه قـوس محفل خیلی زود دست به کار

بل پخش های شهر کانامه را در مکاتب و لیسهدو قطعه شب ۱۳۳۶اوایل بهار 

ــــل از کــــرد.  ــــام محف ــــر ن تغیی

» نوایـانبی« به» خواهانجمهوری«

دهد که چگونه عنصر ترقی نشان می

ــاز  ــان محفــل راه ب اجتمــاعی در می

کند. اکنون هدف تغییری بود که می

به نوایی برسند. به » نوایانبی«در آن 

هرحال این محفل کوچک در میـان 

زد و تاریکی دردناکی دست و پا مـی

ها بـاز ییرف روشـناراه خود را به ط

ــال نمی ــزان س ــل در می ــود. محف م

محـدود و عـدم  ۀبر تجربـبنا ۱۳۳۶

گـرد استحکام درونی و فقدان امکانات در وقتی از هـم پاشـید کـه مـورد پـی

دیگری نیز  ۀکردند و یا زندانی شدند و عد به ایران فرار ۀپولیس قرار گرفت. عد
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 عقب نشینی کردند و مجید که مورد تعقیب
ً
دولت بود به زندگی مخفـی  موقتا

  .پناه برد

 زندگی مخفی

مجید از ابتدای بازگشت از تبعید روابط بسیار صمیمانه با روستانشینان اطراف 

گذاردنـد و جوانـان فکران این مناطق او را احتـرام میکابل برقرار نمود. روشن

 دانسـتند. در مـدتردباری او را نمونه میروستایی در شجاعت، صمیمیت و بُ 

رشور این مناطق در میان مردم ن جوانان پُ یترعنوان یکی از معروفکمی وی به

آمدنـد و بـا او طـرح شناخته شد. اشخاص زیادی از هر طرف به دیدن او می

دست افغانسـتان بـه  ها به مناطق دوردر این مدت بار ریختند. ویدوستی می

جات مسـافرت  های جنوبی و یا والیات غرب و هزارهطرف شمال، کوهستان

گاهی اش بر مینمود و هرگاه از سفر چند ماهه گشت، کوله باری از تجربه و آ

 مـردم خـود را شـناخت و آورد. درین سفررا با خود می
ً
از ها بود که وی عمیقا

های مختلـف عرف و عادات مردم و ملیت، هاها، ارزشاوضاع زندگی، سنت

سـازی انقالبـی توجـه به خود تر از همه، وینمود. مهم کشور آگاهی حاصل

کوله بار کوچکی بر دوش داشت کرد، میسفر که خاصی داشت. به هر جایی 

هـا گذرانـد، بارکه در آن چند جلد کتاب پیچیده بود، زنـدگی دشـواری را می

ها کیلومتر راه را پای جبور بود دهخورد و گاهی نیز مفقط در روز یکبار غذا می

. بزرگتـرین پای پر آبله و خونین نزد دوستی برسدبا  پیاده طی نماید و شب دیر

هـا را توصـیه یان اصالح کار و زندگی آنان بود. وی آنکار وی در میان روستای

هوده دست بردارند، درس بخواننـد و چیـزی های عبث و بیاز کارکه کرد می

لد های موسواد یاد داد و یا به کارها را ها تن از آنگیرند. وی خود دهبمفید فرا 

 یاجتماعی سوق داد که هم اکنون یا شهید راه آزادی اند و یا در سـنگر مبـارزه
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ی وی با این جوانان مـانع بزرگـی در رزمند. وجود و رابطهمسلحانه مردانه می

، روسـتایی اعتمـاد کامـل داشـت ۀجوانان ساده و بی پیرای راه فساد بود. وی به

گـاه رسـالت کـرد. وی هیچا القـا میهـحس اعتماد و وظیفه شناسی را در آن

خواه ها مردان آزادیکرد و از آنها فراموش نمیاجتماعی خویش را در میان آن

آورد. مجید در واقع پلی بود میان روشن فکـران و و مخالف ظلم به وجود می

بـود. وی در ی کـاملی ازیـن پیونـد های جوان دهقانی و وی خـود نمونـهتوده

حس بـی . کرد» ی حیثیتاعاده« ود در واقع هر دو طرف راخ ۀارتباط دو جانب

ها این ۀتر از هماز بین برد. ولی مهم هااعتمادی و خالی تصنعی را در میان آن

تغییرات ژرفی بود که در طی مـدت شـش سـال زنـدگی پـر از رنـج و درد در 

مـدت دیـد اجتمـاعی خـود را از  شخصیت خود وی به وجود آمد. وی درین

 .را از نزدیک دید» زخیان روی زمیندو«ها گسترش داد و هر به روستاشۀ ساح

  .هنگ ساختها هماو هویت سیاسی خود را با آنشناخت 

 ی نوینزندان؛ تجربه

های دربـار بـود کـه از توطئـهای از سلسـله ۀتوطئه زندانی کردن مجیـد نتیجـ

بعـد از  محبوبیت، کاردانی و نفوذ مجید در میان مردم هراس داشت. شهرت،

کـه این های دربار برای گرفتاری وی عقـیم مانـد و پـس ازکه همه کوششاین

همه تبلیغات ضد و نقیض وی نتیجه نداد، دست به توطئۀ دیگر زد. قتل رئیس 

ی شرعیات و اتهام مجید در واقع خفـت و درمانـدگی دربـار را نشـان فاکولته

خواسـت او را اکنـون می ها علیه وی تبلیـغ کـرده بـود،داد. دولت که سالمی

کار پیش روی محکمه بیاورد. برخورد دسـتگاه دولـت در عنوان یک جنایتبه

مورد وی به حدی ناشیانه بود که وی در زمان زندان، وقتیکـه در دسـت خـود 

نشـان  دولت اسیر بود، دو بار دیگر نیز مورد اتهام قتل قرار گرفت و ایـن خـود
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خواست مـتهم بسـازد. وی هشـت مـاه میست که چرا دولت او را این ۀدهند

بلندی سـرزندان انفرادی و در مجموع حدود سه سال زنـدان را بـا شـهامت و 

چون هـیچ «دولت  ۀخره بعد از همه این مدت به گفتگذاشت و باال سرپشت 

بعـد از یـک اعتصـاب غـذایی ». دلیلی علیه وی وجود ندارد، باید رها گـردد

ای از فعالیـت بیرون شد، مرحلـه تـازه» لفیکوته ق«چهار روزه وقتی مجید از 

 .وی آغاز گردید

فکر از همـان روز اول آغـاز کـرد بـه وی به کمک بعضی از دوستان روشن

رای خود و دوستان خـود که محیط زندان را ببرنامه ریزی و کار منظم برای این

 ۀکـردمبدل نماید. وی در زندان توجهی خاصی به جوانان تحصـیل ۀبه مدرس

ی در این جوانـان بـود. و ۀداشت. اتاق وی محل تجمع هممی نی مبذولزندا

طور کامل توفیق یافت این جوانان را از انحـراف تمام مدت موجودیت خود به

و دانش گرفت و به تحصیل علم ها را دست میی آنحتمی نجات دهد و همه

ود هـای اجتمـاعی او در زنـدان بـرای بهبـداد. فعالیتسازی جهت میو خود

آورد. وی باری به خاطر دفـاع می سربار زندانیان برای همیشه، درد وضع رقت

زندان به کار با زورگویی و رشوه ستانی مسئوالن از حقوق زندانیان و در مقابله 

های کابل برای شاقه فرستاده شد. داخل شدن کتاب، روزنامه و رادیو در زندان

 .بود ی ویاولین بار محصول زحمت کشی و مبارزه

های رژیـم ظـاهر شـاهی، سـه سـال پربـار و نسه سال زندگی وی در زندا

ن مردمـان ایـن یتـراز سیه روز اید که وی را به واقعیت زندگی عدهثمری بوپر

خود مانند انقالبیون بزرگ  [بودن] یزمین آشنا ساخت. وی در دوران زندانسر

سـازی انقالبـی ای خودبـر ۀن زندان را به مدرستواند که میادیگر به اثبات رس

از  ۀعد .توان رسالت اجتماعی خود را به پیش بردجا نیز میو در آنکرد مبدل 



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٤

های وی وفادار ماندند و در راه دوستان زندان او تا آخرین رمق به وی و به ایده

 .افتخار او روانندمندانه در راه پردیگر نیز شرافت ۀشدند و عدمردم شهید 

 پیمایی درازراه

را  اساسـی آن ۀطـوالنی بـود کـه پایـ ۀی مجید از زنـدان محصـول مبـارزرهای

 ۀساخت. عـدهای روشن می پایان خود وی برای فردااستواری و امیدواری بی

هـای ها و دام افگنیالرغم تمـام توطئـهاز دوستان و رفقای وی توانستند (علی

مـدت کوتـاه در  سالم بیرون بیاورند. وی ابتدا برایمجید را ماشین ارتجاعی) 

آشنا شـد. رو از جوانان انقالبی و پیش ۀاقامت گزید و درین مدت با عد کابل

طوالنی زندگانی مخفی خود را برای کـار تـدارکاتی  ۀوی که بعد از یک مرحل

انـد. ساخت، نتوانست مدت زیادی در کابـل بمالزم در شرایط نوین آماده می

اندیدا شـدن] )  مبنی بر کاندید[کزادگاه مجید(  تقاضای مکرر مردم کوهدامن

کـه اینجا انتقال داد. با وجود دوازدهم، او را دوباره بدان ۀوی برای شورای دور

دربار به شورا رفت، ولـی هـم مـردم و هـم دولـت » ندانزباب « یکی از افراد

رده است و چگونـه وی بـا مجید را احاطه ک ۀید تودد که چگونه موج تأییدمی

خـود دارد.  سـرها، سه چهارم آرای مردم این خطـه را پشـت توطئه ۀوجود هم

گـر دربـار، آرایش [زیـرا] ولی دولت وجود او را در پارلمان تحمـل نداشـت.

های انتخابـاتی، اولـین خواست نه افشاگر. تقلب در آرا و شکستن صندوقمی

گری مقابل وی گذارد. خـود های دیالعمل دولت بود که متعاقب آن دامعکس

قانون و نظـم از بـین ببـرد،  ۀکه رژیم نتوانسته مرا توسط حرباکنون «ت گفمی

و مـرا عصـبی نمایـد تـا مگـر خواهد جنگ روانی را علیه من آغاز نمایـد می

دی را حفـظ کـرد و سـرهای بعدی خود بیابد. بایـد خـونبرای توطئه ایهبهان

 ».استوار به پیش رفت، آینده از آن ماست
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فکران کشور را تکان داد. مجیـد های آن روشنامدی سوم عقرب و پیحادثه

داشت، از معروفیت  سراش را پشت که اکنون مبارزات ضد استبدادی ده ساله

فکـران انقالبـی او را در میان مردم برخوردار بـود. روشـنو محبوبیت وسیعی 

عنوان مردی تسلیم های مردم به وی بهو تودهدانستند کار خود میپشتوانه و هم

فراز پشت سرمندانه و پذیر و استوار که مراحل مختلف زندگی خود را شرافتنا

 .گذاشته است، اعتماد عمیق داشتند سر

مجید را متوجه اوضاع جدیدی  ،فکری درین دورهشگوفایی مبارزات روشن

های کرد که باید مبارزات خود را با آن همنـوا سـازد. ارتبـاط او بـا شخصـیت

گشود. ای را برای مبارزات منظم انقالبی میآفاق تازه ،انقالبی و جوانان پرشور

مجید که اکنون بار دیگر به زندگی مخفی پناه برده بود، با کوهی از وظـایف و 

فکــران و روســتائیان بــه کــار رو بــود. وی در میــان روشــنهها رو بــمســئولیت

تازی که بتوانـد همـه بط و پیشدهی پرداخت. فکر ایجاد سازمان منضسازمان

نیروهای انقالبی را در جهت منافع مردم سوق دهد و مبارزات شهر و روستا را 

هـا بـاز نمایـد، توده ۀمسـلحانۀ مبـارز ۀزند و راه را برای آغاز و ادامـبهم پیوند 

داشـت. فشـار روز افـزون دولـت بـرای همیشه فکر او را به خود مشـغول می

گین آن عکـس  ۀوی، همه نتیجـبرای بدنام کردن  گرفتاری وی و تبلیغات زهرآ

گرفت و بر محبوبیت او افـزوده داد. وی بیشتر در قلب و ذهن مردم جا میمی

نوکران روس کرد، مزدوران و قرهجانی خطاب میشد. اگر دولت او را دزد و می

گـری و خواندنـد تـا مشـاطهو و تروریسـت میصدا با آن او را ماجراجنیز هم

توان آفتـاب حقیقـت را گهدارند، ولی آیا میمزدوری خود را از انظار پوشیده ن

 با دو انگشت پوشاند؟

ی دولت برای به دام انداختن وی نتیجـه اهای مذبوحانهکه تالشاین بعد از

ها تن از دوستان و خویشاوندان به خـاطر وی بـه زنـدان نداد و در حالی که ده
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سـقوط خـود اشـیب سرعت به سرکه رژیم به تر از همه در زمانیبودند و مهم

شد، دولت تقاضایی به مردم کوهدامن داد که اگر مجید به زنـدگی نزدیک می

عنوان آتـش بـس عادی برگردد، با وی کاری ندارد. این تقاضا از نظر مجید بـه

ای بود که رژیم برای پذیرش آن مجبـور شـده بـود. وی بـه جانبهموقت و یک

( بــدون  اضــر شــدرزمــش حنهــاد رفقــای هماحتــرام تقاضــای مــردم و پیش

وی بدون کوچکترین عقب نشینی از مواضع خویش) به زندگی عادی برگردد. 

موقعیت او را شکست شـعار  مزدوران روس که تغییر ۀتوجه به هیاهوی شیادان

طور منظم و آرام به کار مبارزاتی خود مشـغول پنداشتند، بهمسلحانه می ۀمبارز

های اسـتوار برخـورد بـا صـخره های سـازش و تسـلیم او نیـز دربود و زمزمه

شد. هنـوز چنـد مـاهی از برگشـت گشت و ناپدید میواقعیت به عقب بر می

بـه ی شاهی جای خـود را مجید به زندگی عادی نگذشته بود که رژیم پوسیده

با آمـدن رژیـم فاشیسـتی داوود، مجیـد دوبـاره بـه  .دادداوود  ۀرژیم خودکام

لـت داوود بـا شـدت و سـبعیت زندگی مخفی و همیشگی خـود برگشـت. دو

خـود  د و آرام بـه کـارسـربیشتری در پی گرفتاری وی بر آمد، ولـی وی خـون

اگر فشار و اختناق دولـت و کوشـش آن بـرای «گفت: ها میپرداخت و بارمی

و ی سازماندهی دقیق کارها نابودی وی بیشتر شده است، ولی او نیز به شکرانه

از پیش توان مقاومت دارد. ولی نقش تصادف ئید معنوی و فعال مردم بیشتر تأ

توان نادیده گرفت. اکنون مـن از مـرگ هراسـی نـدارم و در گونه نمیرا به هیچ

ست دارد، اینکنم. آنچه همیشه فکر مرا به خود مشغول میی آن فکر نمیاباره

 »تاریخ داشته باشیم ۀنیم نقش موثری در حرکت پیشروندتواکه چگونه می

های خانـه نشسـت و سیاسـتمیان روستائیان و باغداران می وی گاهی در

» قانون اساسـی داوود«داد و زمانی نیز خراب کن دولت را مورد حمله قرار می

داد. مجید در زمـان بار انتقاد قرار میزیر رگ» طناب اسارت خلق«عنوان را به
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 سـرندگی، حیـرت و فـروکش بـه ککه جنبش انقالبی کشور در پراقتیداوود و

برد، زبان گویا و وجدان بیدار مردم ما و زحمت کشان این خاک بـود. وی می

های مذبوحانه و توحش فاشیسـتی رژیـم داوود بحـران عمیـق در دوران تالش

دانست که کشور از دوران د و مییداجتماعی کشور را به خوبی می –اقتصادی 

رد. گویـا وی گـذاهـای شـدید پـا میی تکانتحوالت آرام و کنـد بـه مرحلـه

شود. عت دارد نزدیک میسرای به توده ۀدانست که دوران مبارزات مسلحانمی

باید آمـادگی گرفـت، آمـادگی سیاسـی، «:وی در آن دوران سیاه فریاد بر آورد 

ــامی ــادگی نظ ــن پیش» آم ــی ای ــام ول ــر او در ازدح ــده نگ ــاد آین ــویی و فری گ

اد و در میـان کـوهی از ها گم شد. امـا امیـد خـود را از دسـت نـدکاریخرده

پیروزی در حرکت بـود. او عـالوه بـر  ۀطر و مشکالت، استوار به سوی قلمخا

ای فــرو هــای تــدارکی انقــالب، دقیقــههــای شــاق و عملــی و حــل پرابلمکار

را گذاشت تا با انقالب جهانی و مسائل بغرنج تئوریک روبه رو شـود و آننمی

ابی قرار دهد. آثار قلمی وی کـه از ایـن از دیدگاه انقالب افغانستان مورد ارزی

  تفکر انقالبی کشور ماست. ۀترین چکیداست به حق عالیدوره باقی مانده 

هـا تـوان از میـان توفـانمی دسـت های بـزرگ و ناخـدایان چیـرها کشتیب

  گذشت.

مـا را از اعمـاق تکـان  ۀفروش، جامعـتم ثور توسط مشتی وطنکودتای هف

انـه زیـر پـای رحمهـا و هسـتی ایشـان بیقـدرات آندند که میدداد. مردم می

هـا ها و سیه روزیشود. مردمی که تمام مرارتمال میاستعمارگران روس لگد

کردنـد و از میها زنـدگی را با جبین گشاده پذیرفته بودند. مردمی که در مغاره

زندگی محروم بودند. مردمی که زیر شالق استبداد و اختناق  ۀتمام وسایل اولی

 –زینـد خوش بودند کـه آزاد انـد و آزاد میکندند، فقط با این دلمتد جان میم

 با ایـن 
ً
آزادی پر از رنج و مصیبت. مردم ما که به آزادی خود عشق داشتند اقال
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خـود نپذیرفتـه  سـرمنحـوس بیگانـه را بـر  گاه سایهزیستند که هیچتصور می

سـی را بـر گلـوی خـود بـارگی چنگـال خـونین تـزاران روبودند. اکنون به یک

نسـتند تحمـل کننـد. تواکردند. این برای شان قیامتی بود کـه نمیاحساس می

های خـود را کـه ها و بدبختیما درست درین موقع همه رنج ۀملت رنج کشید

 .در قلب غمگینش گره زده بود منفجر ساخت و قیام کرد

دبینانـه و مجید در ابتدای کودتای ننگین مزدوران روسی در مقابل نگرش ب

بین بـود. وی بـا اتکـا بـه اعتماد و بدهر چیز و هر کسی بی مأیوسانه ایستاد که

عنوان ر قدرت سیاسـی را بـهگفت که کودتای ثوهای بزرگ مردم ما میظرفیت

د و رژیم ارتـداد بـا دهروی مردم قرار میقابل حل، قابل دسترسی پیش ۀمسئل

واند منافع مـردم را بـر آورده تاش به هیچ صورت نمیبستگیخصلت غلیظ وا

گری و اسـت توقعـات مـردم را از خـالل اغـوارژیـم مجبـور  ،سازد. برعکس

مطلـق رژیـم کودتـا بـر یـک نیـروی  یفریبانه بلند ببرد. اتکـاهای عوامطرح

هـای ای و خیزشاومـت تـودهای بـرای مقگسترده هی زمینتخارجی امپریالیس

ایسـت کـه نیروهـای شـرایط انقالبیوجود خواهد آورد، و این درست مردم به

توانند با تکیه بر آن در میـان مـردم برونـد، آنهـا را بسـیج و تاز جامعه میپیش

سازماندهی نمایند و آگاهی انقالبی را در میان آنها پخش کننـد. انطبـاق ایـن 

ی جامعـه و انعکـاس آن در ذهـن و تفکـر های رشد یابنـدهتحلیل با واقعیت

ازتاب عمل خود را در گرایش نیرومنـد وحـدت طلبانـه در نیروهای انقالبی، ب

 .رو جامعه دادمیان نیروهای انقالبی و پیش

از  ،اعتبـار ،انقالبـی رسـوخ ۀمجید برای وحـدت نیروهـای رزمنـد تالش

رفـت اسـتقامت و ارائـه راه درسـت پیش ،بینی او، اسـتواریواقع ،گذری خود

ی آن محـوری بـود کـه گذشـته بهـایانقالب افغانستان بر بستر تجارب گران

توانستند بر روی آن تکیه کنند و کـار شـاق و انقالبیون کشور ما با اطمینان می
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گــذاری ســازمان هــا بنیانایــن تالش رعظمــت خــود را آغــاز نماینــد. ثمــرهپ

 .متحد ملی بود بخش مردم افغانستان و جبههزادیآ

از بهترین فرزندان این های هزاران تن ها و افت و خیزکوشش ۀنتیج» ساما«

جنـبش ادا  ۀود را صادقانه در حرکت پیشروندخاک است که هر کدام نقش خ

دار مجید برای ایجاد فضای سالم میان نیروهای انقالبـی کردند. کوشش دامنه

هـای ، یکـی از بزرگتـرین دسـت آورد»سـاما«جامعه و وحـدت آنهـا بـه دور 

ــی ــش ژرف انقالب ــا دان ــت. وی ب ــارزاتی وی اس ــارب گران مب ــای و تج به

را ترسیم کـرد. آثـار » ساما«اش، با دید روشن از اوضاع، خط متمایز مبارزاتی

ی آن در شــرایط بغــرنج ملــی و بهــای وی قبــل از همــه تطبیــق خالقانــهگران

بشـری در میـان انبـوهی از  دهد که تفکر پیشـرفتهنی نشان میالمللی کنونیب

کند و نقالبیون راستین در میان مردم باز میتهاجم و توطئه راه خود را به همت ا

طـور فشـرده در ای با خود ویژگی ملی ما بـهآمیزهبهای بشری در تجارب گران

هنگـی آگیـرد. اگـر مـا قابلیـت همدسترس مردم و رهروان راه آزادی قـرار می

ساما را با جوشش وسیع مردم ببینیم، اگر ادامه کاری منظم  ۀجنبش رشد یابند

کنیم هم مشاهده مـیا در ابعاد مختلف مبارزاتی با وجود ضربات پیسازمان ر

خصوص در سه سال اخیر ههای بزرگ جنبش انقالبی کشور ما بو اگر دستاورد

 با نام ساما پیوند خورده است، ما در همه حال، بـا نـام قهرمـان مجیـد 
ً
عمدتا

نی سیاسـی و بیواقـعشویم، کار شاق عمل تدارکاتی منظم و دائـم، رو میهروب

همـه آن  ،اندیشی سیاسی و تهور انقالبی ، تلفیق و دورموانع ۀتسخیر جسوران

بخـش مـردم ست که مجید با به کـار بـرد آن توانسـت سـازمان آزادیصفاتی

 .را مرحله به مرحله رهبری نمایدافغانستان را ایجاد و آن

کـه  رسـدی میکه انقالب عظیم مردم ما وقتی بـه پیـروز دانستمجید می

در یـک صـف واحـد و در زیـر یـک  و اسـالمی ملـی، همه نیروهای انقالبی
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نظامی گرد آیند. وی خود تجسم این وحـدت ملـی بـود.  –فرماندهی سیاسی 

بعد از مدت کوتـاهی پـس از » جبهه متحد ملی افغانستان«اعالم موجودیت 

وحـدت ملـی را  ۀی این اسـت کـه سـازمان مسـئلدهنده نشان» ساما«ایجاد 

 .ن وظیفه در مقابل خود قرار داده استیترعنوان مبرمبه

جبهـات داخـل کشـور و  گـانکوشش مجید قهرمان برای وحدت رزمنـده

آهنگی فعالیت آنها روی مواضع مستقل ملی و در ضـدیت بـا سویی و همهم

ن صـفحات تـاریخ کشـور را یترافتخـارنوع ستم ملی و طبقاتی یکـی از پر هر

 .سازدمی

 موزیماز مجید بیا

 خارش با رنج زیست و با سـتم جنگیـد؛افتمجید که در تمام مدت زندگانی پر

داد. ن زندگی یک انسان را نمایش مییترپرباراش بیست سال زندگی مبارزاتی

عنوان یک سازمانده طراز اول، فرمانده نظامی مقتدر، تئوریسـن و مبلـغ وی به

ن خصـال ملـت یترشـریفعنوان انسـانی کـه انقالب افغانسـتان بـاالخره بـه

رزمــان و داد، بــرای همدیــده و بشــریت مترقــی را در خــود انعکــاس مــیرنج

آموزنـد و راه او را ایسـت کـه از وی میپیروانش و برای مردم شریف مـا نمونه

  .کننددنبال می

 مجید سازمانده

وقتی خط سیاسی انقالب روشن شود همه چیز وابسته به سازماندهی اسـت. 

انعکـاس مـادی یـک روش فکـری و سیاسـی اسـت. مجیـد در هر سازمانی 

ضــد امپریالیســتی خــود همــواره بــر اســتحکام و مبــارزات ضــد اســتبدادی 

توانسـت بـا اش ورزید. وی در مراحل مختلف مبـارزاتیتشکیالتی تأکید می
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هـای پـا برهنـه ایـن فکر انقالبی افغانستان را بـا تودهابتکار و خالقیت، روشن

های انقالبـی را در خـدمت ها را بزدایـد و ایـدهمرز میان آن وطن پیوند دهد و

تـاز در عمـل مصالح مردم قرار دهد. وی ایمان انقالبی را از راه سازمان پـیش

صورت سازمان مستحکم و رشد یابنده داد و بدینموثر و هدفمند انعکاس می

له را کـه گرفت. تفسیر این مسـئبه وجود آورد که از آغاز و انجام خود نیرو می

ساما با وجود اختناق ممتد بر جامعه و ضربات پیهم از جانب دشـمن روز تـا 

سازد بایـد در تر میی خود را در میان مردم عمیقیابد و ریشهروز گسترش می

هـا تکیـه کرد که اگـر سـازمانی بـر تودههمین نکته دید. وی همیشه تأکید می

دریغ در خدمت آنها قـرار ندهـد و بی نداشته و منافع آنها را باز نتابد و خود را

مورد اعتماد و پشتیبانی مردم قرار نگیرد، هرقـدر هـم از انضـباط و اسـتحکام 

تواند دوام بیـاورد. اسـتحکام تشـکیالتی یعنـی رفـتن در برخوردار باشد، نمی

آغوش پر از مهر مردم و بر انگیختن اعتماد و پشتیبانی فعال آنها. وی در تمـام 

دریـغ آنهـا اش در میان مـردم خـود بـود و از حمایـت بیفیمدت زندگی مخ

های ها و افکار او بود. او افکار و ایدهبرخوردار. زندگی وی تجسم واقعی ایده

بـرد. او کرد و دوباره در میان مردم میخود را از متن زندگی مردم استخراج می

کرد و کشف میرزمان خود را های همها و استعدادبا توانایی و قدرت، ظرفیت

رزمان او به خاطر دارند که داد. همن موقعیتی قرار مییترهر کدام را در مناسب

ن لحظات انقالب وی چگونه در آنها اعتماد به نفـس و اتکـا بـه یتردر بحرانی

سنگر خود ن مسائل را در مقابل رفقای همیترآورد و پیچیدهوجود میخود را به

های مکنون و بالقوه خود را بـه کـار باشند و استعدادگشا داد تا خود رهقرار می

گاهانه را با ابتکار انقالبی روح می  .بخشیداندازند و بدین صورت انضباط آ
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 مجید فرمانده نظامی

عنوان شکل دیر پای ی مسلحانه بهاش به مبارزهمجید از آغاز مبارزات سیاسی

جـارب انقالبـات دیگـر ی دقیـق تداد. وی بـا مطالعـهمبارزه اهمیت زیاد می

انقالبی، جنـگ  ۀنتیجه رسیده بود که جنگ مسلحانها خیلی زود به این کشور

هـای ها به گروهآهنگ و جدا از مردم. وی بارمردم است نه جنگ گروهی پیش

خواستند دست به شورش مسلحانه بزنند تأکید کـرده بـود فکری که میروشن

بانی فعال مـردم شـورش مسـلحانه که بدون تدارک وسیع سیاسی و بدون پشتی

ای داشته باشد و مردم را بدون آمادگی کامـل در برابـر تواند تضمین و پایهنمی

خوردگی و دوری از سری آن بالشک ادهد که نتیجهنیروی برتر ارتجاع قرار می

ی اانقالب خواهد بود. وی با این دید علمی به کار وسیع تدارکاتی برای مبارزه

 .اختمسلحانه پرد

های چریکی و پارتیزانی مـدرن در کشـور مـا گذار جنگمجید به حق پایه

ی مسلحانه را در قلب دشمن و در مراکز عصـبی آن در وقتـی ابود. وی مبارزه

بـرده آغاز نمود که نیروهای دیگر هنوز به اهمیـت سیاسـی و نظـامی آن پـی ن

ی او مبارزه گرایی و جدایی میان جنگ چریک شهریبودند، ولی وی از مطلق

 پرهیـز می
ً
ی مسـلحانه در اکـرد. آغـاز مبـارزهپارتیزانی مسلح در روستا جـدا

های کشور و زمان آن در روستاشهرهای کلیدی و تلفیق، امتداد و گسترش هم

ی اهنگی این دو، یکی از ابتکارات علمی و عملی مجید بود که در گنجینهآهم

های خود بـه دارد. در وقتی که شورش ی انقالبی مقام بسزاامبارزات مسلحانه

ای هـای تـودهکـرد کـه قیامها تأکید میخودی مردم ما اوج گرفته بود، وی بار

ی مردم و وضـع انباید به صورت مجزا و به دور از سیر کلی مبارزات مسلحانه

دفـاع منـاطق مـورد مان یابد، چه در آن صورت مـردم بـیعمومی جنبش ساز

جنگ ایلـه « گیرند. وی قبل از همه علیهمن قرار میی دشرحمانهحمالت بی
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قیام کرد و در مقابل آن طرح جنگ سـازمان یافتـه و هدفمنـد را مطـرح » جار

تر از خود پیشـی های تازه را فتح و بر دشمن نیرومندنمود که قدم به قدم سنگر

 .کندها را برای مردم خود کمایی گیرد تا با کمترین تلفات بزرگترین دست آورد

های سـنجیده شـده در سازمان دادن مبارزات اعتصاباتی و تظاهرات و قیام

مـردم  ۀه آنهـا در خـدمت مبـارزات مسـلحانصفوف ارتـش و قـرار دادن همـ

ه نظـامی در عنوان یک فرمانـدی آن توانایی بزرگیست که مجید بهادهندهنشان

  .ما به میراث گذاشته است رایطی زندگی پرافتخارش ب

 وریسن و مبلغ انقالبیتئ ؛مجید

لیسم بر کشـور مـا کودتای ننگین نوکران روس و تهاجم نظامی سوسیال امپریا

انگیخــت کــه نــه چنــان گســترش برمــردم مــا را بــا آن ۀمقاومــت سلحشــوران

کرد و نه نیروهای انقالبـی کشـور مـا بینی میرا پیشامپریالیسم غدار روس آن

های ملـی و خودی مردم، فاکتورهد ببرای آن آمادگی داشتند. موج مبارزات خو

الجیشـی عشایری، تلفات میان مناطق مختلف کشور چه از نگاه اهمیت سوق

ود ناشی از و یا آمادگی مردم برای مبارزات منظم، پراگندگی جبهات نبرد که خ

 نـده و خـود کفـاییکیست که بر بسـتر اقتصـاد پراخصلت خود جوش مبارزه

کنـد، طور کلی عدم توازن انقالب ما را بازگو میکشور ما رشد یافته است و به

رو که بتواند با خردمنـدی و توانـایی گر و پیشنبودن یک جریان مسلط روشن

های مبارزاتی مردم را در همه ابعاد آن به کار گیرد و... همزمان با تمام ظرفیت

و » هـای خـارجیکمک« گرایی ظلمت آفرین که بـا تکیـه بـرموجی از عقب

خواهنـد های ظاهر و پنهانی با نیروهای امپریالیستی رقیب روس میتگیوابس

ــوای رزمنــده و انقالبــی آن تهــی ســازند، جنــبش آزادی بخــش مــا را از محت

ا بـه جـای اختنـاق امپریالیسمی را جانشین امپریالیسم دیگر کنند و اختناقی ر
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سـتان از در چنین شرایط و اوضاعی طرح تئوری انقـالب افغان کنونی بنشانند.

ی کشور اکش و رنجدیدهو از موقف مردم زحمتدیدگاه منافع مردم افغانستان 

  .ما کاری ساده نیست

های اش همـواره بـر نقـش اندیشـهمجید در دوران پرثمر زندگی مبـارزاتی

علمی و ره گشایی که بتواند برای مردم سعادت و بهروزی بیاورد و در خـدمت 

وی در آخرین پیامش بـه مـردم کشـور خـود نیـز  کرد.آنها قرار گیرد تأکید می

 .»مرگ بر دشمن دانش، مرگ بر دشمن پیشرفت«فریاد بر آورد: 

بهای این مرد بزرگ هنـوز جمـع آوری نشـده که همه آثار گرانبا وجود این

گاهی به دست کسـی نرسـد، است و مقدار زیادی از آن نیز ممکن است هیچ

ن یتـرفکر جوشـان وی را در مـورد بغرنجولی از آنچه باقی مانده است عمق ت

ای کـه در اسـناد معتبـر سـازمان های سیاسیتوان دید. طرحمسائل کنونی می

ی ایـن اسـت کـه بخش مردم افغانستان انعکاس یافته است نشـاندهندهآزادی

ن لحظات نیز نقش موثر یترتواند حتی در سختی بشری میدانش پیشرونده

که نیرویی بتواند از منافع بال فصل اشد، به شرط اینگر خود را داشته بو روشن

هـا نگـذارد کـه در آن مردم حرکت نماید و تلقیات خـود را بـه جـای واقعیت

تا کنون در همـه » ساما«رو گردد. خط پیشصورت به چیزی الیعنی مبدل می

ابعاد آن مرهون زحمت کشی مجید قهرمان است. مشی مستقل ملی اتکـا بـه 

های محروم، آن اصـول اساسـی اسـت کـه اعتماد مطلق به تودهنیروی خود و 

های درازی حیثیـت تـدوین و بـه یقـین سـال» سامایی«توسط وی در جنبش 

 .قطب نمای حرکت جنبش انقالبی ما را خواهد داشت

مجید بزرگترین مسائل نظری جنبش ما را با وضوح و روشنی زایدالوصـفی 

اسلوبی که مانند آب زالل اعمـاق انداخت. در قالب اسلوب فرید خودش می

ای و های تـودهداشت. وی گاهی از ضرب المثلتفکر انقالب مردم را بیان می
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ــردم عمیــق ــول م ــییتراصــطالحات معم ــانی آنیترن و اساس ــرون ن مع را بی

گرفت. کلمات قاطع با آن جمله را به کار میکشید و در موقعیت معینی آنمی

ر زیبایی شباهت دارد، با لحظاتی از طنز مکنون های محکم که به میناتوبندی

اسلوب نگارشی را به وجود آورده است کـه تـا کنـون نیـز در ادبیـات جنـبش 

تـوان شـود و بـه حـق میسامایی و در مجموع جنبش انقالبی از آن پیروی می

عنوان یـک ای مطالـب بـهگفت که اکنون اسلوب نگارش و تعبیر وی در ارایـه

ی اوی نه تنها نویسنده .یاسی در حال تکوین و تکامل استروند در ادبیات س

نظیـر بـود. وی کـه چیره دست، متفکر بـزرگ بـود، بلکـه سـخنور بلیـغ و بی

های زیاد عمر خود را در میان دهقانان سپری کـرده بـود، افکـار بغـرنج و سال

گونـه کرد که هیچی سیاسی را با چنان وضوحی برای مردم تشریح میاپیچیده

 .گذاشتیی در ذهن شنونده باقی نمیخال

 مجید انسان

اش شخصـیت او ی مجیـد در زنـدگی پـر از رنـج و مبـارزهبزرگترین حماسه

عنوان یک انسان بود، انسانی که تمام سجایای اخالقی یک ملت بال کشیده به

ل ین خصـایتررفتـهن و پیشیتررا بـا عـالیرا در خود متمرکز ساخته بـود و آن

اش بـا دهـش و زندگی سراسری مزج کرده بود. وی مردی بود که انقالبی بشر

ســخاوت تــوام بــود؛ ســخاوت مــادی و معنــوی. هــزاران خــانواده و فــرد در 

اند. وی حتـی در ن لحظات زندگی خود از وی کمک دریافت کردهیتربحرانی

ها یـاری زندگی مخفی نیز مسئولیت تنظیم زندگی مردم خود را داشت و به آن

مود. وی در روابط خود نرا حل میداد و مشکالت شان، مشورت میرساندمی

نهایت صـمیمی و صـادق بـود. بردبـاری و شـکیبایی او در مواقـع با مردم بی

ای جاودان ساخته بود. وی بـا همـان متانـت تـا بحرانی زندگی از وی اسطوره
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ضع آخر زیست و با همان شهامت شهید شد. او با کهترین مردمان با چنان توا

درد راز و هـمکرد که همه او را نه معلم و پیشوا، بلکـه رفیـق و هـمبرخورد می

اش فقط در حـدود مـردم و بـا دانستند. وی با وجود عظمت و بزرگیخود می

رزمـان و یـا دوسـتداران وی کـه ها تـن از هـمها. صدتر از آنمردم بود نه بلند

خوردنـد، ها بـا وی بـر میه بارکها در انتظار دیدن وی بودند با وجود اینسال

ای و افسانه ساز را بردند که مجید قهرمان، مجیدی افسانهولی هیچ گمان نمی

 .انددیده

هـای پرداخـت. از کاراش به کـار طاقـت فرسـا میوی در زندگی مبارزاتی

هـای کوچـک و گـاه از کاروی هیچهای بـزرگ. کوچک و پیش پا افتاده تا کار

شت. برای وی مهم این بود که ماشین انقالب به جلو برود و اهمیت عار ندابی

نمایـد، هـیچ ارزشـی ی معینـی بـه چـه کـاری اقـدام میکه وی در لحظهاین

نداشت، مهم این است که این ماشـین بـه کـار افتـد و خـوب کـار کنـد. وی 

ی کار شاق، مداوم و منظم بود. وی در مدت چند سال زندگی پر بـارش نمونه

قایق صبح تا آخرین لحظات شب در کار و تپش بود، به همه چیـز و از اولین د

کش ســرنمــود. وی روح کــرد و وارســی میکشی[رســیدگی] میسرکس همــه

  .انقالب ما بود

 ی ملت مای تاریخ و افسانهفاجعه

خبر گرفتاری و شهادت مجید قهرمان موجی از تأثر و انزجار را در میان مـردم 

یخت. مردم ما در تمام مناطق کشور ازین خبـر بـا حماسه ساز کشور ما بر انگ

خواسـت بـا شـهادت مجیـد خون و آتش استقبال نمودنـد. رژیـم مـزدور می

ولی  ،قهرمان جنبش سامایی و جنبش مقاومت ملی ما را ناتوان و مأیوس سازد

العمل مبارزاتی خود به دشـمن نشـان بش انقالبی و ملی کشور ما با عکسجن



 ٣٧ /های عبدالمجید کلکانینوشتنامه و دستبخش اول: زندگی

پرافتخار افغانستان که فرزندانی چنین را در دامان پر برکت داد که ملت بزرگ و 

خود زاده و پرورش داده است، ظرفیت این را دارد که فرزندان برومند و فداکار 

دیگر نیز تربیت نماید. سالحی را که مجید قهرمان برداشته بود و شعاری را که 

ها هـزار تـن صد هم اکنون در دست» یا مرگ یا آزادی« داده بود، شعار سراو 

شود. اگر جای او خواه دیگر نیز بلند میها انسان آزادیملیون ۀدیگر و از حنجر

ها، افکار و قبل رونده و انقالبی ما خالی است، ایدهامروز در میان جنبش پیش

دشــمن  .از همــه روح نویــد بخــش او مشــعل راه آزادگــان ایــن ملــت اســت

ولی شـهادت او  ،افغانستان دور سازدهای محروم خواست مجید را از تودهمی

گـر جنبش انقالبی کشور ما را بیش از پیش بـه مـردم پیونـد داد. روس اشـغال

خواست مجید را نابود سازد، ولی وی با شهادت خود در قلب خونین مردم می

اکنـون کـه یـک سـال از شـهادت ایـن بزرگمـرد قهرمـان  .خود جاودانه شـد

کشـور را بـه دادگـاه بـزرگ تـاریخی مبـدل  سـراسرباز ما گذرد، ملت جانمی

اند و دیری نخواهد بود که جنایت کـاران روسـی و مـزدوران حقیـر او در کرده

ی راه اسـپردهسربهترین تجلیل از ایـن  .فشان خشم مردم نابود شوندمیان آتش

مردم، راه آزادی و ترقی اجتماعی، این است که از او بیاموزیم؛ مانند او زندگی 

ل او به مبارزه بپردازیم و در صورت لزوم ماننـد او در راه آزادی مـردم کنیم، مث

 پایان .شهید شویم

 ٢کشور سراسر ها و اقوام جاویدان باد پیوند خلق

هـای بخـش خلقدرین روزها تپش انقالبی قلب افغانستان نبض جنبش آزادی

مقاومـت  تـازی ونمـوده اسـت. پیش تـرنوید بخـش و را تندتر کشور سراسر

                                                           
 ١٣٥٨در مـاه جـوزا سـال » جاوید باد پیوند خـون خلـق هـا و اقـوام سراسـر کشـور«ی نامهشب )١

       .خورشیدی، به قلم شهید عبد المجید کلکانی به نگارش در آمده است
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 غرجسـتان نقطـه چـرخش در ساران غرورانگیزکوه ی خلق هزاره دربازانهانج

 فروش کودتا را دررژیم میهن بخش خلق ما پدید آورده وتکامل نهضت نجات

  داده است. سقوط قرار اشیب برگشت ناپذیرسر

 ۀخدعـ ی خلـق هـزاره بـا قسـاوت وخواهانهآن زمان که رستاخیز آزادی از

سیاه دالن  خون کشیده شد، تا کنون ارباب قدرت وهم بن خون آشااعبدالرحم

که آن بوده اند که خلق هزاره جز روحانی نمایان گمراه برین پندار نژاد پرست و

 ها شـکرسـتمگری در برابـر غارت گـردد و، توهین شود، رنج ببرد، بکشد بار

 آیـد؟ ودسـتش برمی چه کاری از چه حقی دارد و زمین دیگرسربگوید درین 

مـیهن ثابـت  بخش دفاع ازی نجاتجبهه ینک خلق قهرمان هزاره با ورود درا

 بـازآبادانی کشور، خون گـرم فرزنـدان پـاک پای سخت کوشی درنمود که هم

نهـال آزادی  نثـار آهنگ اقوام برادر درآمیختـه ورا با خون مجاهدین پیش خود

 افتخار شایسته ادا رازی واف سرتاریخی خود را با  َدین ملی و می سازد و کشور

  نماید.می

 نورسـتان و، های دشمن سوز کنـرکه خیزش -کودتا غدار و ریزرژیم خون

گان بیگانـه تجـاوز شـرمانه دخالـت وهـرات را بی ی فنا ناپذیرپکتیا وحماسه

 های محلـی ازکشـیدگی های فـردی وبا دامن زدن خصومت کرد ویوانمود م

خلق شـگاف ر پیکا ایصف فشرده ت درخواساغوا می طریق تطمیع، تفتین و

سـنگرهای  آن در انعکاس شورانگیز غرجستان و رستاخیز برابر در -ایجاد کند

های وحشیانه به محـالت ضمن شبخون افگنده، در را بدور-نبرد، نقاب تزویر

های اق مذهبی، به پای تودهافتر کشی مبنی بر برادر با شعار هزاره نشین مرکز و

 های مقهورنگذارید که هزاره سید؛ازبیک افتاد که به دادم بر تاجیک و، پشتون

ه چـ ؛ندارنـد بردگی نداشته اند و نوشتی جز اسارت وسرها که این برآرند. سر

زمـان بـا اسـتعانت نهنـد؟(!) هـم گلیم خود فراتر سان جرئت یافته اند پای از
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اطرات های شمال بـا دامـن زدن خـتاجیک کوب هزاره، ازسرها برای ازپشتون

 از ی نـادری التمـاس نمودنـد کـه بشـتابید واهای دورهگداز بهم انـدازیجان

؛ مـا شان ازسر غارت کنید. بدزدید و های پکتیا انتقام بگیرید؛ بروید وپشتون

فتنـه  همـه نفـاق واین خشـم از مردم با بیزاری و و شما، ناموس شان از مال و

ا برادرخـود؟ مـا پیوسـته بـا صدا پرسیدند که با کـی بجنگـیم؟ بـانگیزی یک

تـوان خواهیم جنگیـد، چگونـه می ایم وناموس خود جنگیده دشمنان خاک و

های اما نابغه ادران خود را بشگافیم.فروشانه شما سینه برهمنوا با مقاصد میهن

 به کمند افگندند و فشار با نیرنگ و ای را مانند سیاه پوستان افریقا،خیانت عده

هرجانبی که باشد بین اقـوام اسـتخوان  خلق ازر د تا با کشتانمودن روانه سنگر

شیرمردان زنجیرشکن پاک سازند. معلوم  زمین ما را ازسر شکنی ایجاد کنند و

توانـد چـه ثمـری می هم اندازی اقوام برادر است که امید واهی رژیم برای در

هـا، یکتاج ها ودنبـال آن نورسـتانی هو بـ های سلحشورپشتون آرد. مگر ببار

بهـم  همـه شـان افسـون تفتـین و بخش ملی نبوده انـد، ونجات آغازگر پیکار

 کـاررا درآتش پیی دژخیمان آناتوحش لجام گسیخته اندازی شیاطین کودتا و

اغ سـرتـوان مجروحی را می بازسرآیا درجهان  نساخته اند. اثرعادالنه خود بی

 سنگرخود را هدف گیرد؟همدشمن سینه رفیق  اندازی بر رجای تیهنمود که ب

شما کـه ازسیاسـت  .هوده استجانیان رژیم کودتا بی این نکته ازپرسیدن 

هـای ایـن خواهیـد ملیتزنیـد چـرا خـود میتفرقه انـدازی انگلیسـی داد می

آن اردوی قهرمـان تـاج  جان هم بیندازید.ههای فاشیستی بزمین را به شیوهسر

 زعـم تـان از هبـ یر فرعونی جـا داد وسر های چون شما را بربخشی که دلقک

دسـت خـود شـما سـالخی چـرا به امـروز ؛بریدمن تا ژنرال همه خلقـی بـود

پیوندند؟ گذشـته خلق می پیکار نگریزد به سنگر میدان نبرد اگر از شوند ومی

کجا  حال در ؛سوختاندزعم شما چشم دشمنان تان را میآن ارباب تان که به از
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ی وحشی مشاورین اگله و بارهای سالح مرگچرا کاروان خواب رفته است وبه

 .را نجات دهندد شما نتوانآن نمی

داده  انتقاد سالح قـرار رگبار ما اکنون رژیم ننگین کودتا را زیر بازخلق جان

حـامی دیـو  بگـذار :دهـد کـهچلنج می تضرخبا خروش مسلسل به رژیم م و

طلسـم باطـل  پـیش نهنـد وی کیوبایی آنف پـای جوجه سگان هرزه سیرت و

گاه نبرد خلقی کـه بـرای آزادی خـود آزمون در دیگر باراستعماری خود را یک

مـزدوران کـودن چـون شـما  ها هـم حـق دارنـد ازآن رزمد بیازمایند. آخرمی

حتـی اسـلحه مکروبـی  خشنود باشند که با انبارهای سهمگین آالت قتالـه و

این دیـده  از سفاهتی عیان ترکنند.  محوروی زمین  انند ملتی را ازتوها نمیآن

 -هـای کشـورضمن تاکیـد برهمبسـتگی ملیت» نیلوم�ی خا«شده است که 

به ضرورت انقالب  ی اقوام برادر واجویانهدرحالی که ملیت هزاره بر ندای رزم

ها با فراموش کردن عمدی نام هزاره -رهایی بخش ملی پاسخ دلیرانه داده است

 ی خلق نابود سازد؟ غافـل ازسرتاسر دامن رستاخیز از را خواهد این ملیتمی

پلوماتیـک یفراموشـی د نـه بـا تهمـت و که خلق را نه با کشـتار وحشـیانه وآن

  اقـوام کشـور هـا وبخـش خلقکرد. قیـام آزادی توان نابودمی
ً
 یکـی از مسـلما

ایـن قیـام پیونـد خلـق  ما خواهد بود. های تاریخ معاصرشورانگیزترین فصل

 هنگـی وآجاودانـه خواهـد نمـود کـه بـا هم های کشـورخلق ره را با سایرهزا

بـه  تکامـل نمـوده و کشور سراسرسویی جبهات نبرد به قیام همگانی خلق هم

 شد. پیروزی منجرخواهد

لحد تولد یافته  ردن درچون طفل گورزاد فقط برای مُ  آغاز رژیم کودتا که از

برای زنده ماندن به  کند وخلق جان می یاای کوبندهبود، اکنون در زیر تازیانه

اندازد. دریـن شـرایط  کـه خون پاک فرزندان آن دهان می وطن وگوشت مادر 

هــای خــویش را بــه تــرس انتقــام خلــق فامیل ان جنایــت پیشــه کودتــا ازســر
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ایـن  فرستاده انـد ننگـی بـاال تـر از ای حمایت ارباب خود به ماسکوزیرسایه

آلود بـرادران خـود ی با برادرکشی، با اجساد خونه کسوجود نخواهد داشت ک

 کشورخود متکا دهد. را در استعمار پایه لرزان استبداد و

گـردن دارد  خلق کشور بـر کار کودتا َدین خون ننگین در برابررژیم جنایت

دادگـاه  هواخواهان آن در را پرداختنی است. جالدان، جواسیس وآن که ناگزیر

تـوام بـا  اگر از روی اجبار و -کشی اما ننگ برادر وداد.  خلق حساب خواهند

بـار اهانت و پرست، کشنده تربرای یک انسان با شرف و وطن -اکراه هم باشد

  کیفریست. از هر تر

نـاموس تـان  سـوی دشـمن خـاک ورا بهپرست، سـالح تـانبازان وطنسر

  برگردانید.

خواه دشـمن دلبه دست خود ورا بههای هستی تانوطنان دلیر، ریشههم    

  قطع نکنید.
 

 شهدای راه آزادی درود بر

 بازدرود بر زندانیان جان

 نجات میهن یسپردهسر درود برمبارزان 

 کشور سراسر اقوام  ها وخلق ۀندجاوید باد وحدت رزم

 بخش ملیپیروز باد انقالب آزادی

  فروشان، مرگ بر برادرکشانوطن مرگ برجالدان، مرگ بر
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 ٣پکتیا خروش رعد در

 دوست قـول اردو ووطن عساکر منصبان وصاحب ،١٣٥۸ دلو ۱۴ شام یکشنبه

انگیز دیگری  ی شورحماسه را با ملی ما مجاهد پکتیا، جهاد کبیر اقوام دلیر و

بـاز، بـه جان پانصـد عسـکر هـزار و تر نمودند. درین شام بیش ازنوید بخش

گاه مخابره، دیپوهـای اسـلحه را بـاسراف ابتکار فرماندهی و انقالبـی  قهـر ان آ

روسـی  فروش روس، قوای متجـاوزاعدام چاکران وطن بعد از تصرف نموده و

که مانند تمام قطعات اردوی افغانستان، قطعات قـول اردوی پکتیـا را نیـز  -را

ساعت  شدیدی که دو نبرد آتش گرفتند. در به زیر -داده بودند درمحاصره قرار

قوای زرهـدار روسـی بـه  عساکر منصبان وصاحب جریان داشت هجده تن از

ی را نثار راه آزادجوان خون پاک شان . از جانب اردو نیز دو عسکرندقتل رسید

  میهن نمودند؛ روان شان شاد باد.

مهمات که بـا  سالح و چه ازمنصبان شورشی، با آنصاحب سپس عساکر و

 پیمـان خـود شـتافتند.هـم رزم وتند ببرند، بـه سـوی اقـوام هـمتوانسخود می

آغـوش  بازان نفس سـوخته را درسرکتیا پ خیزهای شب روستاهای طوفاننیمه

 گـر مـادران، خـواهران وهـای نـوازشدر امواج نگاه جویان کهزاد وگرم جنگ

 ادرا فری -سوگند آزادی -دید که ندای وجدان ملت افغانستانها میکودکان آن

بازان سرگران روسی نشان پای های اشغالفردا طیاره آن شب و کشیدند. درمی

زیر برف پنهان شده بود، نتوانست بیابد. ولـی ایـن حقیقـت  شورشی را که در

بازان به رزمندگان راه آزادی پیوسته بودند تا با ننگ اسـتعمار سربود که  آشکار

 روس تصفیه حساب کنند.

ردو به صفوف رزمندگان ملـی پیوستن قطعات ا ،نونجهاد ملی تا ک آغاز از

ست که دارای مضمون نوینی ا ،دلو ۱۴ نیست. با آنهم رویداد ایهسابقکار بی

                                                           
  نوشته شده است. ، با قلم زنده یاد مجید کلکانی ١٣٥٨، در هژدهم دلو »خروش رعد در پکتیا) «٣
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 ۱۴  سازد. خصوصیت بـارز شـورش می موارد سابق متمایز جهاتی از را ازآن

گاهانه و ی آن توسـط جبهـه متحـد ملـی، بـه امسـئوالنه دلو تدارک و رهبری آ

 دادن امکانـات رزمـی و ، قـرار»بخش مـردم افغانسـتانزمان آزادیسا«ابتکار

، تقویت جهاد ملـی، طـرد وابسـتگی ها وخدمت تسلیح توده انقالبی اردو در

ترین قربانیست. این ابتکار انقالبی تنهـا ترین دستاورد با کمعالی طلبی و فرار

 هـم در -ردمی خـود مـاتجربـه بـر با اتکا مردم و وبا همبستگی انقالبی اردو 

 بنـدی دقیـق تجـارب وجمع در اثـر -ایبخـش تـوده هـم در بخش نظامی و

 توانست صورت پذیرد.آن می گیری صحیح ازنتیجه

های مهمی بوده است. شاهد دگرگونی سال اخیر،شش گرامی ما، در کشور

» دیوانه«ایدوش شهزاده درین شش سال، تابوت رژیم جاودان نمای شاهی بر

داری بـه دسـت آسـتان سـرکـاخ جمهـوری  اریخ بدرقه گردید وتا گورستان ت

جنایـت، بـه دسـت  یروح شیطانی نابغه ب گذاری شد وابوسان بارگاهش نق

ی »هوش ربا« هایخالل این بازی آلود شاگرد جالدش، خفه گردید. درخون

تـاج  تاج بخش و« شد که گویا اردویزده میگمراه کن دامن این پندار ،روسی

ی اپرده های اجتماعیست. درعامل تعیین کننده دگرگونی و شاء، مبتکرمن» گیر

 های غول آسای جهانی ومکشکش های درونی جامعه واین پندار واهی تضاد

شد. ولی وقتـی تحوالت جامعه بباد فراموشی سپرده می ها درنقش اساسی آن

 خـود را درجالد  پایان خود، چاکرتعمارگر، به هوس تبرئه جنایات بیروس اس

را به قالده بردگی بسـت،  سفله رسواتر مسلخ نیرنگ استعماری قربان نمود، و

بـه ایـن  های خـود شـیفته اردو را نیـز »پهلوان پنبه«بلکه  تنها عناصرفریفته،نه

گاه نمود که اردوی جـدا از مـردم، اگرتـا دنـدان هـم مسـلح باشـد،  حقیقت آ

 از شارسرتاریخ ملت ما که  یگرجانب د ای بی مقداری بیش نیست. ازبازیچه

ــیب و، هــانیقهرما، هاحماســه ــا را ازفرازهاســت توده نش ــه  ه خــالل مقایس
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احسـاس  جـویی وحـوادث گذشـته بـه تکـاپوی راه های جـاری بـادیدچشم

  نمود. ترضرورت اتکا به خود نزدیک

بخش مردم افغانستان، تجارب سازمان آزادی ی متحد ملی، به ابتکارجبهه

ها و را به شکل فشرده به تودهآن بهم تلفیق نمود و بندی واردو را جمع ها وتوده

 دوسـتانه وخود، میهنهقیام متحد، متکی ب اردو رسانیده که یکی ازنتایج آن در

 دلو تجلی یافت.۱۴خواهانه آزادی

 انقالبی داخل کشـور دوست ونشان داد که نیروهای ملی میهن دلو ۱۴ قیام

 خـوارریاسـت جویـان فـراری جیـره روس و عمارچشم اسـت آن جهت خار از

مردم خود  کنار کف، در در سرنبرد خونین آزادی،  هستند که در امپریالیسم نیز

استعمار  خدمت به مردم زنجیر خواهی ودروغین آزادی یبا ادعای ایستاده اند و

هـوده نیسـت کـه کنند. پس بیدیگری تعویض نمی استعمار روس را با زنجیر

لنـدن تـا پاکسـتان همـه یکصـدا  از پـیکن و امریکـا تـا جهـانی از یرادیوهای

مـردم دلیرمـا را بـه  مبارزات راه آزادی میهن و بازکوشند خون شهدای جانمی

کـه اصـالت  دلـو ۱۴حادثه مهم  برابر در خوارخود نسبت دهند وفراریان جیره

 خموشی برلب زنند. ملی دارد مهر

رهبـری  از بت نمود که هرگاه مـردم متحـد گردنـد وثا دیگر دلو بار ۱۴قیام 

گاه  باشـند نیـازی ندارنـد سـالح رزم خـود را از برخوردار بازجان مسئول و ،آ

  دسـت آرنـد.دشـمن به کافی از را به قدرتوانند آنکسی گدایی کنند، بلکه می

عمومیـت  پکتیا، مجاهدت بـرای تحکـیم و در دلو ۱۴تجربه  درس آموزی از

خنثی نمودن  سمت دادن صحیح جهاد کبیرما و تجربه، به منظور بخشیدن این

رنگ مردم افغانستان اهمیت بسـزایی دارد. های دشمنان رنگانیرنگ ها وتوطئه

همـه جانبـه  جهان شـناخت صـحیح و های کشور وجریان ما اگر از اوضاع و

 ه ثمربینی نکنیم این خطر وجود دارد کنما را با دقت پیش دور نداشته باشیم و
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 دست دشـمنان نقـاب پـوش مـا بیفتـد وهای ما بازهم بهبازیجان ها وقربانی

 گیرما شود.دامن ترای درد ناکفاجعه

 کنفرانس کشورهای اسالمی در سازمان ملل و نفرت جهانی که در خشم و

آزاده ما انعکاس نمود، شاید  کشور برابر تجاوز رهزنانه سوسیال امپریالیسم بر

 دردی وهـم تواند برچرا می چون وبی ستانبرانگیزد که ملت افغان این گمان را

شائبه جهانی اتکا نماید. ولی واقعیت این است کـه هـیچ قـدرتی کاری بیهم

زیان خود، با کسـی دوسـتی یـا دشـمنی  گرفتن سود و نظر درجهان، بدون در

میهن  بر ائیل دشمن اسالم تجاوز روسیه راسرروست که مثالً ، اکند. ازیننمی

جگرگوشـه زخمـی جهـان  های فلسـطینی کـه ازسازمان کند وما محکوم می

روس رهزن کـه بـه خـون ملـت  شمشیر خواهند نمایندگی کنند، براسالم می

زنند. پس ما هم حق و وظیفه داریـم آغشته است، بوسه می ستانمسلمان افغان

مکـی را کـه های کخدشه ناپذیرملت قهرمان خود، دسـت غرور که با اتکا بر

انقالبـی مـردم  نظرداشت منافع تاریخی و شود، با درمی طرف مردم ما درازبه

ملی  غرور که منافع وبردگی، بفشاریم. آنهایی بدون تن دادن به خفت و خود و

 دمسـازی بـا منـافع و اجانـب و مداحی از الهام گیری و غیر، باما را با اتکا به

اسـارت نـوین بـرای ملـت  چیـزی جـزگیرند های دیگران ببازی میسیاست

ای متبـرک یـا انقالبـی هرا درپوششآورند، هرچند آننمیافغانستان به ارمغان 

 نما بپوشانند.

خـواهی را اتکـا بـه مـردم، رزمیـدن آزادی دوسـتی وپس باید، معیار وطن

 -عمـل و نظـر در -انقالبی وفاداری به منافع ملی و روی ورویا ،درمیدان نبرد

 دانست.

 در فـروش روس وپـارچگی چـاکران میهن فرسای جهانی، چنـدتوان ارفش

هم به تعویض  را باز-مردم ممکن است روس غدار ۀاساس مقاومت خروشند
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عقب نشـینی،  سازد. زیرا که سازش و یا نوعی سازش با حریفان وادار و چاکر

به نفع روس  دهد وضد روسی را فروکش می گیرشرایط کنونی هیجان عالم در

های پلیـد ها با خشـکاندن ریشـههرحال، خواست مردم افغانستان تن ست. بها

پذیرش  روینا تواند برآورده شود. ازمی» غربی«چه  و» شرقی« چه -استعمار

 -بهـای آزادی واقعـیخون ایبـه مثابـه -پیگیـری بازانه وادامه پیکاری جان و

گـی را کـه بـا های خـاص جناست. درین رابطـه مـا بایـد شـیوه امری ناگزیر

تا باکمترین قربانی بیشـترین  پیش گیریم باشد در شرایط ما سازگار امکانات و

یلـه «بپیماییم. جنگ تکامل را گام به گام راه برتری و ورد را داشته باشیم وآدست

های تبلیغاتی سوداگران های غیرالزم، فقط برای بهره برداریکه با قربانی» جار

  گذاشته شود. ارسیاسی کمک می کند باید کن

گاهانه، هدفمند وانقالب عملیه رو پیـروزی جهـاد این از متشکل. ایست آ

 انقالبی، مسـتلزم سـازماندهی، ایجـاد و گیری مترقی وملی ما، با سمت کبیر

تمـام  در ست که تمام نیروهـای مجاهـد ملـی راتازیسازمان پیش پشتیبانی از

گاهانه و رهبری نماید. بدون چنین سازمان،  و بازانه تنظیمجان ابعاد مبارزاتی آ

  انقالبی مردم افغانستان، به گواهی تاریخ، برآورده نخواهد شد. آرمان ملی و

اجنبی که آسـمان وطـن  استعمار و تجاوز ایابرهای تیره شجاع،میهنان هم

ــد را در ــروش رع ــت، خ ــانده اس ــا را پوش ــدای  م ــون ص ــم اکن ــی دارد. ه پ

زای نورستان تا هـرات قهرمـان بـا های توفانهدر ای وحدت ملی ازجویانهرزم

دلـو  ۱۴است. پکتیا درحماسـه  ضد ارتجاع بلند جهت گیری ضد استعمار و

انقالبی را ارائه داد. ما با سـازماندهی رهبـری جهـاد  این وحدت ملی و مظهر

همه سنگرهای  میدان نبرد رویاروی، با درآمیختن خروش انقالبی ملی در کبیر

اشکال مبـارزاتی،  تمام سطوح و در کشور سراسر بازجان ممرد جهاد، با بسیج

با اتکاء به نیروی ملت خـود  و ارتجاع و جوانب استعمار و با طرد تمام مظاهر
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 های اسـتعمار وگشـاییم تـا بـر ویرانـهپیـروزی ره می ای پرافتخارسوی قلهبه

خواسـت مـردم  ایـننمـاییم؛  انقالبی را اعمـار ، آباد وافغانستان آزاد ،ارتجاع

 شوند.می مردم پیروز است و

  یا مرگ یا آزادی

 ٤در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است

ی میهن عزیز مـا ازنانهی ما در برابر اشغال رهاانزجار عمیق مردم آزاده خشم و

کشـور  سـراسرداری را در های اعتصاب دامنه توسط سوسیال فاشیسم جنبش

 بر انگیخت.

تواند مردم را فریب کرد که با جنباندن ُدم خود میروباه، فکر می ٥»ببرک« 

عنوان ی سوسیال فاشیسم را بر مـیهن مـا بـهاشبخون گرگ دهن دریده دهد و 

او بـر شـهادت  دفاع از استقالل و تمامیـت ارضـی افغانسـتان توجیـه نمایـد.

ی ننگ جاودان را از ادهد تا لکهمی سرمیهن مزورانه نوحه  بازان راه آزادیجان

کنـد تـا در او از مردم تقاضا می پاک کند.» سیا« خود بر دامن سیاه دامن بادار

کـاری کـش او هـمهـای بـویجالد با سگ ٦»امین«های مخفی کشف زندان

وز کـه دیـر  ٧»وریسر« آقای، جالد» امین« که ساطور خونین، در حالیکنند

                                                           
، با قلم زنده یـاد مجیـد کلکـانی ١٣٥٨حوت  ٣، در »در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است« )٤

   نوشته شده است.

 ١٣٥٨ موکراتیک خلق بود.کارمـل از  جـدی/) ببرک کارمل، سومین رئیس جمهور دولت به رهبری حزب د٥

  .  ر افغانستان بوددبیر کل حزب دموکراتیک خلق و ریئس جمهو ١٣٦٥ تا ثور/ 

سنبله  ٢٥الله امین، دومین ریئس جمهور دولت به رهبری حزب دموکراتیک خلق بود. او از ) حفیظ٦

  ریئس جمهور افغانستان بود.  ١٣٥٨جدی  ٦تا  ١٣٥٨

گر تـاریخ معاصـر و مشهورترین شکنجه» ای اطالعاتی افغانستاناداره« ) اسد الله سرورری، ریئس٧

   افغانستان است.
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وری سرکرد امروز پرچم اسیر کشتمند را نیز در پیش چشمش برهنه می سرهم

هم اکنون » مزدور یار«آقای ، و وزیر شکنجه و کشتار  کشدببرک را بدوش می

در قدم   وطن را» وطنجار« کوب ملی، آقایسریار و مزدور روس است و وزیر 

دست  ست راست وهمه اکنون وزیران د نموده است و» جار« گرروس اشغال

ی داللی کشـور بـه بـادار خـود هستند و با هم به شکرانه» تزارمل« چپ آقای

های خـون آلـود رهزنـان چکمـه میهن فـروش بـر» ببرک«کشند. می سرپیاله 

، شـب و هـاکه آنزند. در حالیبوسه می»  ناجی ملت افغانستان«روسی  بنام 

ها و آثار نایـاب بانک، سالح و حتی دیپوهای مال و ناموس مردم ، روز، بجان

چــرس و  زننـد تـا خـرجهای ارگ  آشـکارا دسـتبرد میخانـهمـوزیم و تحویل

چشم پاره، لشکر کشی سوسـیال فاشیسـم را » ببرک« گی خود را در آرند.هرزه

، در سـازدوانمـود مـی» گانمداخله بیگانه«بر میهن ما به منظور جلوگیری از 

اردوی افغانسـتان را محاصـره نمـوده، قطعات  گر روسکه قشون اشغالحالی

و بـر سـنگرهای تسـخیر  داردرا به عهده » بریژنف« گزمه و پاسبانی عروسک

» روبـاه«روست که ُدم از این بارد.ناپذیر جهاد ملی، در داخل کشور آتش می

بینند که گرگ وحشی روس در کنـار در تلک تجربه مردم گیر میافتد. مردم می

مـردم چنگـال و دنـدان نشـان ه درمانده ب» روباه«و برای دفاع از تلک ایستاده 

هـا نـاجی و پشـتیبان آن ،یابند کـه روس رهـزنغرد. مردم در میدهد و میمی

هاسـت. مـردم نـاموس و هسـتی آن، نیست، بلکه دشمن سوگند خورده خاک

پـیش در آمـد و ، ناکـام ایجالد فقط یک تجربـه» امین« دانند که جنایاتمی

ی نوین کودتای اپذیرند که مرحلهگر روس بود و بس. مردم میی اشغالاانهبه

جا که پـای نـوامیس و تر، آنهای رسواتر و توحش لجام گسیختهثور با نیرنگ

دهد. تری را در برابر آنها قرار میت ملتی در میان است آزمایش خونینمقدسا

برف سنگین  ت،بس طبیعی فرمان آتش و حت» گرگ« غرش » روباه« دیگر ُدم
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بـا زبـان ، توانست خشم کوهکن مردم را مهار کند. دیگر تنهـا تفنـگهم نمی

زای مردم باشـد. سـنگرها بایـد توانست ترجمان خشم توفانآتشین خود، نمی

 جـوییور انقالبی مردم در اشکال و سطوح دیگر رزمعتا ش، شدگسترده تر می

رخسـار زرد خـود را بـا سـپیده و  »بریژنف« که عروسک. هنگامیتجلی یابد

کـرد جنـبش اعتصـابی آرایـش می» ملت نـوازی«و  » دوستیوطن« خابسر

، قنـدهار، بغـالن  کشور در هرات، ایدر هر گوشه هاپای خروش مسلسلهم

در چنـین فضـای  وی نثار نمـود.نفرین برحق ملت را بر … ننگرهار و، قندوز

از مـردم دلیـر  ،بخش مردم افغانستانپرشور حماسی رزمندگان سازمان آزادی

ناپـذیر  فنـا ایاشـت از خـاطرهدکوهدامن درخواست نمودند که بخاطر بزرگ

کشور و  سراسرباز بستگی با مجاهدین جان، اظهار همشهدای راه آزادی میهن

 ٢٨از تـاریخ  گران روسی به اعتصاب سه روزهاعالن نبرد تا پای جان با اشغال

را با شور مـیهن  گانست زنند. مردم این درخواست رزمندد – ١٣٥٨ دلو ٣٠تا 

اعتصـاب شـکن کـه بـا ویس سـردوستانه پاسخ گفتند. در این میان تنها یک 

بـاران شـده و حمـل چنـد مجـروح بـی احسـاس در مراکـز  رهـای تیـشیشه

را بـه  ایگردان بود. حالت مسـخرهسر »مرکز« جاسوسی و پولیسی ایدرمانده

گـویی وجـدانی را پـیشزبان حال عاقبت عناصر بـیه گذاشت و بنمایش می

، بخاطر منافع حقیر خود تبر دشـمن زار خونین جنگ آزادی کرد که در کارمی

 دهند.را دسته می

که در جوشا جوش رسـتاخیز خـونین مـردم عملیهستند خشک مغزان بی

تـرور  ،های اعتصابی و تظـاهراتیگیری متالطم جنبشکشور و در اوج سراسر

ای را که هـزاران فرزنـد رزمنـده مـردم را بـه َدم قالبی جواسیس خود فروختهان

 ،مردم محکوم بـه اعـدام انـد یساطور جالد سپرده و در دادگاه خشم عادالنه
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، تا برفلج مـزمن و درمـان ناپـذیر نمایندتلقی نموده و تخطئه می» تروریسم«

 پوش نهند. ننگ!سری دفاع از جنایت خود به بها

ها و روسـتاهای سترش همزمـان جنـبش اعتصـابی در شـهری و گگیراوج

بخش ملی ما دهد. جنگ آزادیخی را نوید میسرکشور، در قعر زمستان بهار 

سـت. پیـروزی ایـن سیاسی، نظامی، فرهنگـی و روانـی یک جنگ اقتصادی،

، در تمـام کشور، با تمـام هسـتی خـود سراسرگیری مردم جنگ خواهان سهم

ی جهـاد و اشـکال آن بایـد چنـان ای مبارزه اسـت. دامنـهها و سنگرهاعرصه

تناسب امکانات خود بتوانـد دشـمن را گسترش و تنوع یابد که هر فرد کشور به

ضربه زند و جنبش مقاومـت را از جهتـی یـاری رسـاند. در عـین حـال تمـام 

گونـه هنـگ و متمرکـز باشـد تـا هیچآ، همیافتـهمجاهدات مردم باید سازمان 

ی اول کودتـای ادر مرحله ی گریز برای دشمن باقی نگذارد.او روزنهگاه خالی

غـول آسـای جنگـی روس دست در برابر ماشین ثور یک بخش مردم سالح به

که سالح ندارنـد و رزمیدند و بخش بزرگ مردم، با تاسف از اینبازانه میجان

خضـر » درلیلـۃ القـ« یا یک شب» نوروز« ا این توقع فریبنده که در یک روزب

ها خواهد رسید و به آنها سالح توزیع خواهد کرد، نقش وقت آن سرکاذبی به 

های فرمایشـی کردند و چه بسا که در تجلیلرا بازی می» هراسناک« تماشاگر

ی ادر جنبش اعتصابی که در گام دوم بـه پلـه کشیدند.می» هورا« برای دشمن

یر خـود،  سـالح اتحـاد را مردم سـالح شکسـت ناپـذ، رودتظاهرات باال می

  یابد.می

گاهانه و متشـکل تـدارک و آغـاز مـی  ، شـوداعتصاب و مظاهره که با کار آ

ی خود در بسیج و آگاهی اقشار وسیع مـردم نقـش برازنـده دارد. وقتـی نوبهبه

ریز های خونلشکرها و سالح  مردم با سالح آگاهی و اتحاد مجهز شوند تمام
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آورند. مرگ بردشمن دانش، مـرگ بردشـمن ها تاب نمیآن روی زمین در برابر

 وحدت.

سـت کـه بـر های اعتصابی و تظاهراتی مردم ما در اینی جنبشامشخصه 

که پیش در آمد مبارزات جای آنی جنگ خونین میهنی شگوفا شده و بهازمینه

ای نرو دارای پهست. از اینهنگ آنآهم ۀمردم باشد، ادامه و دنبال ایمسلحانه

گیری مبـارزه جویانـه اسـت و احتمـال لغـزش آن در مـنجالب  ملی و جهت

رسد. سوسیال فاشیسم روس که در بن بسـت نظرمیتسلیم طلبی ملی بعید به

ها مدارا نمود خود گرفتار است اگر با این جنبش پرده ( در ریا) در تضاد بود و

افگنـده گـی  سـرا را یکی پی دیگر تخلیه نمـوده و بـ کند ناگزیر باید سنگرها

تر مـردم را ر به خشونت متوسل شود اقشار وسیعو اگ سزاوار خود عقب نشیند

کنـد. بـرعکس به سنگر نبرد مسلحانه کشانده و گور خود را به دست خود می

خود و روز تا روز بـا اعتمـاد بـه ه اندوزی در نشیب و فراز پیکار،مردم با تجرب

خاک خواهنـد هآلود کفتار روس را بخون یاتنها پوزهخود دست یافته نهاتکا به

های شیطانی ریاست جویان وابسته به امپریالیسم غرب را نیز مالید بلکه توطئه

  آب خواهند ساخت. نقش بر

که به امـواج خروشـان ی جغد آسای آناناچه جبونانه و خائنانه است نوحه

را  ری و نجاتتگاگیری درست نهایی آن باور ندارند و راه رسقهر مردم و سمت

نمایند و یا از بـیم دو اغ میسرنه با مردم، بلکه با یک دشمن علیه دشمن دیگر 

ـــه ـــمن گوش ـــیدش ـــزوای ب ـــردرد گیری و ان ـــیش می س ـــد.را در پ   گیرن

اقتصـادی،   ها و تظاهرات مردم دشـمن را از لحـاظادامه و گسترش اعتصاب

پیونـد خـط مقـدم ، سیاسی و روانی دستخوش فرسودگی بازهم بیشـتر نمـوده

ی جبهه را با پشت جبهه و همبستگی منـاطق آزاد را بـا منـاطق تحـت سـلطه

مبارزه جویی در اقشار وسیع  ایو با دمیدن روحیه سازدتر میدشمن مستحکم
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های فوری و مناسب در برابر مانورهای العملاز طریق نشان دادن عکس مردم

بـا اسـتفاده از ایـن  دهد.ار میدشمن، ابتکار عمل را پیوسته در دست مردم قر

در بـین مـردم و منـاطق مختلـف و ایـراد  بسـتگیروحیـه هـم و تعمیق ابتکار

ضربات پبهم و متمرکز دشمن چون خرس وحشی، در میان جنگ آتش گرفتـه 

هـای منفـرد مـردم را بـا ها و جنبشتواند خیزشو دیگر نمی شودمحصور می

یـک بخـش مـردم بخـش » آرامش« ازکوب نماید و با استفاده سرنیروی برتر 

روسـت کـه از ایـن داد نمایـد.را ُدم آلوده ارتجاع و استعمار غرب قلمدیگر آن

گاه و متشکل جامعه در نقش روشن گری، تدارک بر انگیختن و رهبری نیروی آ

کنـد. امـین ، اهمیت حیاتی پیـدا میهااین عرصه نبرد نیز همانند سایر عرصه

گـاه شـان استعمار روس کوشید توده انچکجالد با تیغ خون هارا از فرزنـدان آ

بادار رهزن خود را آمـاده نمایـد.  سردرد یغماگری بی ایزمینه  محروم سازد تا

ها و ترور جوانان فرزانـه تـالش همانند او سیه دالن مرتجع، با سوختن مکتب

ی خـونین ی سیاه و ننگین گذشته را بار دیگر احیاء نمایند. تجربهادارند فاجعه

دوسال گذشته نشان داد که مردم در کوره راه پر پیچ جنگ آزادی بـدون چـراغ 

گاه، جان علم، های دشمنان رنگا گشای خود از میان دامباز و رهبدون فرزندان آ

 توانند ره گشایند.سوی پیروزی نمیرنگ با اطمینان به

هـا، سلحانه آنهای اعتصابی و تظاهراتی مردم ما نیز، مانند پیکار مجنبش

گین ماجراجویان  با همه خروشنده گی و صالبتی که داشته است از تاثیر زهر آ

بـرای جلـوگیری از تکـرار  ر برخی جاها، مصئون نمانده است.مسئولیت دبی

گران و بهره جویان مـردم اشتباهات و نفوذ اوباشان، هرج ومرج طلبان، اخالل

گری کـافی ها با تبلیغ و روشناهرهها و مظآزار باید در نظرداشت که اعتصاب

مـردم در سـطوح ، رعایت گردد  طلبیین مردم تدارک دیده شود، اصل داودر ب

هـای بسـتگی در بـین جنـبشای هـمروحیـه مختلف بسیج و متشکل گردند،
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دسـتخوش اخـتالل و   زنـدکی روز مـره مـردم مناطق مختلف تقویت گـردد،

هـای مناسـب تنبیـه بـا شـیوه نظمی نگردد و جواسیس و اعتصاب شـکنانبی

جویانه و پر توان مردم را به سـیالب توان نیروی رزمگونه میبدین  . فقطگردند

 کند. خروشانی مبدل کرد که بنیاد استعمار و ارتجاع را بر

میهن گرامی ما به مجمر فروزان  سراسردر این هنگام که  میهنان گرامی،هم

نسبی برخـی منـاطق، چنـین وانمـود آتش شباهت دارد، با استفاده از سکوت 

عنوان مسخره نجات کنند که مردم افغانستان، اشغال نظامی میهن خود را بهمی

گـاه، شـرافت تـو گـویی کننـد.افغانستان استقبال می ، منـدکـه هـیچ انسـان آ

  زمین وجود ندارد .سردوست و پیکارجو در این میهن

ان آزاده مـا، بـر روان های روسی برسیمای تابنـاک نیاکـنگذاریم که خوک

خ سـنگرهای جهـاد مـا لجـن بپاشـند. سـرهای شهدای راه آزادی ما و برخون

 های اعتراض آمیز با ننـگبا تدارک اعتصاب ست که هر منطقهاکنون وقت آن

را که ساطور خـونین  ای قهرمانی ایو روحیه ط فاصل بکشداستعمار روس خ

  بـار دیگـر تبـارز دهـد. کاران جـالد هـم نتوانسـت آنـرا خفـه سـازد، آشـامی

ک مـیهن بـا خـون خـود خـواهیم ی ننگ استعمار روس را از دامن پـااما لکه

 
ُ

     ست.ش

 یا مرگ یا آزادی

 تباهی اشیب رسوایی وسر روس اشغالگر در 

ال نظـامی عریـان گاه شش جدی امپریالیسم جنایت پیشه روس، بـا اشـغشام

  را به چاکری برگزید. این میهن فروش رسوا» ببرک«کشورما، 

 -امــروز» تزارمــل« دیــروز و» دربارمــل« ی ننگــین چــاکرینامــهاعتراف

ی سند خیانت کبیر تاریخی نیمه شب از بلندگوهای روسی بـه جهـان امثابهبه

روهـای در حصـار نی [ببرک کارمـل]روسی» شاه شجاع« فردا پخش گردید. و
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نهاد. تقاضای کمک عاجـل نظـامی  سرگر تاج خون آلود برده گی را بر اشغال

امپریالیسم روس صورت گرفت، اگر  ایتجاوز رهزنانه که بعد از لشکرکشی و

حقایق را از نظر جهانیان بازهم موقتا مسـتور بـدارد، بـه چشـم روشـن ملـت 

د وانمـود سـازد کـه خواهـشیاد می» ببرک« تواند خاک بپاشد.افغانستان نمی

امپریالیسم روس بیـرون کشـیده و  اردوی افغانستان او را از آغوش فاجعه پرور

جـالد نشـانده اسـت. ایـن اتهـام » امـین« جایبه خواست ملت افغانستان به

پرست افغانستان، بلکه به دامن ان وطنسرتنها به دامن ملت آزاده و افرذیالنه نه

ها کشی نیز وجدان خفته آن راهی که فاجعه برادرگم بازان فریفته وسر ان وسراف

 د.چسبرا برنمی انگیخت نمی

 
ً
جسـارت  اشغال نظامی میهن گرامی ما توسط امپریالیسم روس کـه ظـاهرا

کنی جان اینشانه سازد، در واقع منتهای در مانده گی وای را نمودار میرهزنانه

 کند.درمان ناپذیر را بازگو می

بـا منطـق جالدانـه تصـور  ی ثـوراروس، بعد از فاجعه امپریالیسم غارتگر

ی ملــت افغانســتان را خواهــد توانســت بــا خواهانــهکــرد کــه قیــام آزادیمی

رو جنایات خونین کوب نماید. ازاینسرگسیخته  گری و خشونت افساروحشی

اپا ناشـی از سـرمجـری بـی اراده آن بـود  جالد فقـط » امین« شماری کهو بی

دربست مورد تاییـد آن  م روس وی امپریالیسااری و تجاوزگرانهسیاست استعم

ترین کشـتارگاه عصـرو زمین افغانسـتان مهیـبسـردرست هنگـامی کـه بود. 

کـرد، سـگان نوالـه های عالی انسانی را تمثیـل میگاه ارزشدردناکترین قربان

ــع نام ــام روس در مجم ــون آش ــم خ ــور امپریالیس ــاد خ ــلح «نه ــازمان ص س

کشـیدند. به استقبال جنایات امپریالیسم روس سگ آسا قوله می» بستگیوهم

کــرد، در آغــوش برژنــف مشــق دلربــایی می» ببــرک«درســت هنگــامی کــه 

نمـود ریز را در کشتار ملت تشجیع و تحسین میخون» امین«روسی   جالدان
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مـا دشـمنان خـود را در « میمون صفت اعالم می کرد کـه» تره کی«و از زبان 

های جهانی نیز بـا کشـیدن کاریکاتورهـای خبرگزاری »کنیمود میتاریکی ناب

پــرده ابهــام دیگــر را بــر ســیمای راســتین نبــرد » جنایــت درتــاریکی«ازیــن 

ــترده وآزادی ــا گس ــت م ــش مل ــدار روس  بخ ــم غ ــیاب امپریالیس ــه آس آب ب

 ریختند.می

عشـایر در برابـر  العمـل قبایـل وی عکسامثابهگاهی قیام عظیم ملی ما به

شد. با ایـن گرایی کوبیده میصالحات انقالبی نمای رژیم کودتا با مهر عقبا

گاهانهصدای دهل خوش ی نیروهای انقالبی جهان به نفع یک رژیـم بینی نا آ

ماسـه هـای حشد. زمـانی خیزشبرده امپریالیسم و ضد انقالبی دامن زده می

گان پناهنــده وی فراریـان اجویانـهتــوزی انتقامآفـرین ملـت قهرمــان مـا کـین

 به پای ادعای کاذبانهخوار خارج کشور وانمود میجیره
ً
ی رژیم گردید و نتیجتا

شـد. ولـی فتنه انگیزی بیگانه گان صـحه گـذارده می کودتا مبنی بر دخالت و

نهاد مذهبی ملت مسلمان ما در برابر رژیم بـه اصـطالح پیوسته بر تعصب نام

شد. تو گویی که مردم افغانستان از یمورد حمایت شوروی تاکید م یگرایچپ

زمین خــود، آزادی وحاکمیــت ملــی خــود و رفــاه خــود جاهالنــه چشــم ســر

 بـه خـاطر اخـتالف اندیشـه بـا رژیمـی می پوشند ومی
ً
جنگـد کـه بـا صـرفا

ترقـی اجتمـاعی روی پـای  تاز در سنگر استقالل وپیش جسورانه و یهایطرح

تـری از یـک عامـل مسـاعد شحمایت شوروی نقش بـی خود ایستاده است و

هـای نیرنگ ایفرعی را نداشته است. در ایـن میـان آنچـه در پـرده خارجی و

امپریالیسـم  ایشـیادانه یهایبهره جویی ، به نفع اختناق سنگین وپلوماتیکدی

امپریالیسـم روس بـر  ایشد عبـارت بـود از تجـاوز رهزنانـهروس پوشیده می

تایی که همقربانی بی جو ورزم آزاده وحق حاکمیت ملی یک ملت  استقالل و

  پرداخت.بازانه میترین دشمن بشریت جاناین ملت در مصاف با سفاک
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روی دلیرانه از خالل موانـع، انجام ملت قهرمان افغانستان با پیش سرولی 

ها، محاسبات استعماری امپریالیسم روس را نقش بر دام ها وتهمت، مصایب

وس به مصداق آب تا گلو بچه زیر پـای بـه قربـانی آب ساخت. امپریالیسم ر

ر دامـن سـیاه او پـاک های خون آلود خود را بذلت کشی نیاز داشت که دست

قربـانی بـد نـام سیاسـت تعـویض  »تره کـی«سام آور سربست کند. درین بن

 کار گردید. ریا مسالمت جو و ایجالد با چهره» امین«

ــه چــاکر ــود ک ــیده ب ــت آن رس ــر  دیگــر فرص ــرکم ــف در براب ــته برژن  بس

آلود تره کی را پیراهن خون د احساس مسوولیت کند وگی ارباب خوخوردهسر

لم نماید. تنها مشکل کار در این بود که این برده رانده شده و
َ

 با ادعای وراثت ع

 
ً
، خفته در آغوش برژنـف در میـان ملـت افغانسـتان خریـداری نداشـت. بنـا

بزار متناقض با هدف فوری خود را انتخـاب کار روس ناگزیر اامپریالیسم دغل

انقالبـی بـه  ی رسوا را بـا آرایـش اسـالمی، ملـی، دموکراتیـک واچهره کرد و

 کش نمود.ریز خود به ملت افغانستان پیشخون گر وی قشون اشغالاوسیله

ی مـیهن مقـدس مـا وجـدان ملـت اامپریالیسم روس بـا اشـغال رهزنانـه

ایی ببرک در تـالش تحمیـق ملـت سریاوه  ت، وافغانستان را جریحه دار ساخ

 پاشد.برین جراحت نمک می

ی انقالب سـترگ ای آستان بوس روس، اشغال نظامی کشورما را ادامهابرده

هـای ی زبانارا که این همه بازیچـه »انقالب«ی مقدس اثور نامید. اگر کلمه

کنـیم، در  ی مناسب کودتـا تعـویضاها شده است با کلمهآلوده به خون خلق

تنها مانـد. ایـن اشـغال نظـامی نـهحقیقت[در] ادعای فوق تردیدی باقی نمی

بلکـه مبـین  ٥٨سـنبله  و ٥٧، ثـور ٥٢طان سـرسیاسـی  یهاهئـی توطاادامه

گرماهیـت تر، روشـنی گذشته در مقیاس وسیعااقتصادی دو دهه یهایکمک

 ی ملل اسـیر واعقب نگهداشته شده یپشتیبانی امپریالیسم روس از کشورهای
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ی بیسـت ابند است. امپریالیسم روس با رعایـت پیمـان منعقـده های درخلق

جا آورده، ملت افغانسـتان نیـز کـه در وفـا بـه عهـد را به» دوستی«ساله شرط 

بـا عمـل بالمثـل پاسـخ خواهـد  دوستی خرس قطبـی را ،ی آفاق استاشهره

 گفت.

 یای کشور ما را مرحلـهگندم نمای روس، اشغال نظام فروش و ی جوبرده

توان بـه ماهیـت کودتـای ثـور این نمی تر ازنوین انقالب ثور خواند. صادقانه

اعتراف نمود. تفاوت این دو مرحله در این اسـت کـه کودتـای ثـور در صـدد 

اشـغال  ی استعمار روس به دست عمال میهن فروش آن بـود واسیطره استقرار

ملـت  انگیـز بیداری شـور ال روس وبار عمجدی به فرجام مصیبت ٦نظامی 

نخسـت، در  ایشکست ناپذیرافغانستان به زبان برچه اعتراف کرد. در مرحلـه

ی نوین اجنگ افغان با افغان، روس مشاور خوبی از آب در نیامد و در مرحله

جوی پیروزمند نخواهد بود. بگذار درین در جنگ افغان با روس، روس جنگ

الح مهیـب روس غالـب اسـت یـا ایمـان تزلـزل مرحله نیز آزموده شود که س

 ناپذیرافغانی.

بـه ارتـش  دهـد وجـوی روس حـزب واحـد را شـعار میی ریاسـتابرده

را بار آن اش هرگوید. حزبی که رقابت رهبران چاکر پیشهبخش درود میآزادی

باز به کیفـر آن سـجود حوالـه سـاطور تصـفیه  به پای بتی به سجده کشانده و

ی کـه اردوو  بت دیگر از ته دل ایمان بیـاورد؟ توان بهچگونه مینموده است، 

گیرانه روس لکـه دار شـده اسـت، چگونـه اش با اشغال غافلبازیسرشرافت 

ـــاهی ومی ـــه عامـــل تب ـــد ب ـــادار باشـــد؟افگنده گـــی خـــود ســـر توان   وف

کشـد. وقتـی را بـه پـیش می» جبهه وسیع پدر وطن« فروش روسچاکر میهن

دستخوش اشغال نظامی روس باشد، آیـا حـزب، سـازمان، مقدرات کشور ما 

بـا » تنگـر« یامثابـهشـود کـه بهپرستی یافـت می شخصیت وطن جمعیت و
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زفـاف بـرود ؟ تردیـدی در  ایداماد، به حجله سوگلی برژنف این عجوزه هزار

شـود. افغانستان به دژ نظـامی تسـخیر ناپـذیری مبـدل می سراسرکار نیست. 

ی فشـرده از سـد آهنـین را اخیـزد و جبهـهیکپارچه بـه پـا میملت افغانستان 

که برون ازین جبهه سازد. ولی نه با دالل استعمار روس، بلکه علیه آن و آنمی

 بماند نصیبی جز نفرین در انتظار وی نیست.

جـالد را جاسـوس » امـین« با مباهات بر افسـار بـرده گـی روس» ببرک« 

چنانکه دهد، همرا به امپریالیسم امریکا نسبت میجنایات او  نامد ومی» سیا«

 پناهنـده و، این عروسک خفتـه در آغـوش برژنـف را ،»ببرک «جالد » امین«

مـانع از آن  او ایعطوفـت سالوسـانه نامید. ولی نـازک دلـی وفراری غرب می

رهـایی  های عامل دشمن را خود به عهده گیـرد وشود که جبران تبهکارینمی

ــدانیان س ــع توقیفزن ــی، من ــای خودیاس ــره ــازلس ــیش من ــد، انه، تفت ، عقای

 فرصت مساعد  نوید دهد. های وحشیانه وحتی لغو قانون اعدام را  درشکنجه

خواهد تحلیل کنـد کـه نقطـه این مالنصرالدین مکتب اصالت اجتماعی نمی

 جـالد او را در کـدام موضـع طبقـاتی و» امـین« های عملـیسیاست نظرها و

 دهد.المللی قرار میاردوگاه بین 

ی منافع اقتصادی، سر بود در کدام پیمان علنی و» سیا«اگر امین جاسوس 

ی امریکا را اچرا سفیر کار کشته فرهنگی امریکا را بر آورده ساخت و سیاسی و

در تنگنـای فلـج  ها) به گلوله بست وبا دست پاچه گی ابلهانه( به اشاره روس

بـه دنبـال آن  ریکـا را برخـود حـرام کـرد وهـای امکننده افالس مـالی، کمک

ی اهـر روز بـه مناسـبتی در سـاحه کارمندان سفارت امریکا را اخراج نمـود و

تنها امریکا بلکـه تمـام مخـالفین روس را  سیاست جهانی، همنوا با برژنف نه

جـالد او را » امـین«ود شـرژنف چهره میمحکوم نمود. وقتی ببرک بر آستان ب

 نامید ؟ ینم» فراری غرب«
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ترین جالد ملت ما بـر تختـه به حیث سفاک» امین«این حقیقت است که 

نفـرت  و بـاری خوناکارنامـه سراسرننگ جاودانه چار میخ خواهد ماند. ولی 

ای بیش نیست. هیچ شعبده در اقیانوس شرارت امپریالیسم روس قطره انگیز او

ی شـناخته شـده ایـن شـیوهتواند این حقایق را دگرگون جلوه دهد. ابازی نمی

ی روس است که روزگاری برده سـگ صـفت اجنایت پیشه امپریالیسم غدار و

و  » برادرانـه« یهایانجام ببـرک ) را بـا ژسـتسـر و» ( امـین« و» ترکی« چون

بار جنایـات خـود را بنـام گیرد و روز دیگر پشتاره گراندر آغوش می» رفیقانه«

گـی سـفله گاه نیرنگ روسی بـه سـادهدر دام رد.داآنها به بازار تقلب عرضه می

بـه اتهـام کـیش  شـود تـا روز دیگـرخوانـده می» نابغـه شـرق«شخصیت بی

» ثور قوماندان دلیر«وحشی   و جالد  شود  سپرده  شخصیت به گورستان ننگ

 پـاک شـود و» سـیا«ش بـه دامـن فرجام جنایات ننگـین گردد تا درتعیین می

شود تا در فرصت مقتضی به ه نگهداری میئستین توطمطرود در آ» دربارمل«

شـت اهریمنـی امپریالیسـم روس سروقتـی  عنوان ناجی خلق مسخره گـردد.

پابرجاست، یک برده اش چگونه میتواند در تضاد ماهوی با برده دیگرش عمل 

 کند.

هدف آن یکی  ی عمل وجود داشته باشد ماهیت وااگر تفاوتی هم در شیوه

ی ملـت را بـه بـرده گـی غرش سبعانه، با تهدید فنای همگان است. آن یکی با

این یکی بـا کرشـمه بـی خریـدار ملـت را بـه پـذیرش  کرد وروس دعوت می

خواند. مشـروط در واقع تسلیم در برابر امپریالیسم روس فرا می رهبری خود و

چه مفهـومی  آزادی بیان و وجدان به تایید کودتای ثور کردن فعالیت احزاب و

گذشته از آن   تواند داشته باشد؟ی برده گی میتحمل قالده طن فروشی وجز و

 با شـدت و وسـعت بیشـتر جریـان می
ً
یابـد، کسـی کـه در اگر قیام ملی قطعا

نخستین سند دیپلوماتیک برنامه راپور خیریت کشور را به ارباب خود مخـابره 
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ات سـلف تکـرار تصـاعدی جنایـ تواند از تشدید اختناق وکند چگونه میمی

دهنـده بعـد از کودتـای ثـور کانباالخره اگر جنایـات ت خود احتراز جوید ؟ و

توانـد بلکـه ی از یک فرد یا تنی چنـد بـوده نمـیتحلیل علمی تاریخ ناش بربنا

ی گسـترده اگیـر یـک شـبکهدامن مـیهن فروشـانه و ملهم از مشی کودتایی و

چـه کسـی جـز جـالدان اوباشان جنایت پیشه است. مژده لغو قانون اعدام به 

 بینیم کـه عبـارات خـوش آهنـگ وبخشد. پـس مـیریز تسلی خاطر میخون

پیـام  ،برده گی غالم بچه برژنف انعکاس یافته اسـت ایریایی که در عهد نامه

خواهانه ملت بخش برای امپریالیسم روس از طوفان خشم آزادیکاذب نجات

 ست.شایش برای عمال جفاکار آننوید بخ

مضحک  یهایگریعشوه برژنف، با بی ایمانی به شیرین زبانی و غالم بچه

ها پیش حیات او در خود خواست که او را در عمل بیازمایند، تو گویی از سال

پارلمان، آستان بوسی در  مداحی او در هفت شورا، یاجنبش دموکراتیک دوره

حتی حمل دولی او بـر دوش قشـون  داری آزموده نشده است. وسرجمهوری 

ه را باز هم آزمودن بـه گر روس از مسکو تا کابل آزمایش نیست و آزموداشغال

بـی  ایکـه یـک بـردهباز هم آزمونی ثبت تـاریخ گـردد  پس بگذار کار است.

خوار فروش، شیاد در زیربار توقعات کمر شـکن اربـاب جهـانوطن وجدان و

پـا  ای چگونـه دسـت وی آتش خشم برحق ملت بپاخاسـتهاخود در محاصره

ننـگ  انجـام در گـودال افتضـاح و سـر افتـد وکند، از پا میزند، جان میمی

 گردد.نگون میسرجاودان 

خـونین ملـت  ایاشغال نظامی روس وجدان خفته آنهایی را که بر حماسـه

گسترند تکان داد. بعـد ازیـن جنایـات امپریالیسـم افغانستان پرده سکوت می

ــروش رزم روس و ــهخ ــد ایجویان ــت نادی ــد. ه ومل ــد مان ــنیده نخواه   ناش
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مرحلـه نـوین رسـتاخیزملت مـا، همـدردی  ای نوین کودتای ثور ودر مرحله

 ی جهان با ما خواهد بود.اآزاده یهایخلق

بی امـان  بخش مردم افغانستان، پیکار قاطعانه، بی برگشت وسازمان آزادی

ــم روس و ــه امپریالیس ــیهن را علی ــان م ــرده گ ــالم میب ــروش آن اع ــد.ف   کن

  بریــده بـــاد زبـــانی کــه در برابـــر تجـــاوز امپریالیســم خـــاموش بمانـــد.

تـر نـه مهیـب» امین«شکنجه و کشتار  های امپریالیسم روس از زندان وتانک

 تر.بخش نه نوید است و
  

  به پیش به سوی وحدت ملی

  بخش ملیپرتوان باد جنگ نجات

یالیسم روس   مرگ بر امپر

  مرگ بر شاه شجاع روسی(ببرک)

  کارانازشمرگ بر س

ین بر وطن ننگ و   خلق ی پرچم وادسته فروش[ها]؛ دار ونفر

  یا مرگ یا میهن

 کش بین المللیبر برژنف این آدم مرگ

 

 ٨؟فاجعه است یا حماسه

ـــور ـــو آواز گ ـــه ت ـــهیدان ب ـــونین ش ـــد خ  ده

ــن ــاموش مک ــده خ ــروزان ش ــه ف ــی را ک  آتش
  

                                                           
خورشـیدی، بـه قلـم زنـده یـاد مجیـد کلکـانی  ١٣٥٨عقرب  ٢٩، در »فاجعه است یا حماسه؟« )٨

  یادداشت شده است. 
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خـونین رسـتاخیزمردم  ایحماسه آغاز سرماه عقرب ، سوزده سال به اینپان از

 هـا بیـدارخـاطره در اسـتعمار -ای ننگین ارتجـاعسلطه ربرابر ما را د ایآزاده

 میکند تا درفش پیکاری را که با خون شهدای سوم عقرب گلگون شده بـود در

 .دموکراسی برافراشته نگهدارد پیشاپیش پویندگان راه آزادی و

هـای نشیب و بخش مردم قهرمان ما، با پیمودن فرازنجات آن پس پیکار از

 ایگرفـت. مـوازی بـا آن تـالش تبهکارانـه انگیـزی قـرار اوج شـور پیهم، در

شکسـت  کوب رسـتاخیزسـر برای پاسـداری نظـام کهـن و استعمار،-ارتجاع

 نهاد. سرشناخته شده را پشت  مردم مرز ناپذیر

ایـن  بـازفرزند پـاک با افشای شهادت هزاران هزاراینک بازهم ماه عقرب، 

تعارض خونین مـردم  انگیز عین حال غرور در دردناک و اینامه زمین، ترازسر

بـا خـود  -خ خزیده استسرب نقا در بارکه این استعمار -دلیرما را با ارتجاع

 سپارد.ای تاریخ میبه سینه

شکرانه جانشینی اسـتاد  جالد خلق، به و گرشکنجه ماه پیش زندانبان و دو

 داد. بازخواست روزسررا » عدالت مصئونیت، قانونیت و«جنایتکارخود شعار

بررسـی احـوال  انفجارآمیزمردم باعث شد که هیئتی بـه منظـور فشار افزون و

ی اخانـهفراموش محبوسین تعیـین گـردد. بررسـی احـوال محبوسـینی کـه در

توانست صادقانه باشد تا کجا مینیرنگ رژیم جالد دفن شده بودند  استبداد و

هیئت بررسی احوال محبوسین  نتایج آن چگونه میتوانست اعالم گردد؟ زیرا و

 
ً
جـالد خلـق  و بررسی جنایات زنـدانبان، شـکنجه گـر دیگری جز چیزمنطقا

شکنجه «به پایان رسید. وزارت تردید آمیز انجام انتظار سرتوانست باشد. نمی

کـرد. داغدیـدگانی کـه  ود را بـازپایان قربانیان خبی طومار به ناچار »کشتار و

مـزه  [و] جسـتند ثمـرهاغ گمشدگان خود را میسر نه کفتاری الاها دردهانهماه

 »مصــئونیت« عــدالت را چشــیدند. هیئــت م�ظــف مصــئونیت، قانونیــت و
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رژیم جالد اعالم نمود، اما  ایسایه رنج زندگی در برای همیشه از محبوسین را

  که این مصئونیت را توجیه کنـد حرفـی درمیـان نبـود. »عدالتی ت وقانونی«از

ربایی جالدان کنون آدم تا فاجعه ثور  ازنخستین شام منحوس چنانچه میدانیم،

ی افروخته مزدوران خود های رهزن وهجوم روس وقفه ادامه داشته وروسی بی

اپـذیری سـیری ن ی ازچرخ آن کسی را بی داغ نگذاشته است. وقتی زندان پل

های نـامعلوم روس به کام سیه چال قربانیان استعمار ترکید وخود می آفریدگار

ازصبح تـا شـام،  -کودک و پیر زن و مرد و -شد، سیلی ازجویندگانسپرده می

پشـت  چشمان ملـتمس در ومای کشنده، با دل خونین سر گرمای سوزان و در

کشیدند، بـا برچـه می تظارها انگاهشکنجه جاسوسی و ها، مراکزدروازه زندان

کشـان  گـردن فقیرانه خود را نـذر ایتوشه شنیدند وشدند، ناسزا میتهدید می

بیابند. پاسداران وحشـی  گمشدگان خود کردند تا نشانی ازرژیم می گرچپاول

 شـگافت وان زنـدانیان را بـا برچـه مـیسـرهم و رژیم سینه مادران، خـواهران

عین حـال رژیـم  نمود. دردفاع مبدل میدانیان بیها را به تاالب خون زنزندان

چنـد زنـدانی  و هـزار کرد که ازادعا می وارابلیس خبرنگاران خارجی برابر در

اسـارت ندارنـد.  در تـربیش -برنـدمیسـرهوضع خوب ب که آنهم در -جنایی

نـه، بلکـه  زندانیان هـزاربا اعالم لست شهدا نشان داد که  اینک هیئت بررسی

بلکه قربـانی جنایـت شـده انـد.  بودند. زندانیان جانی نه، ها هزارده وهزارها 

هـا ترین شکنجهوحشیانه گدازای جانکوره وضع خوب نه بلکه در دانیان درزن

 جان سپرده اند.

  هیئت بررسی
ً
 کند که اقارب شـان بـا پـاشهادت کسانی را اعالم می صرفا

ولی هیئت بررسی بود.  هانوشت آنسرروشن شدن  آمیزخواستار فشاری تهدید

 به کیـف کدام محکمه و همه شهید برمبنای کدام قانون، در نمی گوید که این

 م اعدام شده اند؟رکدام جر
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ژیمی که سنگ خلق را به سـینه ر گوید که دست نا بکارهیئت بررسی نمی

همه کارگر، دهقان، متعلم، محصل، معلـم، داکتـر،  کوبد چرا به خون اینمی

گوید عسکر. . . آغشته است؟ هیئت بررسی نمی روش، پایدو،فتانجنیر، دس

 ،مفتـی، قاضـی، گـورکن، قاتل، گرشکنجه، زندانبان، شکارچی، که دام گستر

مشبک ، ختهاجساد سو، یستهمه شهید کباآلخره مسئول نهایی این �ارنوال و

تـا  توانـد بگویـد،کجاسـت؟ نـه؛ نمـی ها اکنون درهای شکسته آناستخوان و

قومانـدان « فروش پوشیده بمانـد. تـا نقـابایات بیکران مشتی جالد میهنجن

پشت  سوسیال امپریالیسم از ی خون آلود کفتاراپاره نگردد. تا پوزه» فاجعه ثور

 نمد پنهان بماند. د. تا آفتاب درنشو پرده آشکار

 گزد که کـاربه دندان ریا می تسرانگشت ح ،همه هیئت بررسیبجای این

 دوانی بود و کرد. خربود. کیش شخصیت بیداد می »اگسا«اسد  کی وتره  کار

 آموزگـار«مانـد کـه اگـرناگفتـه مـی بـاز نـاموس مـردم مـال و، برجان تجاوز

» روح حـزب« و »حـزب بنیانگـذار« ،»روحـانی پدر« ،»نابغه شرق«،»کبیر

 قبـل از یعنـی شـاگردان و ،این روح پلید ، جسِد مردارچنین جانی سفاک بود

ه چیـزی را فروشـی چـمـیهن جنایت و،او درمکتب غدر »شاگرِد وفادار« همه

 بشویند. ذهن خود توانند ازها را یک شبه چگونه میآن آموخته آموخته اند و

ملـت  آموزگـار دست تبهکار که تیغ وخلعت جالد را از »شاگرد وفاداری«

ش خود دریافت نموده و
ُ
 ایهسای نزاع بین چوچه سگان حزبی همیشه در در ک

پیشـوای حسـاب  تواند حسـاب خـود را ازچگونه می ؛حمایت او خزیده بود

 دسـت بیندازیـد و بزنیـد،« یاهای سـبعانهخود جدا کند؟ آن غرشسرسبک

 توانـد ازچگونه می -تاریخ ثبت شده است ینئینای خاکتیبه که بر را» فیرکنید

  لوح روزگار محو کند؟
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 چریدن بر شم حزب کاری جزاین درست است که چوچه سگان گرسنه چ

گاه نقشی ندارند. این فرومایگان هیچ اجساد قربانیان ارباب خود نداشته اند و

هـارترین سـگ  و خـوارسوسـیال امپریالیسـم جهـان برابر ُدم جنباندن در جز

مباهـات  دگـی وی زبان بریده، همان برانجیری او نخواهند داشت. جرم بردهز

بارهـا مسـئولیت  گستاخی که بارهـا و وجدان و ی بیابردگیست. ولی برده بر

 شاشیدن بـر تواند پس ازعهده گرفته است چگونه می تمام جنایات رژیم را بر

 روح پلید آموزگارخود اکنون خود را تبرئه کند؟

 در های شکنجه واتاق ها، درزندان پولیگون پلچرخی در گام که دردرآن هن

خروشـید، ابزارهـای هـا مـید، مسلسلخورتاب می دار یهاها تنابشفاخانه

داد خواهی ستمدیدگان دل  غریو افتاد ومی مسموم کننده بکار جه برقی وشکن

زنجیرلوم�ی وزارت به  میخ و بر »قوماندان فاجعه ثور« کرد آیاسنگ را آب می

دسـت شـرکای هه قتل خود او بـشد که توطئ فقط آنگاه بیدار ه بود وخواب رفت

  سوسیال امپریالیسم. ا بود نه جالد دلیردست اجر جرمش در

 نمی تو
ُ
به چشـم خلـق خـاک بپاشـی. نـام  ولت را به خاک بمالی وتوانی ن

گرخلـق ترین زندانبان خلق، شکنجهما بحیث سفاک تاریخ کشور در ننگین تو

دوش آن هتو بارسـنگین جنایـات را بـ اگر جالد خلق ثبت شده است. امروز و

ارباب سیه کارت دام شـقاوت می کنی، فردا که  ارنگون شده بسرگینی سربت 

زمین آزاده مـا سـر از -ضربات خصم افگـن مـردم قهرمـان مـا زیر در خود را

کنـد. هـم اکنـون مـی تو انبـار یع خود را برنعش مردارفجا ایوارهبرچیند، کوه

 سـیع او را بـا شایسـتگی بکـارکه تو امکانـات واین ایارباب غدارت به بهانه

دیگرخـود را آب  ایتو طمـع خـام بردگـان سـفله ی با تعهد کندن گورانگرفته

 دهد.می
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سه دوره مکلفیت عسکری  تو برای احضار ایانهسرحال تهدید سبک این با

 از اعالن دروغین انصراف داوطلبانه عساکر کشی و پرچم منحوس برادر به زیر

 فرعـون درهـای زدن پـا نهرین) به دست و غزنه، بدخشان و اخذ ترخیص(در

 غرقاب تباهی شباهت دارد.

هرمان مـا ارباب جنایت پیشه ات، بنام طبقه کارگر، بنام مردم ق تو به دستور

 دارن وجـدان بشـریت را جریحـهجهاسراسرکشان بنام آرمان گرامی زحمت و

بهکـاری ت ایفروشی ترا که بـه انـدازهای. مردم قهرمان افغانستان میهنساخته

نخواهـد مانـد. مردمـی کـه ایـن ظرفیـت  کیفـراست بیهای اربابت بیکران 

گاهانـه و شگفت انگیـز داوطلبانـه  قربـانی را دارد، مردمـی کـه بـا پـرداختن آ

ای انقالبـی را جویانـهترین خون بهای آزادی معراج خیره کننـده اراده رزمگران

 یوغ بردگی اجنبـی و میدان نبرد را بر کند، مردمی که مرگ خونین درتمثیل می

کنـد، هـیچ نیـروی مندانـه تلقـی مـیل میهن فـروش شـرافتن دهی به ارازت

 به درهم شکستن آن نیست. اهریمنی قادر

 رشهدای راه آزادیدرود بی پایان ب

 پـرور دامـن شـیر مادرانی که چنین فرزندان قهرمـان را در سپاس بیکران از

 خود پرورده اند.

سنگ باران دژخیمان  وخالل نفرین  ست شهدا دریمادری به هنگام اعالم ل

جـالدان  م شـهدا را ازداد که: انتقـا رژیم قهرمانانه ندای راستین مردم را شعار

 بگیرید!

تو، ون فرزندان شهید های گلگتو، به سینه قهرمان پروربه دامان پاک مادر، 

د خشـم بـه فریـا هـای پامـال شـده تـو وروسـتا خ شـهرها وسربه سنگرهای 

لـوث  کنـیم کـه تـا دامـان مـیهن گرامـی مـا را ازمیجوی تو سوگند یاد انتقام
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زمـین  آن پاک نسازیم سـالح رزم خـود را بـر نجاست رژیم مزدور و استعمار

  ننهیم.

 مردم افغانستان ی شکست ناپذیرپیروزباد اراده

 یا مرگ یا آزادی

یالیسم جنایت مرگ بر  کار روسسوسیال امپر

یم میهن مرگ بر  موکراتیک خلق]جالد کودتا[ حزب د فروش ورژ

  بخش مردم افغانستانسازمان آزادی

  ٩بخش مردم افغانستانی سازمان آزادیاعالمیه

 به پله توفانی نبردخونین و -سوسال بدین یک از خلق قهرمان افغانستان بیشتر

 نهاده است. نوشت ساز آزادی پاسر

تالش اسـتیال،  که یکی در -خواران امپریالیستجهان درین نبرد سهمگین

مـا را بـه مسـتعمره مقهـور و  کوشـد کشـورمایه دالل دولتی مـیسربا اتکاء بر

رقابـت بـا  دیگری ازسـنگر های بعدی خود مبدل سازد وپرشگاه توسعه جوی

بـه  بخش خلـق مـا راخواهد جنبش آزادیگرا میدمسازی با نیروهای رجعت

 یک صف و در -اسارت مخفی رهنمون شود ماندگی وریک عقبای تاراههبی

انگیـز بـه  خلق قهرمانی که با عشق شکوهمند به میهن وبـا دلبسـتگی غـرور

 صف دیگر رزمد درکرامت انسانی خود می راه آزادی، رفاه و-نوامیس ملی در

 دارد. قرار

ضـد  ضد استعمار و جزر پیکار مد و ی اخیر، دراسده دو خلق دلیرما، در

انگیزی آفریده اند که درتاریخ جنبش انقالبی جهـان ر های شوارتجاع حماسه

                                                           
روان به قلم  زنده یاد مجیـد کلکـانی نگاشـته شـده، از سـایت ره ١٣٥٨) این اعالمیه که در سرطان ٩

   گرفته شده است.
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بخـش کنـونی، امپریالیسـم روس( نجات ای دارد. و اما درپیکارجای برجسته

شرارت) توحش استعماری را با توسل به امکانـات گسـترده  نظیربی این مظهر

مقابـل، خلـق  در و دهـدای ارتقا ء میسابقهجنایت و ویرانگری به مدارج بی

 را در-پویه حماسی عصر ها وای ما روح بیداری ملل، شور رستاخیزخلقآزاده

 توطئـه رغـم تجاهـل عارفانـه واختناق روسی، علی  حصارجهنمی استبداد و

ـــاب ـــه نحـــو اعج ـــه جهـــان آزاد ب ـــل مـــیمزوران ـــزی تمثی ـــد.انگی   نمای

ای فریبنده با شعار  ،١٣٣٠هایشرایط ویژه سال امپریالیسم روس با استفاده از

ــلح« ــی و، ص ــاعی دموکراس ــی اجتم ــایی در و» ترق ــاب ری ــک« نق  و» کم

ی اگرانه خود را به بهانهستراتیژی غارتاعمار زیربنای  ازملل اسیر» پشتیبانی«

خـواه فرجام، بـا بریـدن گلـوی هوا کرد. در سازی اقتصادی کشورما آغاز زیر

رنـگ خروشـچفیزم دشـنه جـالد را گـاه نیقتـل دار داوود) درسر( فریفته خود

فروش را، گستاخانه برملت کشید تا مشتی ارازل میهن بر» مسالمت«ازآستین 

 ی ما تحمیل نماید.اآزاده

اراده چـاکر بـی مایه دالل وسـری سیاسـی ارژیم کودتا، در نقـش نماینـده

کارگر،  لحاظ اقتصادی منافع تمام طبقات جامعه را اعم از امپریالیسم روس از

استعماری بـا  ستیز حتی در ملی،(و دارمایهسرو روستا،  رده بورژوازی شهرخ

 ای ازبهـره زمین را، با طلب باج خون از زمینی که هنوزفیودالیسم، دهاقین بی

 قرارداد. برمبنای این تضـاد آشـتی ناپـذیر تجاوز آن نگرفته اند) مورد تهدید و

تخاصم خـونین بـا تمـام  درای سیاسی، ناگزیر ساحه است که رژیم کودتا در

سیاسـی  گرفته است. تضـاد اقتصـادی و طبقاتی خلق قرار -نیروهای سیاسی

توانست بدون انعکاس بماند. نمی ای فرهنگ نیززمینه رژیم مزدور با خلق در

فرهنگـی خـود  سیاسی و -ای اقتصادیهجوم همه جانبه امپریالیسم روس در

 های دموکراتیـک طـراز کهـن ودیشـهان بخش فرهنگی عالوه بر بود در ناگزیر
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سـوگندهای  اسالمی را نیز( علی رغم احترام ریاکارانـه و شعایر نوین عقاید و

برابر امحاء کامـل هویـت ملـی مـا  ی سدی دراضطراری چاکرانش) به مثابه

 رولـوای اسـالم رو بـه نتیجه با مقاومت ملی زیـر در دهد و مورد تعارض قرار

  گردد.

کـه شتی ناپـذیرخلق بـا امپریالیسـم روس، بیشـتر ازآنعملی تضاد آ تبارز

کـه پـیش آهنگـان آن از های مبتذل استعماری آن رنگ بگیرد و زود ترریفورم

های خـود خیزش کنند در ای را آغازسیاسی طبقات انقالبی نبرد سازمان یافته

 تبهکـار فـروش ورژیـم مـیهن ای متجلـی گشـت وزای تودهتوفان خودی وبه

 پرتگاه نابودی قرارداد. ا درکودتا ر

آسـا بـرای  دو دهـه بـا حـرص دیـو امپریالیسم خون آشام روس که بیش از

ی نقـاب مندرسـی ازمین ما تمهید چیده بود رژیم کودتا را به مثابهسربلعیدن 

خـود حفـظ کنـد. ازینروسـت کـه چـاکرگوش بـه  بارجنایت برسیمای پلید و

گـرد، بـاب خـود تفتـیش عقایـد، پـیفرمانی(چون امین) به دستور و یاری ار

 اطفـال، زنـان، جوانـان و زندانی، شـکنجه، چپـاول، هتـک نـاموس، کشـتار

هـا را تـوام بـا روسـتا دفاع، آتش سوزی، بمباردمان پیهم شهرها وپیرمردان بی

 انـدازد وبه راه می تاریخ بشر نظیری درپرستان به مقیاس بیتکفیر وطن لعن و

گاه هم مزورانه  گیرد وعهده می را بردان مسئولیت آنوجبا وقاحت یک برده بی

 شـرمی وریزد. ولی این همه بیبرای شهدای راه آزادی میهن اشک تمساح می

ی امثابـهکـه نقـش خـود را به» قهرمانی«شود که اردوی آن نمی مانع از تزویر

ا ب شود وبه اشتباه تاج بخشی خود ملتفت می بیند ومی سرقاتل خلق به چشم 

معرکـه تنهـا  آن در» خـر«هم دجال روس را بـا فرارهای پی سبوتاژ، شورش و

 خشونت به جنگ بـرادر و افرادی که با جبر»(میهن پرستان داوطلب« نگذارد.

اجساد گندیده خود مهمان  که کرگسان را برآن شود) نیزجزکشی سوق داده می
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پای دژخیمان  زیر درفشان انجام دهانه آتشسر برند وکنند، کاری ازپیش نمی

ای شود. اکنون دریای خروشان شورش تودهمی ها بازچاکران هرزه آن روسی و

 کارشناس نظامی روسی را در جنگی و مایه، ابزارسرهای متوالی نه تنها کاروان

انسانی  سازد، بلکه با جذب همه امکانات مادی وامواج متالطم خود غرق می

 طورفرهنگی آن را به سات اداری، تولیدی ورژیم پوشالی به جبهه جنگ، م�س

کودتاها رویای  قمار گونه امپریالیسم روس که دربدین سازد.ای فلج میفزاینده

پروراند، دریافتـه اسـت کـه بـا وجـود میسر زمین را درسرشیرین غارت این 

ی ابرابـر اراده انگیز دست داشته خـود درتکنولوژی شگفت اقتصاد غول آسا و

بـازی در راه یـک آرمـان جـان کشی که با قاطعیـت ویانه ملت ستمکارجوپی

  آید.رزمد به زانو درمیانسانی می عادالنه و

نمای آن چیزی جز  دارد که دور ی قراردو راه سر اکنون امپریالیسم روس بر

 نیست: شکست ننگین پدیدار

 پیش محکوم بـه های رسوایی که بیش ازکاره با چهرهتعویض چاکران بی –

  گـرداب نظیـر ویتنـام. غـرق شـدن در مرگ انـد. ویـا مـاجراجویی نظـامی و

ضـمن  شواهد حاکیست که امپریالیسم روس با منطق ضد انقالبـی خـود، در

بندی کودتـای دیگر(بوسـیله نیروهـای ذخیـره هم سرشرمانه برای تکاپوی بی

تشـدید  فروش پرچم) برای مقابله عاجل با گسـترش وخویش چون باند وطن

ش خلق مداخله مستقیم نظـامی را شـدت بخشـیده اسـت. زیـرا فقـدان شور

هنگی جبهات نبرد خلق هنوزهم طمع خام آنتیجه ناهم و در فرماندهی متمرکز

ی دامنـه اکـه بـا توسـعهایـن را مبنی بـرچاکران ددمنش آن امپریالیسم روس و

ازبـین  عادالنه خلق م�فق گردنـد کـامال ً  کوب قیامسربارخود به جنایات خون

 تـر وفشـرده تـا روز که شدت اختناق صفوف خلق را روزنبرده است. درحالی

 سازد.می تررا سیرابقربانی، کین برحق آن
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سـوء اسـتفاده  صف پیکارخلق و ین ارتجاع مردود با خزیدن درا گذشته از

خواهی معتقدات ملت مسلمان ما تالش دارد با تخطئه گرایش راستین ترقی از

 از بخـش ملـی را کـه بـا عبـورجبهه خلـق نبـرد آزادی دن تفرقه دربا دامن ز و

گشـاید، تضـعیف مـی پیـروزی ره افتخار سوی قله پرخون به دریاهای آتش و

ــد. در ــالی نمای ــارب ح ــه تج ــرک ــا  س ــرت ــری و س ــه بش ــه  جامع منجمل

بـاز ضدامپریالیستی پارینه خلق ما، به بهای خون هزاران فرزند پـاک  نبردهای

ن م�ید این حقیقت است که آزادی ملی بدون دموکراسـی واقعـی، زمیسراین 

هـای ریختـه ضیاع خون اسارت نوین و گرایش مترقی جز عدالت اجتماعی و

 نخواهد داشت. شده پی آمدی نداشته و

ی ایـا تشـدید مداخلـه ه جدیـد وئهرحال، چه امپریالیسم روس به توط در

اداش بردگـی امپریالیسـم گـرا بـه پـچه محافل رجعت مستقیم متوسل شود و

قاطعیت بیشتر،  تسلط یابند، مبارزه خلق ما با توان و کشور نحوی درری بهدیگ

ادامه خواهد  ت�مین عدالت اجتماعی ضرورتاً   تا دست یابی به آزادی واقعی و

 یافت.

کیـد انصـراف ناپـذیر بـرسازمان آزادی اصـل  بخش مردم افغانسـتان بـا ت�

تـرین کـشویژه منافع تاریخی سـتمبه تمام خلق و عدالت اجتماعیی که منافع

 زمین را احتوا نمایـد وسرهای این ی ملیتتساوی همه جانبه طبقات جامعه و

با درک نیازهای تکامل سالم جامعه، به پاس خون پاک شهدای راه آزادی میهن 

گیری بـازی خلـق، متعهـد اسـت. ضـمن سـهمجـان مردی وبا الهام ازپای و

دسـتاوردهای  دفاع از بخش ملی کشور، درنجات کارپی اطعانه درق صادقانه و

گیـری تکامل آن درجهت تامین عـدالت اجتمـاعی بـا پـی مجاهدات خلق و

 مبارزه کند.
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بخش مردم افغانستان معتقد است که نجات میهن، خواست سازمان آزادی

صـدیق  عناصـر هـدف مشـترک تمـام نیروهـا و و کشـور سـراسرمبرم خلـق 

 بـر محـور ایـن هـدف مشـترک،  ت، دموکرات وپرسمیهن
ً
انقالبی اسـت. بنـا

مـورد  اسـت در حاضر کند ونهاد میبخش ملی را پیشی آزادیتشکیل جبهه

اهداف آن بـا تمـام نیروهـای مبـارز و  چگونگی تشکیل این جبهه، وظایف و

فضـای دموکراتیـک بـا  موضـع وحـدت رزمنـده در پرست با حرکـت ازوطن

بازی بجا جان تعهدات خود را با شرافت و ذاکره نموده وصداقت م صراحت و

 آرد.

کند که تا نـابودی بخش مردم افغانستان(ساما) سوگند یاد میسازمان آزادی

  زمین ننهد. بهره کشی، سالح رزم خود را برو  ستم، نهایی استعمار

 بخش ملی افغانستانی آزادیبه پیش در راه تشکیل جبهه

یالیسم ج مرگ بر  روس کارنایتامپر

یم میهن  فروش کودتا[حزب دموکراتیک خلق]مرگ بررژ

  خلق شکست ناپذیر جاویدان باد رستاخیز

 (ساما)، مصوب افغانستان مردم بخش آزادی ی سازمانبرنامه

  ١٠ساما یکنگره نینخست

 :مقدمه

 شـور خیتـار و وریغ و کشزحمت مردم بارور، نیزمسر با افغانستان کشور

 نیـا .کنـدمی احراز انهیم اییآس ملل خیرا در تار ارجمندی مقام خود، زیانگ

 ها،و لشـکر هـاکـاروان گـذرگاه هـایی بازرگـانی،راه آب کشف از قبل کشور

 بارور ای فرهنگگهواره خود اینوبه به و و باختر خاور فرهنگ تالقی اینقطه

                                                           
   نوشته شده است. ١٣٥٩در جوزای  برنامه) این ١٠
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 دهایبرخور و هامهاجرت و کشور ایییجغراف تیموقع .است بوده درخشان و

 در کییهر ن،یزمسر نیا های ساکنتیمل که است شده باعث منطقه مردمان

نـی، یمع ایییـجغراف ایمحدوده در گر،یدهم از رییپذ ریتأث و زییدرآم ضمن

 و متمرکـز هـایدولـت وجـود بـا و سـازند شـگوفا را خود لیاص هایفرهنگ

 اجتمـاعی  ی،اقتصاد طیو شرا خییتار اینهیشین با پیمع مقاطع در رومند،ین

   .باشند داشته ناموزون خییتار تکامل خود، ایژهیو

 تیـمالک کیـنزد ایگذشـته در کشـور اقتصـادی سـاخت که نروستیاز

 بـا را بردگـی مناسـبات اییبقا و و جنگالت مراتع ن،یزم بر ایلهیقب اشتراکی

د یتول ایوهیبطن ش در ربایی و تجاری ایهیماسر گسترش و کاالئی خرده دیتول

  .دهدمی نشان زمانهم فئودالی مسلط

 شـگوفایی جـهینت در و نینـو یامولده روهایین بالندگی که اساسی عوامل

 تسـلط زد، لجـام ریـاخ ایسـده دو ژه دریـبـه و را، جامعـه فرهنگ و اقتصاد

بـر  اسـتعمار ایطرهیس و پشتون) تشکل حال در تیحاکم (فئودال مل ایطبقه

 با گریید و خییتار ماندگی عقب علت به کیی که بود، اسی کشوریس اتیح

 و عـییطب تکامـل گر) روندیدهم اریی به گر خود(کوبسر و ساز رانیو نقش

 کیدئولوژیـا مظـاهر نینخسـت .دیکشان انحراف ای و کندی به را جامعه سالم

روبنـا  در را جامعـه خییتـار تکامل جهت رعلی کهیش یادوره تجددگرایی در

 یزهیسـت یاورطـه در و سـمیفئودال پرسـتی کهنه گنداب در کرد،می منعکس

  .دیغرق گرد و تزاری تانوییبر استعمار نیآفر تباهی

 قـومی، ایخواهانـه آزادی هـایزشیـخ بار،اسـارت رونـد نیـا تداوم در

 دارای نـییع لحـاظ از کـه  بخش ملـیینبردهای آزاد و دهقانی هایشورش

 ر مناسباتیزنج از مولده روهایین یرهای خواستار و ملی،کیدموکرات مضمون

 مـذبح در  بودنـد استعماری ایرهزنانه ودیق و قومی ستم ای فئودالی،دهیپوس
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 نیتفت توطئه، فرهنگی، اختناق گاهدام و در خفت در خون شرقی اهیس استبداد

 ترقی اجتماعی و ملی آرمان آزادی گونه نیشد. بد دهیکشان ابسر به قیتحم و

  .وستیپهن تحقق به شد، پرداخته آن راه در که هنگفتی یهابخون  وجود با

 استعمار، بردگی ننگ محصور، ایشده پارچه نیزمسرفاجعه،  نیا عواقب

 همه ماندگی عقب کلمه، کی در و فرهنگی د، انحطاطیتول رکود قومی، نفاق

 مـیهن بـر اسـتقالل جنـگ نیسوم ایآستانه تا اجتماعی  ی اقتصادی،اجانبه

  .افگند هیسا ما مردم نوشتسر

 انباشـت ایهیـبرپا ملـی دمـوکرات عناصـر اول، جهـانی جنگ خالل در

 سـتییالیامپر اردوگاه ایندهیفزا از برخوردهای جویی بهره با و هیماسر محدود

ری یـگ جهـت بـا  اسـتقالل نبـرد سـازمانی و اسییس ک،یدئولوژیا تدارک در

 ایعرصـه در اسـی،یس قـدرت به ابییدست با و سهم گرفته کیدموکرات بورژوا

  .برپا داشتند نی راینو سنگر جامعه، تضادهای

 تدارک مادی، فیضع ایهیپا آن، یاساله ده فراز و بینش با ری،یدرگ نیا در

 دولتـی دسـتگاه ازموده،یـن سـازمانی و ابـزار ناکـافی اسـییس  کیدئولوژیـا

 حـل نی درنـاتوا و روبنـایی هـاینـو آوری بـر فتگییشـ ده،یگند و ارتجاعی

 اینوخاسـته بـورژوازی کـه بود عواملی جامعه، ربنایییز و اساسی هایتضاد

 کـاتیتحر و بـار فئـودالیمرگ و سـالکهن بـا سـد برخـورد در را -کشـور

 برآشـفته بار ارتجاعخون یاسلطه برای را عرصه و آورد در پا از ستی،یالیامپر

 بـا طالئـی)، دودمـان دوجـو فئـودالی(در ارتجـاع .خالی نمود قرن مین برای

 ایمرحلـه جـاری بـه قرن آغاز از که جهانی، یاهیماسر بر آستان ساییجبهه

 سوق داللی ایراههبی به کشور را نوپای ایهیماسر بود، نهاده گام سمیالیامپر

 را( -کشـور ملـی داری هیماسـر نـازک اختناق گلوی هایپنجه پس آن داد. از

 و صنعتی) تجاری مالی، مؤسسات سلسله کی و ملی بانک سیتأس علی رغم
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 و نیسنگ اختناق دهه دو از پس طالیی، دودمان .فشاردمی رحمانهیب کنون تا

 افـزون روز و نارضـایی اقتصـادی اوضـاع وخامـت با مواجه در مرگبار، رکود

 مشـروطه شیگـرا اءیـاح و پشتونسـتان ایمسـأله تیجد قبائل، تهدید مردم،

 اسـتبداد و انـزوا حصـار از رینـاگز فکر،روشن قشر انیم در ژهیبه و خواهی،

 منظور به ر،ضسم مختیفئودال ساز نهیو زم دیخز رونیب ی لرزانهاگام با ن،یرید

 بحـران مـوقتی بـر ایغلبه و اردو تجهیز برای ستییالیامپر هایمایهسر جلب

 بـا .شـد ختـهیر محمود شاه کذایی دموکراسی در قالب اقتصادی، ایندهیفزا

 به ک،یدموکرات بورژوا هاینشوری سازما هفت ایفرصت، دوره نیاز فادهاست

 کهن طراز کیدموکرات جنبش درفش خود، ذهنی نی ویع هایتیمحدود علت

 ستییالیسوس شگوفایی اردوگاه و ظهور ایبحبوحه در و سمیالیامپر دوران در را

 یاگرانـه توطئه دیتأئ و ر شهر(؟)یگیپ نا بورژوازی خرده از بخشی تیحما با

 عناصـر .درآورد اهتـزاز به جانبازانه خیتار گاهدر آزمون ضد استبداد، نیمتنفذ

 دسـت بـه هفـت یادوره جنـبش نیخـون کشـتزار در که پرولتری دئولوژییا

 دنبال به .زند جوانه توانست دهه کی از پس افشانده شد، آن بازجان گشایانره

 ایهیماسـر طانیسـررشـد  شوری، هفت ایدوره کیدموکرات جنبش فروکش

 دموکراسـی کـه یجهـان و داخلـی عوامل یانهیزم ک بریبوروکرات کمپرادوری

» داوود« ای راگرانـهحسـاب التفاتیبی با توأم کرد،می هیتوج را -دربار اشرافی

شوروی)  دولت ماهیت رییتغ (با سمین تزاریرید اییرو گرفتن جان و »غرب«

  .ساخت اسی فراهمیس ادتیق مادی ایهیپا

 جهت در تر،شیب ژرفای و پهنا با کیبوروکرات کمپرادوری ایهیماسر انیجر

 اقتصـاد رمـقبی کالبـد در رمقـی مین وابسته، توانست اقتصاد کی زییر هیپا

 الیجهـان گشـایی سوسـ دام در را طالیی دودمان آن به موازی و بماند جامعه

 نیتـأم سـازی نـهیزم و اسـییس تقدر گسترش .درآرد اسارت به سمیالیامپر
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ــدیین ــایازمن ــادی، ه ــاعی  اقتص ــورژوازی اجتم ــاگز ب ــرادور، ن  ریکمپ

 کیـ شیگـرا و ختیانگمی بر را ایتوده ایانهیپرخاش جو هایالعملسعک

 تهدیـد »غربـی« یکودتاهـا بـا را بـار روس در سـمیالیامپر الیسوس به جانبه

 خـود برانـداز هسـتی هـایکمـک هـا،نیـا ایهمه از ترولی مهلک کرد.می

 و زراعتـی وانی،یـح بسـت مـواد در لیتحو که بود روس سمیالیال امپریسوس

 که اقتصادی بحران و کردنمی بسنده آن ایبهره بازپرداخت برای حتی معدنی

 نیچنـ کـرد. درمی کسـب تـرشیب وخامت شد،می زده دامن غرب دست به

 بـه داشـت، روس آخـور در سـر که و جاسوسی، ارتش هایطی دستگاهیشرا

 رانآ ی روساشـاره روزی بـه دربـار، پاسـبانی جـای بـه توانسـتمی سادگی

   .براندازد

 ایطبقـه کـار محافظـه جنـاح  بـاربست هالکتبن نیاز خروج ضرورت

 سـتییزهـم نیتـأم ،»غـرب« و» شـرق«ن یبـ موازنـه لیتعـد برای را حاکمه

بـه  مـردم اغـوای نهایـت در و کمپـرادور بورژوازی و سمیفئودال زیآممسالمت

   .گرداند باز صحنه

 در را ستییالیامپر هایمایهسر ازهایین »تاجدار دموکراسی« اساسی قانون

 »جرگـه هیـلو« سـم دریفئودال تلجاجـ رغـم قضایی، علی و اسییس روبنای

   .نمود مسجل

  »غرب« هایگذاری هیماسر جلب برای بند، مین هایآزادی اعطای
ً
 ضـمنا

 ن اینهیزم
ً
 شـده کوبسـر هایشیگرا و هاخواست برای تبارز را مساعدی سبتا

 هـایسـازمان هـا وانیـجر وجود در را طبقاتی هایبندی مرز و نمود مساعد

  را جامعه تضادهای که اسییس
ً
  .ساخت متبلور کرد،می بازتاب قسما

 افزون روز تیتقو ایهیپا بر داللی یاهیماسر که نستیا در دوره نیا ژگییو

 در نینو اسییس روهایین ایمثابه به ی کارگرطبقه آن با موازی و دولتی کتورس
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 دربـار، جوشـش داشـتچشم رغـم علـی .ابندیمی تبارز طبقاتی نبرد دانیم

 هـایابرقدرت رقابت یاکننده فلج فشار و طبقاتی برخوردهای ریناپذ نیتسک

 ضیتعو و زدمی ندام را -دربار اسییس  اقتصادی بحران مزمن ستی،یالیامپر

 خود، طبقاتی تیماه بنابر دربار .دیبگشا را گره کار توانستنمی هانهیکاب ھمیپ

 ، مدارا»غرب«به  شیگرا سم،یفئودال موضع تیتقو در را تنگنا نیاز نجات راه

   .کرد جووجست مردم انقالبی جنبش کوبسر و »شرق« با

 المللـینیب گاه هیتک و داخلی گاهیپا که روییین به اتکاء با دربار ن گونهیبد

 شیتخـر و هـاتـوده انقالبـی جنـبش کوبسـربـا  بود، بحران خوشدست آن

را  ١٣۵٢طان سـر ٢۶ کودتـای اینـهیزم بـود، پـرورده نیآست در که ی(؟)یافع

   .ساخت مساعد

 الیسوسـ یادانهیشـ و نهـایی تـدارک شـاهد طانسـر ٢۶ کودتای ایدوره

 در جهت دربار، اضطراری هایو نوسان دگیدرمان خالل از روس، سمیالیامپر

 طانسـر ٢۶کودتای .بود ما کشور در آن استعماری بیرقای بیسلطه استقرار

 بـورژوازی تیـتقو و گسـترش نفـع بـه سـمیفئودال دیـتحد استیس اعالم با

 ایهیـپا از د،یـگرد لیقا هافئودال به که ازاتییبا وجود امت کمپرادور بوروکرات

 آن نیو متحـد »غرب« ت اردوگاهیحما از آن با راههم و ودخ نیرید اجتماعی

 و روس سـمیالیامپر الیسوسـ بر جانبه کی اتکاء گرید جانب از  .شد محروم

 و اسـییس باراسـارت ودیـق و اقتصـادی شـکن کمر وابستگی ریرش ناگزیپذ

 و سـمیفئودال انیعصـ نما، بلکه دور را در روس قهار ادتیس تنهانه آن نظامی

 مکش،ان کشیم در سان،نیبد .دادیم قرار آن پای شیپ در را غرب هایتوطئه

دسـت  بـه اغـواگر گرایبلنـد هـایطـرح متخاصـم، جناحھای تهدید و فشار

 کابوس و نمود کسب تریشیب وخامت اقتصادی شد و بحران سپرده فراموشی

 در هبـ در و آواره را روی کـاریـن میهای عظکتله اجیاحت و فقر تورم، کاری،یب
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ر ینـاگز ای روسغدارانـه خـواهی بـاج و اوضاع آورسامسر ساخت. دشواری

 شد مشهود زمانی جهت رییتغ نیا داشت. پی در را غرب سوی به ر جهتییتغ

 سـمیالیامپر درمانـدگی و شده رانیو دست خود آن به میرژ سنتی هایهیپا که

 الیبرای سوس قه راساببی مانور امکانات رانیا مردم زیرستاخ مقابل در کایامر

  .بود نموده فراهم سمیالیامپر

 خانـه نوکران دست به چرخش نیح در ،»وانهید« دارسر فضایی، نیچن در

 دوستی پاداش به را گریید طنزآلود ایو تجربه خورد خنجر پشت از خود زاد

  .نمود خیتار ثبت سمیالیامپر الیسوس با ریناپذ خلل

  کنونی اوضاع

 سمیالیامپر الیسوس ایرهزنانه و آشکار تجاوز )١٣۵٧ ( ثور هفت کودتای

 اسی،یس اقتصادی، ماست. مقدمات ت ملی مردمیحاکم و استقالل بر روس

 زییریگرانه[و] پحساب ریاخ یادهه دو طی در تجاوز نیا فرهنگی و نظامی

  .شده بود

 ریتزو نقاب ایمثابه به را »پرچم« و »خلق« باند روس سمیالیامپر الیسوس

 انقـالب« را انقالب ضد صدور تا گرفت به کار خود تجاوزگر دیپل ماییس بر

 تضـاد ربنـایز در را ثـور کودتـای نوشـتسر و شـتسر .زند جا »افغانی نوع

 نییتع جامعه) ملی و اقشار طبقات تمام با ( کیبوروکرات ی کمپرادوریهیماسر

 بـه سـتان،افغان »دولتـی سـکتور« کیبوروکرات ی کمپرادوریهیماسرکند. می

 کوتـاه زمـانی در ای کشـورشـده کوبسـر ملی مزمن بورژوازی ضعف علت

ر یـز گرانـهانحصارگرایی تـاراج با را جامعه اقتصاد اساسی نیشرائ بود توانسته

   .آورد در خود نفوذ
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 هرچـه قیـتعم و گسـترش جهـت در نیخون و آسا غول گامی ثور کودتای

 از تحـول ایپروسـه در مـا کشـور دادن برای قرار تالش و سکتور نیا ترشیب

 انصـراف از تحـول، نیـا ایالزمـه .بود کامل ایمستعمره به وابستگی حالت

کهـن  اسـتعمار خشن هایوهیش به توسل و نینو استعمار »فیظر« هایوهیش

 انیـنما خیتـار در رینظبی رانگرییو و توحش با بار خودخون تداوم در که بود

   .گشت

 اسییس اقتصادی، اینهیزم در کودتا میرژ داماتاق سراسر که روست نیاز

 الیسوسـ سـتییالیامپر عملکـرد بـا و منطبـق تیـماه از ناشـی فرهنگـی و

 میـرژ اقـدام نیتراساسـی .اسـت افغانستان مردم انیز به اپاسر و سمیالیامپر

 نیـاسـت. ا ارضـی نهـاد نـام اصـالحات ربنـایی،یز ایسـاحه در کودتـا

 اسـتثمار به تها نه خود استعماری ظیغل خصلت و رییگیبا ناپ »اصالحات«

 برای ملی اسارت ثمری جز لین تحلیآخر در بلکه بخشد،نمی انیپا دهقانان

 و اسـتثمارگرانه تیـماه بنـابر میرژ اصالحات .آردنمی بار به افغانستان مردم

 در آن ا معـادلیـ اعلـی و نیزمـ بیجر ٣٠ واگذاری با خود ایکارانهسازش

 ماندن بھرهبی و  آن کیبوروکرات هایکاری کثافت از نظرصرف فئودال، دست

 توانـدنمی را دهقانـان اسـتثمار نـییی عنهیزم ن،یزمبی م دهقانانیعظ بخش

 ضـد ارهاییمع اساس بر نیمستحق بندی طبقه آن، از گذشته .سازد کن شهیر

 نه اردمو اکثر در را نیچاکر نوازی زم و گرایی سمت پرستی، دودمان  انقالبی،

ل یامکـان تحصـ بـا الوقت ابن طماع عناصر دست در بلکه واقعی، برزگران به

 هانیا همه از ترمهم .دهدمی قرار دهقانان رنجدست غارت و مالکانه یابهره

 اجتمـاعی اقتصـادی مضـمون میـرژ اصـالحات ای خصـلتکننده نییتع و

 ایـ الـک وم خـرده دهقانـان قشـر کی جادیا میرژ هدف اصالحات .ستآن

 برای هاآن دیخر و قدرت کار ش بازدهییافزا دولتی، هایفارم در ریاج نیدهاق
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 روس سمیالیال امپریسوس ازین مورد خام مواد رییگ لیتحو و دیتول مازاد دیخر

 در هیـمابـی و ابزاربی پناه،بی نیزم قطعه افتیدر با دهقانان ن گونهیبد .است

 به ستی،یالیامپر انحصاری هایو نرخ لییمتح زرع رباخوارانه، دهاییگرو کر

ال یسوسـ تـرجابرانـه و تـردیشـد اسـتثمار وغیـ ریبه ز فئودالی، استثمار جای

 جـای بـه زراعتی دیاز تول ناشی ثروت مازاد و رندیگمی قرار روس سمیالیامپر

 را نیکرمل در انباشت راه ابد،ی سوق ملی اقتصاد رنجور تیتقو جهت در کهآن

   .ردیگمی شیدر پ

 یاهیپا و عمده بخش که  زراعتی دیتول مازاد از هیماسر انباشت امکان وقتی

 ایغارتگرانـه آزمندی خوشدست گونهنیبد  دهدمی لیتشک را کشور اقتصاد

سـود  بـدل نـی دریزم ریـز هـایثـروت رد،یـگمی قـرار سـمیالیامپر الیسوسـ

 اختناق، میب از ملی ایهیماسر و رودمی تاراج به روس آشام خون هایهیماسر

 ژهیـوبه و صنعتی بخش تیتقو رد.یگش مییپ در را فرار غصب راه و دهیباج

 دن بـهیبخشـ انیپا و ملی اقتصاد مستقل زییر هیپا جهینت در و نیسنگ عیصنا

 رایـز .گرددمی محال خودهب خود کشور فرهنگی و اسییس اقتصادی، اسارت

سم یالیامپر الیسوس آستان بر وار برده ییسا جبهه و خالی دست با کودتا میرژ

 
ً
 الیسوسـ کشـیبھـره بـازار کـه نیسـنگ عیصـنا زییرهیبرای پا تواندنمی اوال

 افتیدر اعتبار سمیالیال امپریسوس خود از اندازد؛می مخاطره به را سمیالیامپر

 یثان و کند
ً
ال یسوسـ کار میتقس که آنجا تا ریناگز را مونتاژ و استھالکی عیصنا ا

 بـه روس، ساز برده ودیق و گرانهغارت اعتبارات با دهد،می ستی اجازهیالیامپر

 دایـر کشـور اقتصـاد روز افـزون تباهی و کشاناستثمار زحمت دیتشد بهایی

 آن اخـراج رینـاگز آن اقمـار و روسی هایفرآورده بار و بند بی ورود .سازدمی

 سختی جان خود از رقابت اندیم در اند کنون توانسته تا که را وریشهیپ عیصنا

  .دیافزامی کارانیتعداد ب بر و نموده دیتشد تیفعال ایعرصه از دهند، نشان
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 نمائی دور دولت، برانداز هستی دیتھد و رقابت با بورژوازی خرده نیچنهم

 خـود برابـر در سـتییالیامپر هـایهیماسرت یای حاکمتوسعه نفع به زوال جز

 و مصـارف دولـت نظـامی  سـییپول هاینهیهز ورآ سامسر شیافزا ند.یبنمی

 با و برده باال افزونی روز نحوبه را تورم نرخ روس ایقالده نیزر سگان تجملی

 استخوان به را کارد مصنوعی قحطی جادیا و کشانزندگی زحمت سطح لیتنز

   .رساندمی هاآن

 قدرت ریسر بر کودتا میرژ عروج نردبان کهآن با  نهیپار هنگفت هایقرضه

 اییـدر در میـرژ یشکسـته زورق گانهی که نامحدود نظامی، اعتبارات و  بود

 نییآن سنگ گردن لعنتی بر طوق ایمثابه به اکنون ست،یاهتود جنگ خروشان

کـار  به مولد ریغ مجاری در سودی که با توأم هایهیماسر بازپرداخت کند.می

 جـادیا از نظـرصـرف ن؛کشـازحمت دسـترنج از مأخذ رود،می و است رفته

 شـان از دسـت زین را هاآن نان مین کار، روهاییبرای ن اشتغال نینو هاینهیزم

 تجـاوز تـوپ گوشـت دم یامثابـه بـه را هاآن برچه تهدید با گاهآن و دیربامی

 بازمانـدگان بـرای تـا فرستدمی به کشتارگاه گرسنه شکم سم،یالیامپر الیسوس

  .کند ادیبن کدهتمما گارییق بیطر از شان

 مینـ و کیـ یاپشـتوانه بـا ساله،پنج پالن تحقق آرزوی طییشرا نیچن در

 جرم شرکای مشابه اعتبارات و سمیالیال امپریسوس ۀرانگرانیو اعتبار دالر ونیبل

ال یسوسـ مـاریذهـن ب در مـا کشـور مستعمراتی چهره آلود پندار انعکاس آن،

 شـییای نماپروژه چند خابسر با که ستآن فروشھنیم عمال و سمیالیامپر

 با سمیالیامپر الیسوس اقتصادی تضاد رییناپذ آشتی باشد بازتاب شده شیآرا

 تبـارز سـتییفاش کتـاتورییِاعمـال د در اسـی،یس روبنـای در افغانستان مردم

   .ابدیمی
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 اسـتیس تجسـم آن، ریـنظبی توحش و کودتا میرژ حزبی کی کتاتوریید

 و دموکراسـی کامـل جهـت نفـی در سـمیالیل امپرایسوسـ ارتجـاعی ماورای

 کیـو دموکرات ملی انقالب یمرحله در که است طبقاتی تمام حقوق کوبسر

 موضع از نه سمیفئودال کوبسر .دهندمی لیتشک را انقالب ایمحرکه روهایین

  بالندگی و رهایی جهت در و ملی  بورژوازی حتی کارگر و ایطبقه

 یاطبقـه منـافع جهـت در و موضـع از لکـهب کشـور، ایمولـده روهـایین

 کشـور مـردم رونیـا رد. ازیگصورت می آن غارتگر ارباب و دیجد استثمارگر

تهدیـد  گـانیهـم فنـای به دهد، در تن نینو اسارت و دهی بهره به کهآن برای

  .شودمی

 نـه خود ملی ضد و کیدموکرات ضد کارگری، ضد تیماه بنابر کودتا میرژ

 کنـد،می برخـورد سـبعانه خشونت با مردم اسی طبقاتییس هایانیجر با تنھا

 نیک با فردی را ایطرفانهیسکوت ب حتی و اعتراض ناخوشنودی، هرگونه بلکه

  .دیگومی پاسخ مانهیدژخ توزی

 بـه کـهآن جـز اسـتی،یس نیچنـ مـتن در صـنفی هایسازمان و هاهیاتحاد

 شـود، مبدل مردم کوبسر و ای انحطاطلهیوس و تیجنا و انتیخ گاهپرورش

 هـاتوده هایخواسـت تحقـق ابـزار و انقالبـی پـرورش ایمدرسه رو چیه به

  .باشد تواندنمی

 نیزمسـر کـه  کودتا میی رژاسبعانه و گسترده نظامی گریرانیو و شرارت

 آن ریناپـذ میتسـل و آزاد فرزنـدان بارمرگ و زندان نیخون کشتارگاه به را کشور

   .ستک آنیدموکرات ضد و ملی ضد ادتیس ایدامها است. کرده مبدل

 کیدئولوژیی ااعرصه در افغانستان مردم با میرژ اسییس و اقتصادی تضاد

 قرون دیعقا شیتفت و فرهنگی ایگسترده اختناق .است نمانده بازتاب بدون زین

 جیو تـرو سـاز های بـردهشـهیاند غیـتبل سو، کی از ترزهتا ابعادی با وسطایی
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 محـور در همـه گـر،ید سـوی از هرزگـی و فحشـاء کیسـتماتیس و انـهعامد

 طلبـی میتسـل ایچشـمهسر از کـه م کودتا،یرژ ملی طلبی میتسل دئولوژییا

روز ید طبقاتی طلبی میتسل زند منتھامی دور خورد،می آب هاآن هنیپار طبقاتی

 د،یـگردمی دنبـال اسییس  اقتصادی نفوذ بستر بر و »مسالمت« لفافۀ در اگر

 انیـعر قھـر بـا  مـردم ایقھرمانانه قبال مقاومت در  امروز ملی طلبی میتسل

  است. لیتحم صدد در ستییفاش

 چیهـ کودتـا میـرژ کیدئولوژیا و اسییس اقتصادی، مواضع که ستیهیبد

 تواند فراهمنمی نتوانست و ما ایآزاده نیزمسردر  دواندن شهیر برای اینهیزم

 مـتالطم گـرداب کبـاره دری را ما کشور ثور ودتایک جھانی، اسیمق در .سازد

 کیژیسـترات گـذرگاه بـر سـمیالیامپر الیابی سوسیدست هوس برد. فرو جھانی

ه یـعل را جھـان اسـییس روهـایین نینـو شیـآرا انـه،یم و خـاور گرم هایآب

   .آورد انیبه م کودتا میرژ انیز به و سمیالیامپر الیسوس

 هایشـعله تنھـا نـه ثـور کودتـای دوجـو در انقالب ضد صدور ساننیبد

 درون هایتضاد آتش بلکه خت،یبرانگ درون کشور در را ملی زیرستاخ کشسر

 بـا م،یرژ یاهای اغواگرانهرفورم .زد دامن شدت به زین را ستییالیامپر اردوگاه

 خشم مردم آتش بر آبی نتوانست خود استعماری و شیینما روبنائی، خصلت

  .بپاشد

 میـرژ نیننگـ دوام ای مردممسلحانه مقاومت امواج سایآطوفان گسترش

 مشـروط روس سـمیالیامپر الیسوسـ افزون نظامی روز ایمداخله به را کودتا

روهـای طبقـاتی ین نینـو شیـآرا و ملـی تضاد حدتو به منجر امر نیا نمود.

  .دیگرد

 و طبقـات تمام که ستیمحور کیدموکرات و ملی بخشیآزاد کاریپ اکنون

 متضـاد و نـاهمگون طبقـاتی اهداف و هادگاهیوجود د با را جامعه یمل اقشار
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 رییـبا فراگ اکنون ما ملی بخشنجات کاریپ .خواندمی فرا خود دور به ها،آن

 سـراسردر  مسـلحانه ایمبـارزه سطح به تکامل و رتگسترده اجتماعی ایهیپا

 یقی کشور،
ً
 یاژهیـو نقـش هـم،آن بـا دهـد.می دیـنو را روزمندینمای پ دور نا

 نبرد دارد. در بارز ریآن تأث روزییپ ریو تأخ عیسرت و کاریپ جزر و مد در طبقات

ه یعل در مبارزه گراییهم ضمن متضاد، طبقاتی روهایین جاری، ساز نوشتسر

 در هـم بـا خاصـی امکانات و وزنه با و ژهیو هایمرام با سم،یالیامپر الیسوس

 را شیخـو اهـداف خـود، دنبـال بـه نیینـابیب هایروین کشاندن با تا اند زیست

  سازند. برآورده

 بـه وابسـته فروشوطن ایدسته دار و و روس اشغالگر سمیالیامپر الیسوس

 دست از با است؛ کیدموکرات و ملی و انقالب بخشیآزاد جنگ آماج که آن،

 ی هرچـهاو توسعه آتش رویین با فقط مانور و خدعه امکانات فزون روز دادن

 ادتیسـ دیتمد و میتحک برای را راه کوشدمی خود هایتبھکار یادامنه رشتیب

  .سازد هموار روس سمیالیاقتصادی امپر و غارت اسییس

 مـوازات بـه را مـردم قربانی است ممکن مردم برای موقت نامساعد عوامل

 مردم نھایی روزییپ ولی سازد، ترنیسنگ م کودتایرژ ایفروشانهھنیم اتیجنا

  .خ استیتار جبر وی عمال و سمیالیامپر الیسوس شکست و

 ضـربه  سـمیالیامپر الیسوسـ نفـع بـه  اقتصـادی لحاظ از که فئودال طبقۀ

 برگشـت هـوس مـردم، زیرسـتاخ جھت انحـراف در تالش با است، برداشته

 نیـا موقف اقتصـادی از ارتجاعی، آرمان نیا .پروراندمی سر در را سمیفئودال

 و منطقـه گرایـی ارتجـاع عقـب سـم،یالیامپر ردوگاها درونی تضادهای طبقه،

 نیآخـر بـرای عمل انیجر .خوردمی آب جامعه در فرهنگ فئودالی ایطرهیس

   .داد قرار آزمون معرض در طبقه را نیا خییتار توان و ارتجاعی تیماه بار
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 در راآن کـاری انیز و تزلزل نظری، کوته طبقه، نیا کیدموکرات ضد موقف

 در فئـودال نیبـ روشـن و پرسـتھنیمـ عناصـر .کندمی نییتع لیم ایمبارزه

 روهـایین کـه رهبـری ندینما اداء افتخار با را خود ملی نیدَ  توانندمی صورتی

 علت به که کشور ملی بورژوازی .گردد اعمال هاآن بر جامعه تازشیپ و مترقی

 یاهبـه مثابـ اسـت نتوانسته کنون تا خود فرهنگی و اسییس ضعف اقتصادی،

 و مسـتقل سـازمان بـا دئولوژی روشـن،یـا بـا ر،یـگیپ و مـؤثر روییـن کیـ

 خصـلت بـا د،یـنما تبارز اسی کشوریس اناتیجر در بورژوائی هایخواست

 خـود بـرای را بخشـی دیـنو دورنمای جناح، دو از دیتھد معرض در دوگانه و

 به کارانه کاسب برخورد با جاری در اوضاع رونیا از .دینما نیتواند تضمنمی

 دیـام به را آن و صیرا تشخ نیسنگ ایپله کوشدمی راست، و چپ هایجناح

   .دینما تیتقو ترشیب ازاتیامت

 کشستم هایتیمل سمیونالیناس و پشتون تیمل حاکم یاطبقه سمینیشوو

 بازتـاب متضـاد هایخصـلت بـا را های کشورتیمل بورژوازی شاتیگرا که

 نوشتسرھن ما یم بر سمیالیامپر الیسوس تجاوز که کنونی طیشرا در کند،می

 کـاریپ شـعاع تحـت اسـت، داده ونـدیپ خـون بـا را کشـور هـایتیمل تمام

 در بورژوازی هایشیگرا تیتقو هم،نیبا ا .است قرار گرفته ملی بخشیآزاد

 و و اثـرات مثبـت ریناگز راست ارتجاع فیتضع ای و تسلط صورت در نده،یآ

   .است دقت سزاوار آن کیدموکرات و لیم جنبش بر آن منفی

   بورژوازی: خرده

 خدمات و دیتول در که سھمی تناسب به بورژوازی ای خردهرالعدهیکث اقشار

 فـایا را مـؤثری نقـش زیـن کشـور اسییس اتیح در دارند، به عھده اجتماعی

 انیعصـ همه از شیسم پیالیال امپریسوس کنانیبن اقتصادی دیند. تھدینمامی

  .ختیبرانگ را بورژوازی خرده زیآم رانفجا
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 طیشـرا در بورژوازی خرده ثباتبی تیموقع از ج،یرا عیسر روزییپ لیتما

 خـرده هـایماجراجوئی در لیـتما نیـ. ادشـومی ناشـی کنـونی فرسـایتوان

 د دهـد،یـنو فرجـام را زود روزییپ که روییین از وی روی دنباله و بورژوازی

  .ابدیمی تجلی

 وسـتهیپ را آن اسییس موضع بورژوازی خرده الیس و وگانهد طبقاتی موقف

 توسـط کـه صورتی در بورژوازی خرده هم،آن با .سازدمی نوسان خوشدست

 و انقـالب ملـی را در ایبرازنـده سـھم شود، رهبری جامعه تازشیپ روهایین

 لومپن؛ قشر بورژوازی، خرده اقشار زوال موازات به .کند می فاءیا کیدموکرات

 صاحب انسراف ارتشاء، بوروکراسی، دالالن غمایی خوان خوارانزهیب از رمرک

 صـنفی، هایهیـاتحاد اخـاذ کارگردانـان گر،س تـاراجیجواسـ ژه،یو ازاتیامت

 هایتهیکم غماگرانیمالداری،  و دهقانی هایفیکوپرات و تعاونی هایصندوق

 بـا که است نیوتک حال در  ...دولتی و هایفارم رسان باز انقالب، ضد دفاع

 لیتشـک را کودتـا میـرژ اجتمـاعی ایهیپا ملی ضد و انقالبی د ضدیپل نقش

  .دهدمی

  دهقانان

 دهند.یم لیتشک را کیدموکرات و ملی انقالب ایعمده رویین کشور دهقانان

 در هـاآن مولد کار رویین و زیآم دیتھد ل انقالبییپتانس که دهقانان از بخشی

 خاطر فقدان امکانات به است، کودتا میرژ ماریاستع ارضی اصالحات گرو

 از شود،می خواسته آنھا از نیزم مقابل در که نییسنگ خون باج و برداری بھره

   .اند زاریم بیرژ

 عطـش میرژ اصالحات ابسر که کشور نیزم بی دهقانان از گرید بخشی

 هـانخوا توانـد فرونشـاند،ینم و نتوانست نیافت زمیدر برای را هاآن سوزان
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 روز اثـر تـورم در کـه نیزمـ کم دهقانان .اند انقالبی ایوهیش به نیزم تصرف

 سامسر به صورت هیاول مواد خصوصبه موارد برخی در م کهیقِ  صعود و افزون

 عیتوز و ایشهیر حل خواستار اند، نشسته هیس خاک به است ارتقاء نموده آور

  .اند نیزم یعادالنه
ً
 انقالبـی و ایشهیر حل شعار تتح اند آماده دهقانان بنا

 ارتجـاع و حـاکم میـرژ در برابـر و نیزمـ کم و نیزمبی دهقانان نفع به نیزم

  .برزمند کیدموکرات و ملی انقالب قطعی روزییپ تا راست

  کارگر یطبقۀ

 شرویپ دیتول ایپروسه در خود ایژهیو تیموقع بنابر کشور جوان کارگر یطبقه

 در .اسـت کشـور یطبقـه نیتـرانقالبـی ن ویترمنضبط ن،یترن، متشکلیتر

 تمـام منـافع از کـه سـتیاطبقه گانـهیطبقـه،  نیا ما، کشور مشخص طیشرا

 .کندمی ندگیینما مولده روهایین رشد از جهیدر نت و دهبر بھره اقشار و طبقات

 آن انحراف بدون ر ویگیپ تکامل و کیدموکرات و ملی انقالب روزییپ رونیازا

 ودیـق و فئـودالی فرتـوت مناسـبات اییبقا از روهای مولدهین هاییر جھت در

 عامل .بس و است سریم کارگر یطبقه رهبری به تنھا ای استعماریغارتگرانه

 رینـاگز کیـدموکرات و ملـی در انقـالب را کـارگر ایطبقـه رهبری که ایژهیو

هـای جنبش دوران در سـاز دوران ایطبقـه نیـخی ایتـار رسـالت سـازد؛می

 رسـالت کـه عواملی .است ارگریک انقالبات و سمیالیامپر ملی، بخشیآزاد

 اسـتعداد ری،یپـذ سازمان  کندمی نییتع را کارگر سازدوران ایطبقه خییتار

 و جامعـه سالم تکامل ازین مبنای بر آن ریناگز رشد انقالبی، هایدهیا رشیپذ

   .ستدئولوژی آنیا انقالبی و خالق انتقادی، خصلت

 و ملـی بخشنجـات کـاریپ در اسـت نتوانسـته کنون تا اگر کارگر یاهطبق

 رسـالت و دیـنما ادا را مسـتقل و مؤثرخـود حتـی رو وشیپ نقش کیدموکرات
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 محـول کـرده طبقه نیا به فقط خیتار که را اجتماعی ترقی و ملی آزادی تحقق

 .ستآن اسییس آهنگشیپ فقدان از ناشی رد،یبگ عھده است به

  فیوظا 

 کـارگر یاطبقـه مبرم خواست پاسخ به که افغانستان مردم بخشیآزاد ازمانس

 کارگر ایطبقه آهنگشیپ نقش تیتثب و دیمنظور تمھ به است، شده زییریپ

  :دهدقرار می خود برابر در را ریز وظائف کیدموکرات و ملی انقالب در

  کارگر ایطبقه حزب جادیا ١

  ملی متحد ایجبھه لیتشک ٢

 ایتوده ارتش اندهیسازم ٣

  کارگر ایطبقه حزب جادیا الف.

ای هسـته ایمثابـه بـه ی کـارگراطبقـه نیراسـت حزب که است معتقد »ساما«

 آرمـان و مـردم ایمبـارزه ن سـالحیبھتـر و گشـاهر و سـازمانده گـر،روشـن

 ملی طبقاتی، ستم از فارغ ایجاد جامعهیا تینھا در و ملی آزادی دموکراسی،

 و اصـولی وحدت نیتأم جھت در »ساما« اعتقاد نیا با .باشدمی شیکبھره و

 بـا کیـارگان ونـدیپ و برقـراری کارگری محافل انقالبی و هاسازمان ایرزمنده

  .کندمی مبارزه زمانهم ایتوده هایجنبش

 ای سالممبارزه مستلزم کارگری انقالبی هایسازمان اصولی وحدت نیتأم

 و انحرافـی هایشیگرا طرد و طلبانه موضع وحدت از حرکت با کیدئولوژیا

 و هامبـارزه، برداشـت نیا انیجر ست. درآن مظاهر تمام در ستییدوآلیویاند

 خود) از انتقاد ( انتقاد ایهیپا بر ای جنبشگذشته از همگون هایآموزی درس

 آهنـگهـم و مشـترک فیوظـا نییتع جاری و اوضاع سان ازکی هایلیتحل
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ف یوظا و متقابل هایکاریپروسه، هم نیا خالل در .گرددمی نیمتأ مبارزاتی

 لیـتکم عملـی هـایشیآزما ایهیـپا بـر را متقابـل اعتماد مشترک، کییتاکت

  .دینمامی

 صداقت به و نظر وحدت اساسی مسائل در که محافلی و هاسازمان البته،

 هـایتیفعال تنساخ آهنگهم با دیبا و توانندمی دارند، باور گریکدی انقالبی

   .ندینما عیسررا ت وحدت ایپروسه التی،یتشک وحدت حدسر تا خود عملی

 تمـام در ایتـوده مبـارزات در عملـی رییگسـھم بـا »ساما« حال نیع در

 بـا و گـذاردمی کیـپرات ایبوتـه در را های خـوداسـتیس و نظر نقاط سطوح

خـود  ارکـ اسـلوب و شـهیاند مـداوم حیتصـح و حاصـله تجارب بندیجمع

 جھـت در را ایتـوده مبـارزات »توده به توده از« اصل از حرکت با کوشدمی

   .شود رهنمون روزییپ

  :عبارتند دارد قرار جنبش برابر در اکنون که مشخص عملی فیوظا

 و مرکزی ارگان نشر قیطر از عصر روشیپ هایشهیاند جیترو و غیتبل - ١

  .هیپا نیبر ا ستهیشا عناصر سازماندهی

 و کردهـاعمـل نظـرات، افشـاء و کیـدموکرات و ملی هایدهیا پخش -٢

 هایشـهیاند دگاهیـد از آن م مـزدوریو رژ سمیالیامپر الیسوس اهداف

و  سـمیالیامپر ضد ملی متحد یجبھه لیتشک راه در کوشش و روشیپ

 .ارتجاع ضد

 ک،یدئولوژیا تدارک ایهیپا بر انقالبی مسلح هایگردان سازماندهی -٣

 و انقالبـی ایتوده ارتش جادیدر جھت ا کییتکت و نیسازما اسی،یس

 .آن یمدبرانه رهبری و ملی بخشیآزاد جنگ در رییگسھم
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 در هـاتوده جیبسـ و ...تظـاهرات اعتصـابات، ختنیبـرانگ تـدارک -٤

 ایمسـلحانه ایت مبـارزهیجھت تقو ای درتوده ایژهیو هایسازمان

   .کودتا میرژ نگونیسر عیسرت و مردم

  کیدئولوژیـا ایمبـارزه انیـجر در کارگر ۀطبق یارزمنده حزب انسنیبد

 بـا نظر وحدت لیتکم با و های مشخص عملیتیفعال اینهیزم بر و اسییس

  .شودمی جادیا تجربی شناخت بر مبتنی اعتماد

   متحد یجبھه ب.

 ریپـذ امکـان کـارگر یطبقـه رویین با تنھا کیدموکرات و ملی انقالب روزییپ

 اسـتوار متحـد نیزمـبـی و نیزمـ کـم آرمان، دهقانـان نیا در تحقق ست؛ین

 ملـی بـورژوازی .باشدمی وی کینزد متحد بورژوازی خرده و کارگر یاطبقه

  .ابدیمی ره رزمیهم و اتحاد نیدرا نییمع ایدرجه تا و نیمع طیشرا در زین

  که با آن فئودال طبقۀ
ً
 بـا روس سمیالیامپر الیسوس با جاری کاریپ در عمال

 بـه مشـروط را جبھـه چوکـات در اسییدارد، اتحاد س سوئیهم طبقات ریسا

و  اهـداف  نمـوده خـود طبقـاتی ارتجـاعی اهـداف نیتضم و رهبری لیتحم

   .دینمامی تخطئه راآن خییتار

 نظـری، کوتـه از کیـدموکرات و ملی هایسازمان شبه که جاری طیشرا در

 جـای بـه و انـد نـاراض شـدت به ستبی ارتجاع رایفرعوام و جویی ادتیس

 هـاینـد، سـازمانینما اغسـر را بھتری رزمهم خواهندمی بدتر از بد انتخاب

 نیـا سـوی بـه دیـبا عمـل ریـگیپ و متشـکل قـدرت دارای کـارگری انقالبی

   .کنند دراز وحدت ای متحد دستجبھه چوکات در هاسازمان

 بـه سـازمانی تعلـق ونبد کشور سراسر در ما وطنهم هزاران آن از گذشته

 هایسـازمان در هـاآن جیبسـ که اند بازانهکار جانیپ ایآماده سازمانی، چیه
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گـاه عناصر ایعھده بر شان درست رهبری و ایتوده  قـدم اول سـازمان در و آ

 جـادیا بـه ایجبھـه وحدت ساختن موکول نیبنابر .است کارگری آهنگشیپ

 ایجـهینت ،رو دشوا طوالنی ستیا فهیوظ تجربه بنابر کارگر که ایطبقه حزب

 مبـارزاتی عملـی فیوظـا مانـدن از عقب و هاتوده از دیتجر انزواگرایی، جز

  .ندارد

 و دهقان - کارگر اتحاد بر مبتنی ملی متحد ایجبھه جادیا  »ساما« نظر به

 بـه فیپسـ برخـورد قیـطر از نـه ای کـارگرطبقه آهنگشیپ حزب رهبری به

 و مبتکرانه و فعال برخورد قیطر از بلکه گرایی، انزوا و جاری اسییس حوادث

ک بـا جنبش، در کارگری هایاستیس و نظرها نقطه کردن ادهیپ  بـر ژهیـو دیـتأ

 نیزمبی دهقانان و کارگر ایطبقه انیم سازماندهی در و گریضرورت روشن

مصـالح  و مـواد، اسـییس  کیدئولوژیـی اانـهیزم ساختن آماده و نیزم کم و

  .است سریم آن، حزب به سازمان تکامل طبقاتی انیسازم

 از هـم توانسـت خواهنـد کـارگری انقالبـی هـایروین صـورت نیدر تنھا

 میـرژ نگونیسـر خـاطر بـه مبارزه انیدر جر گرانه تماشا حالت و انزواگرایی

 ک و گشـودنیدموکرات و ملی روهایین ریسا روانۀ دنبال ائتالف از هم و کودتا

  .ندیجو احتراز میرژ سقوط از بعد کیدموکرات و ملی ایمبارزه ایصفحه

 شـعار بـا جـاری اتیـواقع از حرکت با »ساما« کنونی مشخص طیشرا در

 میـرژ و سـمیالیامپر الیسوس هیعل که رو هاییین تمام با اتحاد در ھنیم آزادی

بـدون  رد،یـگمی فعال سھم ملی بخشیآزاد ایمبارزه در رزمند،می آن مزدور

  .کند فراموش لحظه کی برای را خود غایی نمای دور و کارگری صالتا که آن
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  ایتوده ج.ارتش

 نبـرد جبھـات از انقالبی ایتوده ارتش .ندارند چیه ایتوده ارتش بدون مردم

گـاهی مـردم بـا خـودی به ای خودمسلحانه  قیـدق انضـباط انقالبـی، ژرف آ

 آهنگ،و هم مندرزمی نقشه اتیعمل ها،تیمسؤول و فیوظا میتقس شعوری،

 رزمی عالی ایهیروح ها،توده به عشق جنبش، درازمدت و کلی منافع تیرعا

  .شودمی مشخص تهیبا اتور اسییس ستاد از کیری دموکراتیپذ دستور و

 سـاخته ایطبقـه اسـییس آهنـگشیپ ایعھده از تنھا ارتشی نیچن جادیا

 ضرورت نیا ویپاسخگ خود خییرسالت تار و طبقاتی موقف بنابر که است

ز یـانگ غـرور احسـاس و بـازیجـان عـالی تیـظرف بـا مـا ریـدل مردم  .باشد

  کنون بودند، تا ارتشی نیچن دارای اگر پرستیھنیم
ً
 و ارتجاع اهیس میگل مسلما

 ایمسـلحانه کـاریپ در فعال رییگسھم که »ساما« .بودند دهیچ بر را استعمار

 لیتشـک جاد حزب،یای اپروسه ند؛دامی خود ریناپذ تخطی ایفهیوظ را مردم

 رایکند. زنمی تلقی گریکدی از جدا را ایتوده ارتش زییر هیپا و متحد ایجبھه

گـاه، عنصـر ماندگی عقب ای،توده خودیبه خود سطح مبارزاتی جنبش که  آ

 حکـم کنـونی از مبـارزات شـی جسـتنیو پ موجود خالی کردن پر ضرورت

 در جھت حرکت و سازماندهی جمله من ما، مبارزاتی فیوظا تمام که کندمی

 شیپ به جنبش محرک و موجود طیشرا هایازمندیین حزب پاسخگوی جادیا

  .باشد

 سـت،ین نظـامی اریـمع بالضـرور اگـر »ساما«در تیعضو شرط رونیاز ا

 ارتش در است. برعکس ریناپذ از ضرورت انصراف آن اعضای نظامی پرورش

 و اسـییک سیدئولوژیـپـرورش ا ست،ین شرط سازمان تیعضو اگر ایتوده

 اسـتحکام و رشـد بقـاء، ضامن سازمان تیعضو به ارتش مستعد افراد ارتقاء

 انقالبـی مسـلح هایارگان و سازمان نیب کیارگان این رابطهیا .است سازمان
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 اسییس خصلت را »ساما«ف رزمی، یوظا با متناسب نیآهن انضباط و نیادیبن

  .بخشدمی حاکم نظامی  ستییفاش وج در اتییح تیقابل و نظامی 

 درحالت را ارتش و حزب کیارگان بیک تر کارگری نظامی  اسییس سازمان

  .کندمی افاده آهنگواحد هم کل کی ای درنطفه

 مسـلط اختنـاق طیشرا در تواندمی سازمانی نیچن داشتن با کارگر ایطبقه

 حرکت هاتوده ایهمسلحان جنبش شیشاپیدر پ و داشته را عمل ابتکار تیقابل

 نیـا بـر حرکت با .دینما جلُمسَّ  هاآن بر جیتدر به را خود رهبری نقش و کند

 در را کـاری ادامـه م،یـرژ جانـب از مسـتولی سمیترور قبال در توانمی خط

 وحـدت جیتـدر بـه راه سـر از موانع کیکای برداشتن با ن نموده ویتأم جنبش

 حـزب درفـش ریـرا در ز کـارگری انقالبـی هایسـازمان یرزمنده و اصولی

 ارتـش هایهسـته نینخسـت زییـر هیـپا رو،نیـا از .کرد نیتأم کارگر ایطبقه

 ایفـهیطبقـاتی وظ و ملـی ایمبـارزه بسـتر در آن اسـتحکام رشـد و، ایتوده

   .است »ساما«مبرم

 ملی انقالب سالح سه به تواندمی فوق فیوظا یاموفقانه انجام با »ساما«

 را »ساما« حرکت کلی سمت که کییژیخط  استرات .ابدی دست کیدموکرات و

  .آن است خدمت در فوق کییتاکت فیوظا و کندمی نییتع

 زیـانگشـگفت امکانـات با سمیالیامپر الیسوس که لیدل نیا به» طوالنی«

 مردم مقابل، در و کند لیتحم ما مردم را بر گردن بردگی وغی کوشدمی شرارت

 آن فیو تضع در تفرقه منییاهر هایدست و ستین تشکلم هنوز ما ایرزمنده

  .کوشدمی

 بـا تبھکارانـه بـازی بـا سـمیالیامپر الیسوسـ رنگارنگ رقبای برآن، عالوه

 هایهیـکوهپا در را سـمیالیامپر الیسوس کوشندمی افغانستان، مردم نوشتسر
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 به خود ر نواحی نفوذیسا از را آن تجاوز دست و نموده کوبخیم نیزمسر نیا

  .دارندنگھ دور

 بـا را روانـی و نظامی اسی،یس اقتصادی، جنگ که معنی نیا به» ایتوده«

 بـه توانـدمی ای متشـکلتـوده تنھـا در مدت طـوالنی ر،ینظیب ژرفای و پھنا

 تـابع هافرصت نیچن از استفاده »ساما« برای .گردد رهنمون روزییپ منزلسر

 .اسـت کیـو دموکرات ملی انقالب در کارگر یاطبقه هژمونی جھت در مبارزه

 رگبـار ریـز در جھـانی کارگری جنبش که کنونی طیشرا در ژهیبه و شرط، نیا

 ماییسـ تـا شـودمی رایپـذ را نییکار سـھمگیپ ن،ینو هایلغزش و هاانتیخ

  .است رینگھدارد، تخطی ناپذ زهیپاک شبھات غبار از را کارگری آرمان تابناک

 با ناگسستنی وندیپ در و گرامی آرمان نیا بر ریپذنا خلل وفاداری با »ساما«

 هایجنبش از بانییپشت عصر، روشیپ نھضت دفاع از جھانی، کارگری جنبش

 و انجـام انقالبـی ملـی تیـهو تیـتثب همـه از قبـل و ریاس ملل بخشییرها

 بازیجان و شرافت با راه نیا در و دانسته خود فهیوظ را خود کشور در انقالب

  .ذاردگمی گام

  اهداف

 اشـغالگر ارتـش اخـراج از پـس افغانستان(سـاما) مردم بخشآزادی سازمان

 بـه »خلـق و پـرچم« فروشھنیم اینگونی دار و دستهسر و روس سمیالیامپر

  :کندر مبارزه مییز اهداف تحقق جھت در کشور ریدل مردم پرتوان بازوان منی

  داخلی استیس ینهیزم الف. در

 ملی هایآرمان و هاخواست نیراست ممثل که یجمھور دولت جادیا - ١

  .افغانستان باشد مردم کیدموکرات و
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 انتخابـات قیطر از مردم) ندگانینما از مرکب ( مقننه مجلس دعوت -٢

  .همگانی و میمستق ی،سر مساوی،

 جھـت در کشـور معنـوی و مـادی امکانات تمام جیبس راه در مبارزه -٣

 شهیر و سم)یالیامپر الیژه سوسیو(به  سمیالیامپر هیعل ریگیپ ایمبارزه

 ارضی، تیتمام از دفاع خاطر به فئودالی فرتوت مناسبات ساختن کن

  .کشور ملی تیحاکم و اقتصادی استقالل نیتأم و اسییاستقالل س

 از اعـم افراد مدنی و اسییس ک،یدموکرات هایآزادی و حقوق از دفاع -٤

 حـق جـارت،ت شـغل، و اجتماعـات، مطبوعـات ان،یب ده،یعق آزادی

 کـار، ل،یتحصـ صـنفی، هایهیـاتحاد و اسـییس احـزاب لیتشـک

 قاطع ایمبارزه مبنای بر مخابره و مکاتبه ت مسکن،یمسافرت، مصؤن

 .سمیالیامپر و سمیفئودال هیعل ریناپذ سازش و

 برادر هایتیمل یاداوطلبانه وحدت تکامل و میتحک جھت در مبارزه -٥

 قـوام خـون بـا ملی بخشنجات کاریپ انیجر در اکنون هم که کشور

 اسـاس بـر ملـل نوشتسر نییتع حق بر صادقانه اعتقاد است با افتهی

 بـرای ارتجـاعی ضد و ستییالیامپر ای ضدو متحدانه ریگیای پمبارزه

  .شگوفان و رومند، مترقیین متمرکز، واحد، افغانستان کی جادیا

 داوطلب اردوی سیتأس و بازیسر، دهقانی کارگری، هایجرگه جادیا -٦

 هایتوطئـه از مردم مبارزات ن دستاوردهاییتضم برای مردم انقالبی

 .آن انقالبی تکامل و ارتجاعی و ستییالیامپر
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  خارجی استیس ینهیزم درب. 

 نیبـ و ملـی هـایتیواقع بر اتکاء با و عصر روشیپ دانش از الھام با» ساما«

 اسـتیس یانـهیزم در خـود انقالبـی و مستقل ملی مشی چوکات در المللی

   :دینمامی روییپ لیذ اصول از خارجی

 از بانییپشـت و عصـر تـازشیپـ هـایجنبش از جانبـه همـه دفـاع - ١

  .کیدموکرات و ملی هاینھضت

 آن رأس در جھـانی ارتجـاع نینـو و کھـن اسـتعمار هیـعل مبـارزه -٢

  .سمیالیامپر الیسوس ژهیوهب و سمیالیامپر

 جنـگ حاتی،یتسـل سـابقاتم نظـامی، هایبندی دسته طرد و افشاء -٣

 هایتوطئـه و دیـمداخلـه، تھد تجـاوز، جـویی، توسـعه افـروزی،

  .ستییالیامپر الیسوس و ستییالیامپر

  .نژادگرایی و سمیونیصھ د،یاپارتا نیننگ استیس هیعل مبارزه -٤

 اصل پنج مبنای بر جھان کشورهای تمام با اسییس مناسبات برقراری -٥

  .متحد منشور ملل و زیآم مسالمت ستییزهم

 ملی ایمتقابله منافع اساس بر فرهنگی و اقتصادی مناسبات برقراری -٦

  .کشورها

 منطقه و جوارهم کشورهای با کینزد کاریهم و حسنه ایرابطه جادیا -٧

 ارتجـاعی ضـد و سـتییالیضـد امپر مشـترک ایمبـارزه اسـاس بـر

  .منطقه کشورهای

 در مـا ملی تیکمحا و مردم منافع با که ایخائنانه قراردادهای الغای -٨

  .باشد تضاد

  اقتصادی ینهیزم در
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   زراعت بخش الف. در

 دیـتول شیافـزا منظـور بـه فئودالی فرتوت مناسبات ساختن کن شهیر - ١

 منطقـی تناسب نظرداشت با مستقل ملی اقتصاد زییر هیپا و زراعتی

  .انکشافی الزم هایهیماسر انباشت و دهقانان زندگی سطح بھبود نیب

 در هـاآن تشـکل ن،یزمـبـی دهقانـان بـه مستملکه یاراض واگذاری -٢

گـاهی و بـاحق  زراعتی هایتعاونی  ایبـاره در دهـی رأی نظـارت، آ

 و  انکشافی، استھالکی موارد در شان ایشده دیتول هایارزش عیتوز

   .آنان دسترس در مناسب طیشرا با امکانات الزم گذاشتن

 هایتعاونی وستنیپ به هاآن قیتشو و متوسط و خورد دهقانان تیحما -٣

 از داوطلبـی اصـل اسـاس بر نیهای نوتعاونی جادیا ای و شده جادیا

  .دبخشینو هاینمونه ارایه قیطر

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، زندگی سطح ارتقاء و هاکوچی اسکان -٤

 اعمار قیطر از نیزم کم هایتیدهقانان مل برای نیزم ایهیتھ و آنان

   .ریبا اراضی آبادانی و بندها

 بـه و داخلی منابع بر اتکاء با زراعت ساختن عصری و کردن نییماش -٥

  .داخل کشور در صنعت رشد موازات

 قیـطر از جامعه اقتصادی ترقی نفع به دامپروری بھبود و سازماندهی -٦

 اصـالح ها،چراگاه ایتوسعه مالداری، حفاظت و های تعاونی حادیا

  .وترنری انکشاف و واناتیح نسل

 نفـع بـه آن از معقـول بـرداری بھره و جنگل زارها ایتوسعه و حفاظت -٥

  .جامعه اقتصاد تیتقو و محالت مجاور کشانزحمت زندگی سطح بھبود



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٩٨

  صنعت بخش ب. در

 و عـییطب شارسر منابع از برداری بھره و جیبس با ن،یسنگ عیصنا جادیا -١

 و ملـی تیحاکم ناقض که خارجی های مساعدکمک جلب و کشور انسانی

 نباشد. ما ایجامعه اقتصادی سالم رشد مانع

 هایهیماسـر اختالط قیطر از استھالکی و سبک عیصنا تنوع و توسعه -٢

 .صنعتی مجاری در خصوصی هایهیماسرو رهنمایی  دولتی، ملی خصوصی،

 .خارجی بیرق کاالهای برابر در داخلی، عیصنا از تیحما -٣

 هایمسـاعدت ساختن فراهم با وریشهیپ و دستی عیصنا از بانییپشت -۷

  .هاآن با تجاری و کییتکن مالی،

  هیمال و تجارت بخش در

  .جامعه تیاکثر نفع به خارجی و داخی تجارت نظارت و میتنظ - ١

  .مترقی و میمستق ایهیمال اصل قیتطب -٢

  اتیعموم

 مؤسسـات و سـتییالیامپر باراسـارت هـایهیماسر تمام ساختن ملی - ١

  .برندغما میی به را ملی هایثروت که خارجی

 هایازمنـدیین بـه مطـابق دولتـی گـذاریپالن قیـتعم و گسـترش -٢

 ریـزنج جھـت رهـایی از در و ملـی مسـتقل اقتصـاد شـگوفایی

  .ستییالیامپر هایوابستگی

 گریتـاراج ایلهیوسـ و نفـوذ اهـرم کـه  کنـونی دولتی سکتور لیتبد -٣

 و عامـه نیراسـت سـکتور بـه ماسـت مردم تباهی علت و ستییالیامپر

  .جامعه متوازن تکامل و عامه رفاه نفع به آن ترشیب چه هر تیتقو

  اجتماعی ینهیزم در
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 کـار، مسـاعد طیشـرا کار، حق که کییدموکرات نیقوان قیتطب و وضع - ١

 صـنفی، هایهیـاتحاد لیاجتماعی، حق تشک و صحی هایمهیب حق

 و بازرسـی انیـجر در نـدهینما داشـتن و نشـرات مظاهره، اعتصاب،

 نیتضـم کشانزحمت برای را کار لیمسا به ای دعاوی مربوطصلهیف

  اسییو شعور س بخشد بھبود را آنھا اجتماعی  اقتصادی وضع د،ینما

  .دهد ارتقاء را شان طبقاتی

 سـتمیس گسـترش و برقـراری با اداری فساد و بوروکراسی هیعل مبارزه -٢

 خود نیمأمور طرد و ییرهنما حق انتقاد، شدن لیقا و ایتوده نظارت

فـراهم  و بـاال از ریـگیپـ و قیـدق شیتفتـ موازات به جواستفاده و سر

 نیپـائ کارمنـدان بـرای ژهیومندانه بهشرافت زندگی ساختن امکانات

 .رتبه

 واالی منافع از رییناپذ تخلف مبنای بر قضایی یقوه استقالل نیتأم -٣

   .مردم

 سراسر در عادالنه و متوازن صورت به صحی خدمات شیافزا و میتعم -٤

  کشور.

  .آن مادی ربناییز ساختن فراهم و مرد و زن حقوق تساوی نیتأم -٥

 و نیوبیـمع مـادر، و طفـل ایهیحما برای ژهیو هایکمک صیتخص -٦

  .آزادی راه شھدای هایخانواده

 به خانه وطنانهم به آن واگذاری و متیق ارزان و صحی منازل اعمار -٧

  .مساعد طیشرا با دوش

  .نیدکاک و منازل هیکرا تیتثب -٨

 افراد عموم برای سالم هایگرمیسر و یحیتفر امکانات ساختن فراهم -٩

  .اجتماعی و اخالقی مفاسد انحرافات و هیعل مبارزه و جامعه
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  فرهنگی ینهیزم در

 فرهنـگ هـایآلودگی زدودن و ایتـوده علمـی، فرهنـگ میتعمـ »سـاما«

  :کند می ر دنبالیز مواد مشخص در را ارتجاعی و استعماری

  .کشور سراسر در متوسط و ابتدایی اجباری لیتحص - ١

 زبـان بـه متوسـط و ابتـدایی لیتحصـ عملی امکانات ساختن فراهم -٢

  .کشور هایتیمل فرزندان مادری

  .دیتول پروسۀ با آن ختنیدرآم و ثانوی التیتحص کردن مسلکی -٣

 فرزنـدان بـرای تخصصـی و عـالی التیتحص یانهیزم ساختن ایمھ -٤

  .دولت خرج به کشانزحمت

 عللی بربنا که کسانی برای وقت از بعد لیتحص یاادامه طیشرا جادیا -٥

  .ندیل نمایتکم را خود لیتحص اند نتوانسته

 جھـل و خرافـی هـاینشیب سوادی،یب هیعل ریگیپ و عیوس ایمبارزه -٦

  .اسییس

  .جھانی و ملی فرهنگ ثیموار به نسبت انتقادی برخورد -٧

 تکامـل و کشـور هـایتیـمل لیاصـ هـای فرهنگ شگوفائی و اءیاح -٨

  .هاآن آهنگهم

 علمـی، فرهنـگ دستاوردهای از استفاده برای نهیزم نیترعیوس جادیا -٩

  .کشور افراد عموم برای جھانی و ملی انقالبی و ایتوده

 جوانـان ژهیـوبه و مردم انیم در پرستانهوطن و انقالبی هایدهیا غیتبل -١٠

  .کشور

  .مردم فرهنگ ایبھهج تازانشیپ به ژهیو هایمساعدت اعطای -١١

 انقـالب یمرحلـه در فوق ایبرنامه تحقق خالل در است مصمم »ساما«

 ایجامعـه بـه گذار سویبه را جامعه راه تکامل ن،ینو طراز کیدموکرات و ملی
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 ای کارگررهبری طبقه نیبنابر و کند باز ملی و طبقاتی ستم و کشیبھره از فارغ

 در را کـارگر ایطبقـه ادتیسـ و نینـو زطـرا کیدموکرات و ملی انقالب در را

 حـد ایبرنامـه تحقق اساسی طبقات شرط ی بدوناجامعه به گذار یامرحله

 درفـش ریـز ت بهیبشر باشد، هرچه راه داند. دشواریمی خود اکثر حد و اقل

 و اریـاخت قلمرو به اجتماعی و عییطب جبر قلمرو از ساز دوران ای کارگرطبقه

   .رهسپار است آزادی

 و داخلی ارتجاع دژ بر ورشی اعالم با افغانستان مردم بخشیآزاد سازمان

 زیـانگ شـور مـارش با گامهم سم،یالیامپر الیژه سوسیوجھانی به سمیالیامپر

 هـایاسـتقبال افق جھان بـه سراسر شکن ریزنج ملل و کشانزحمت خییتار

   .رودمی شیپ به نینو اییدن روشن

  آزادی به عشق با

  انقالب به انمیا با

  توده بر اتکاء با

  روزییپ ای مرگ ای

  ١١ش قبل از ازدواجسر ی خواستگاری عبدالمجید کلکانی به همنامه

 

 )به آدل(

 به تو آدل

 های رؤیاهاکراِن قیرگون شببه تو کز بی

                                                           
 ای خواسـتگاری شـهید مجیـد کلکـانی بـه همسـرش پـیش از ازدواجنامـه بـا زمانعر هم) این ش١١

سـت انجامید که بیانگر حضور ورجاونِد اسطوره مرد سرفرازی) است. پاسخ آن به وصلت و پیوند ١٣٥٦(

  .در سرزمین زن ستیزان و عدالت گریزان
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 دور پرواز خیالت در زمین خاطرم الماس می
ِ

یزدفروغ  ر

ین کانون اف  ده،سر و ز

یر خاکس  تر برانگیزدشرار آرزو از ز

 به تو آدل

یز قلعه سرکه پیک داستان گوی نگاهت با  ی انگشتان جادویی به درِب خاکر

 کوبدمتروِک دل زنجیر می

 و راز مبهمی را با زبان نور

 دستی می
ِ

 آرمانی
ِ

 رساند ارمغان از دوربه زندانی

 آری

 های غربِت به یاد آری سحرگاه بهار با نشاطی را که طفل الله اندر دشت

 اندوهگین بشگفت؟

  ودُد  افق از ابرهای خشمگین پر

 بار بغض آلودفضا از هیبت رگ

 تو غرق غفلت معصوم

 ی بود و نبود آزادااز اندیشه

 هرچه بادا باد
ِ
 اسیر

 گرگذاِر سیل ویرانگی از رهدر آن هنگام خضر خوش پی آواره

یر آفتاب آورد  ترا با دست مهر از جا گرفت و در دل گلدان به ز

  گرو در آغوش انوار نوازش

 به جان پرورد

 رنگ و شادابیی خوشاتو اکنون الله

  زن باشدهایت خون صحرا موجکه در گلبرگ

 تردیدشهر با دیوارهای شیشه بی یهایو دیگر خلوت گلخانه

 برای روح آزاد تو زنداِن محن باشد

هاکنون کز دامن آزاده
ُ
 ها دوریپایهی ک

گین مبادا با فضای زهر   اب شهر خو گیریسر آ
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 جامبادا کز پی اشک زالل اختران این

 ها گردیی افسونگر مردابااسیر جلوه

 دسر ای سر مبادا در هوای دلپذیر گرم آتش اندر این ظلمت 

 ها گردیمحو تابش شبتاب

ین رو بر خاک جا در کنار چشمه ساران تشنه کامان آب برای قطره آبی اندر

یزندمی  ر

 گاندستان غرور خویش را در پیش پای سفلهی نانی تهیاو بهر لقمه

یزندناک میتسر ای وای چه ح  !ر

  بینیتو می

 ان فرومایهگردکه در هر کوی و برزن هرزه

 گیاهی، هر گلی به سوی هر

 چون خیل زنبوران هجوم آرند

 غنچه بردارندشهد از هر گل و گل و

 تو مغروری

 باکیتو بی

  گی پاکیز آلودهچون دامن مهتاب اتو هم

 ولی افسوس کز یک گل امیِد نوبهاری نیست

  گل این باغ ایمن از گزنِد نیش خاری نیست

 تو خواهی گفت در دل پس چه باید کرد؟

 راهی صعب و خارایی من در پیش چشمم کوره

  بینمرس دور است، میکه پایانش هنوز از چشم

 گهآن ها هم دست شستن از خود ونخستین گام

پا ایستادنفتا   دن باز بر

 فراسوی هوای آرمان پرشکوه از جان گذشتن

 چه سان این آرزو، این عشق را با تو توانم گفت؟

 دانم، همان سان که جوابت رانمی
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  گذارم بازی دل را به رویت میامگر دروازه

  هایم را تا روزی به چشمان خودت بینی جهان راز

عشق بزرگ انسانی برایش جواب ش با درک این آرزو وسرو زمانی که هم

  مثبت داد، روزی نزد مادرش آمد و گفت: 

 زودی عروس دیگر پیدا می کنی چه میگویی؟مادر اگر برایت بگویم که به

 پرسـد:پرورانید با ذوق زده گی میها این آرزو را در دل میمادرش که سال

ید، باریـد، مجیـد شـهچند هفته بعد که برف هم بـه شـدت می» چه وقت؟«

ش را با دو نفر از رفقایش به خانه آورد و محفل کوچـک عروسـی او بـا سرهم

اش در بـرادر و چنـد بـرادر زاده و خـواهر زاده سـرحضور مـادر، خـواهر، هم

کابل جشن گرفته شد. گرچه این محفل  ای مخفی در یکی از نواحی شهرخانه

از زیبـاترین و  ای شهید مجیـد یکـیبه سادگی برگزار گردید ولی برای خانواده

 رود.فراموش ناشدنی ترین خاطرات زندگی شان به شمار می

، ش، همزمان بـا سـه سـال پـر تالطـمسرای او با همزندگی کوتاه سه ساله

سازمان مجید بود. در این سـه سـال کـه او تـازه گرمـی  نوشت سازسرپربار و 

کـرد، می و پدر با تمام وجود خـود تجربـه سرعنوان همزندگی خانوادگی را به

و » سـاما«و سامان دادن به کارهای تشکل و تحکیم  سربیشتر وقتش را صرف 

پرداخت. در این سه بخش ضد روسی میجهت دهی آن در مسیر جنگ آزادی

عت رشد می نمود و جای پـای سرسو سامای تازه تولد یافته به سال اگر از یک

از سوی دیگر شهادت  کرد،خواهی باز میخود را در میان مردم و جنبش آزادی

ترین رفقای مجید ترین، بهترین و شایستهاز نزدیک گیری تعداد زیادیو دست

مد، طغیـان، اشـرف، حنیـف و دیگـران سـرچون ملنگ، خیرجان، شـریف، 

چنــد روز بعــد از  آورد.هــای عمیقــی بــر روح و روان بــزرگ او وارد مــیزخم

ده بود، بابه گویان به سویش شهادت ملنگ که دختر شهید مجید تازه به راه افتا
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کرد با صدای گرفته که به مالیمت دخترش را از خود دور میدوید. او درحالی

و از اتـاق خـارج شـد. هـیچ » ملنگ هم دختـری داشـت« ش گفتسربه هم

کرد، طوری که ای از دست دادن و مرگ رفیق او را ناراحت نمیچیزی به اندازه

انه روز در اتاق کوچکی در کنج حویلی بر بعد از شهادت خیرجان برای دو شب

کس جرئـت نداشـت بـرای تسـلیت و کشیده بود و هـیچ د درازسرروی زمین 

آمدنـد و در برعکس، وقتی رفقـای او می تسکین اندوهش به اتاق داخل شود.

کردنـد. شـهید مجیـد بـا ها باهم صحبت میجمع متمرکز و صمیمانه ساعت

ی در وقفـه داد.اه خستگی نشـان نمـیگها بحث و صحبت هیچوجود ساعت

خندیـد و میشد، با رفقا و دوستانش های جدی قطع مینان خوردن که بحث

اش پرداخت. چهـرهاش به شوخی و خوش طبعی میگاهی با محجوبیت ویژه

گردیـد. در ایـن لحظـات های زیر چشمش برجسته میانداخت وچینگل می

ی آن مـرد خـاطر را در چهـره د که شکوه و درخشش خوشبختی و رضـایتبو

بـرده و فقـط  سـرهای سـال در زنـدگی مخفـی بدیدی که از سالافسانوی می

توانسـت از خانـه خـارج هایی خود با مردم میها برای دیدارها و صحبتشب

پیمود. وقتی جا به جای دیگر راه میشود و گاهی تمام شب را پای پیاده از یک

بچــیم چــه وقــت «د:پرســیاز او می شــد گــاهی مــادرشاز خانــه خــارج می

با احترام دسـت که پوشاند. در حالیی ملیحی لبانش را میگردی؟ خندهبرمی

جان، این سوال را از مـن نکـن.  )مادر( نه نه گفت:می و  بوسیدمادرش را می

تـو هـم  گـردم نتـوانم برگـردم،چون اگر وقتی را که برایـت وعـده بـدهم برمی

  آرام. ناشوی و من هم ناراحت می

  :نوشتسر یک   ،برادر دو

   زمین درخشان است ازآزادگان

  که آسمان درخشان است از ستارگان نچنا
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ی مردان شـجاع و قهرمـان، الهمردی از سال ؛دیگر مردی به خاک افتاد بار

ی مـردان رزمنـده و اقبیلـه بـاز و فـداکار، مـردی ازتبـار مـردان پاک مردی از

ناک شـهیدان، نسـل انـدر نسـل، ولـد انـدر تابی اپیکارجو، مردی از شجره

                                                                                           ولد.

ی بزرگداشت یـاد او و تجلیـل از که ما امروز براای این شهید رزمندهآری، 

 ت غریـب وشـنوسرایـم، جـا گـرد آمـدهی درخشان زند گی او در ایناطرهخا

اغ داریم که تا این حد خونین سرنوشت تبار انسانی را سر کمتر استثنایی دارد .

                     .قربانی شده باشد و

، شهیدی که درفش شهادت سه نسـل را بـر دوش حمـل »رهبر« القیومعبد

قلب او به زمین فروریخـت،  از بار دیگرخون شهادت سه نسل، یک کرد ومی

فرزند عبد الحکیم شهید است کـه گـویی شـهادت  الرحیم شهید ودفرزند عب

                                                                  میراث خاندانی اوست.

 ی نسـل انـدرانوشتی است کـه بایسـتی خـانوادهسر شت وسراین چگونه 

 فرسـتد تـا زمـین ازگـاه بزاد اندر زاد بهترین فرزندان خود را بـه قربان نسل، و

هـا خـالی ان چشـمان آنگـهآسمان از تال لوی سـتار ها ودرخشندگی خون آن

 نماند. 

ی اپـرورد کـه نعـرهاین چگونه مادریست که فرزنـدانی چنـین عجیـب می

ها ست و فریاد ایشان توفانی که بیخ هرچـه فتنـه هریک بزرگتر از غریو صاعقه

          د.کنمی بر روبد وونیرنگ است، می

 » رهبر« قیوم
ً
ی اخیـر، پیوسـته و ادر این دهـه درطول حیات خود و خاصتا

از  ایزمین خـود گـام زده و لحظـهسـرهمیشه و با افتخار بـزرگ در راه آزادی 

پیکار و مبارزه نیاسود. او این پیام آفتاب گونه را که از قعر تاریخ و فرهنـگ مـا 

بـه « گوینـدسـاخته بـود کـه می خویش رهنمود کار و پیکار  تابد، هموارهمی
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ترین اثر کوچک» حقیقت آزادی نرسی تا از بندگی بر تو اثری بجا مانده باشد.

این قامت پرشکوه رزم جـا نداشـت چـرا کـه او  بنده منشی در پذیری وتسلیم

ی آزادی طلبی برخاست کـه پـدر و جـدش هـر گونـه حصـار و دژ اازخانواده

های استبداد و سـتم، از و برای ویران کردن برجتسلیم طلبی را ویران کرده بود 

ز طغیان و نه گفتن، چیزی خود مایه گذاشته بودند. و از تباری برخاست که ج

چنان درفشـی پیشـاپیش اشته بودند. او از زمره ی فداییانی بود که همبجا نگذ

صد افسوس کـه بـا خـاک  هیهات و خیل رزمندگان راه آزادی درحرکت بود و

 افلــه، راه پــرروان ایــن قاهتــزاز راه همیشــه در درفــش جلــودار و افتــادن ایــن

                                  رو خواهند دا شت.پیش ای را درازحادثه

جهاد و بی درموقعیتی که اوضاع جنبش مقاومت فقدان این اندیشمند انقال

گی است یعه بزرشود، ضاای دیگری میوارد مرحله طورکلیمردم افغانستان به

 ای ملـی وگرانـهمجموع برای کلیـه جنـبش روشـن در و» ساما« برای سازمان

                                                                            واه.خ آزادی

گـاهی کامـل عمـل می امر نه تنها در» رهبر«قیوم   کـرد کـه درسیاست با آ

بود. تسلط  استعداد ویژه برخوردار تی ازانسجام مسایل تشکیال سازماندهی و

 کردی عصر توانایی مانورهای را برایش ودیعه میفلسفه او برسیاست، دانش و

وابسـته  غیـر گیری مسـتقل وموضع ال دارند.که برای اهداف مبارزاتی بهای با

های بینانه که در تضاد عمیق بـا سیاسـتهای واقعاتخاذ سیاست سازمان او و

 ی ملـی وادارد، مشـی سـازمان را صـبغه جهـان خـواران قـرار ن واستعمارگرا

های اساسـی مـردم خواسـت مستقل بخشید و درخـط پیوسـتگی بـا منـافع و

                                          افغانستان گره زد.

مرگان و آزادی بخشـا ن خفتـه کار پیش ایاین دست آورد سیاسی که ادامه

رفـت ی یک شخصیت ملـی در راه پیشامکان داد تا به مثابهدرخون بود به او ا
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چشـم  باالخره خـاردست یابد که  هایی متحد ملی به موفقیتااهداف جبهه

در زمانی بوقوع پیوست » رهبر« دشمنان آزادی مردم گردید. حتی شهادت قیوم

 کـرد. ازمی جبهه متحد ملی کار نیروهای هوادار که درجهت پیوستگی بیشتر

کـه » آغـامجیـد « شهادت او، شباهت تام بـه شـهادت برادربـزرگش ن نظرای

 نوشت دارد دو برادری که از یگانه طنـاب دارسرخی شفق بامداد آن یک سردر

پدرکالن باال رفتند تا با چهرگان برافروخته ازآتش غیرت، طلوع با شکوه  پدر و

درمـوقعیتی کـه » مجیـد آغـا« به مـردم ارمغـان کننـد. ها تاج خورشید راصد

 گرفت در راه بسیج کـردن وعمارگران شوروی اوج میتاس جنبش مقاومت ضد

خســتگی نــاپزیری دســت  هــایگســترش دادن صــفوف رزم آوران بــه فعالیت

 شهر کابـل و در همیشگی پیهم و کار روزی و های شباتالش و پیازید،  تمی

 نسـتوه و بـارزهای حیاتی دولـت مـزدور، ایـن مترین شریانپهلوی نزدیک در

انسان با  آن ناپاکان دشمن آزادی و دست جالدان روسی انداخت ونترس را به

    جبین خویش حک کردند. ی نا زدودنی ننگ را براریختن خون پاک او لکه

دسـت گماشـتگان نیز درچنین موقعیتی مشـابه به» رهبر« شهید شدن قیوم

ضربات مهلکـی اسـت  ازخوار یکی های جهانقدرت مزدور تاریک اندیش و

دیگـر بسـا  خواهی مردم افغانستان که بدبختانه باربر پیکرخونین جنبش آزادی

 سـرکه استعمارگران شوروی با  موقعی کند. او درامیدها را به یاس نزدیک می

 کـهنـوکران مغـرب زمـین  نیروهای وابسته و پنجه آهنین مردم رانده شده اند و

، بـه اثـر توطئـه شودچار راه تاریخ نواخته می سر شام بر بام تا رسوایی شان از

  رسد.به شهادت می برنامه ریزی شده، ترور و

که براه استحکام نیروهای ملـی  نیزمانند شهید مجید درحالی» رهبر« قیوم

مبارزین ملـی  ها واز قومندان ای ای متحد ملی به دیدار عدهچوکات جبهه در

گـردد. نفـرین بـر ن مـورد تـرور واقـع مـیجانـب دشـم نامردانـه از ،رودمی
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تاریـک  نفرین بـر فکران افغانستان وروشن خون فرزندان وههای آلوده بدست

 بـا بـاالرفتن  این دونوشت سر .انگارندانه میددالنی که نابخر
ً
بـرادر، ظـا هـرا

، امـا آیـا واقعـا چنـین رسـدی شهادت به پایـان میاهای الله فرش شدهازپله

   ؟ستا

انگارند که دالالن تاریخ بی گران وتاراج ریزان وبخردانه است اگرخونچه نا

بلنـد بـاالیی چـون مجیـد، جنگـل  ور وخاک افگندن نخل تنابه کردن وبا پی

های حریق وحشت کاری مردم ساالری در باورهای انسان را نسبت به آزادی و

 را در ن پروازچه نابخردانه است اگر پندارند که خفاشا شان خواهند سوخت. و

   رو حقوقی طبیعی عقابان اسـت بـه میـراث خواهنـد گرفـت .آسمانی که قلم

 انگیـز وهـای شـگفتچهره از» مجید کلکا نـی« شهید بزرگ ملت افغانستان

بـاور داشـت کـه تـاریخ گـاهی اسـتثنا  ماست. اگـر تاریخ کشور اعجاب آور

 ماسـت. او تاریخ عصر آتآن استثنا از» نیمجید کلکا« آفریند، جاوانه یادمی

پویا ایستاده اسـت  چنان زنده وسوی افق زمان همآن چون ابرمرد اساطیری در

نهنـد، ی تـاریخ میاعرصـهامروزیان که پا به آیندگان و نسلی از هزاران هزار و

سـوق  چـار آزادی اوست. او تندیسی است ایستاده در الهام بخش راه مبارزه و

؛ ها را پاسـبانی کنـدهدست تا را ل فروزانی اندرمشع های دیرپای تاریخ وشب

 زنـد، ازها قـدم میتاکسـتان ی او دررد. سـایههرگز نخواهد مُ  او نمرده است،

کس ی کوچک بیوه زن بیابندد تا به باغچهمی ها راگذرد، آبمی بارجوی کنار

ها اهر را در نخورد. همین دیشب او ی با رسوخ آبش راایهجریان دهد که همسا

ا هـهرا در را پـای اواینـک نقش رفـت وعیـادت مریضـی میه دیده انـد کـه بـ

ــی ــد وم ــه جوین ــا ی ــراس ــتش را در ی پ ــنگ هیب ــد.ها میس                    خوانن

خاموش نگشته است  مرگان رزم زمانه ما بود، اوپیش چند از رده است هرنُم  او

دوران ماست، نام او للویی  ی جنبشاسمت نمای قافله یاب وچاوشان راه از و
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ود رزم سرکنند تا گوش نوزادان خویش زمزمه می گهواره بر است که مادران در

 های او ازسازد. کارنامه رها را پُ کوهستان ی مردمان وانسل، سینه او نسل اندر

ی اگونـههفـوق انسـانی بـ تصـویر های مردم از اوانگیز است تودهبس شگفت

امـا ایـن تصـویرهای پرداختـه شـده مـردم  .فرین ساخته اندار آسری اانهعارفا

امـروز زبـانزد  ها پیوسـته وهایی است که بـه افسـانهنادرست نیست، واقعیت

چه سخت است  داشته و های مردم گشته است، مردمی که به او واقعا باورتوده

های مظلـوم تهـی دسـت ساختن. نام او قوت قلب توده دباورمردم را از آن خو

وار همان گونه که نام او برای دشمنان مردم خروش رعد بود کـه صـاعقه ؛هبود

   زد .ها را آتش میآن

قشـرهای مختلـف مـردم  در اذهان طبقات و ،گر حماسه آفریناین عصیان

 فکران جامعه اودر یک مقطع زمانی روشن ی متفاوتی نقش بسته است.گونههب

یری ارایـه آشتی ناپـذ ایان از او چهرهگردانستند، سیاسترو میتک یرا انقالب

 های عظیم مردم اوداند. تودهگاه یگانه میرا تکیه کردند که با زوی قهر آمیزمی

دشـمن سـتم پیشـگان  یافتند که حامی مظلومـان ومردی میرا در نقش جوان

 هادانست که نظم مورد نظر آنمی یرا شورش است. دستگاه قدرت حاکمه، او

  .)حق است که شورش علیه مرتجعان براین غافل از (کرد،را اخالل می

حقایق  شخصیت چندبعدی، واقعا کی بود؟ مردی با این چهره واین چنین 

رو بـود تـک »یانقالب«داد که زند ه یاد مجید کلکا نی نه ها بعداً  نشانفاکت و

  .نداردل مبارزاتی اعتنایی اشکادیگر عمل نظامی به که جز »شورشی«ونه 

تشکیالتی خط  ی سیاسی وارزهو ارج نهادن به مبا» ساما«تشکیل سازمان 

 از ایرا هالـه ن برای تصورات واهـی کشـید کـه شخصـیت اودرشتی از بطال

نشان داد که مجید آغـا بـه نقـش  کردهای اوپندارهای ناشایسته داده بود. عمل

ــازماندهی و ــارزه س ــی وامب ــارزه ی جمع ــی و ایارزش مب ــر ه سیاس ــی ف نگ
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 های واال وسـنت که به اعتبارچنانی نظامی معتقداست، هماپهلوی مبارزه در

های انقالبی مـردم سـخت باورمنـد بـود. احتـرام بـه آئین ی جامعه واسازنده

ای باورمندی عمیـق بـه هویـت تـاریخی مـردم زمینـه و  عیهای اجتماسنت

فکران ما کمترخـود را . روشنتا مجید قبول عام و مردمی بیابد وجود آورد کهبه

فکـران خـالف قشـر روشـن وال قرارداده اند که چـرا مجیـد بـراین س در برابر

هـا جوانـه زده، گاهی هم بـر لب جامعه، قبول مردمی یافت ؟ این پرسش اگر

 .تپاسخ درستی به آن جسته نیامده اس

نگریستند فکران انقالبی که از بیرون برمردم میمجید آغا بر خال ف روشن

را  کنارخود احساس کردند. مـردم او مردم او را در .اعماق مردم زندگی کرد رد

را با دستان و  کرد اوعمل اندیشه و ذهن و پهلوی خود لمس کردند، جسم و در

کـه طوریکردنـد همانکه خود را درک میطوریهمان .روان خود درک کردند

بود. عمـل او، نظـر او  ل درکاو برای مردم قاب یافتند اورا نیزمیافتند.خود را می

رمـان خـود را در وجـود او آ مـردم، زبان او زبـان مـردم برای مردم مفهوم بود.

 .شناختندمی

های واالی جامعه و تـاریخ عیارمنشی که از سنت ی وداری، جوانمردمردم

عـزت بزرگـی برخورداراسـت، صـفت  و اعتبـار نزد مردم از در کشورماست و

بـزرگ جلـوه  بخشـید ومی دیـدگاه مـردم اعتبـار در رای او بود که وی اخاصه

مـردان چنـین اسـت. بـزرگ ی مـاامعهاجتماعی جا داد. ساختارتاریخی ومی

 ازمیان عیاران و جوان
ً
ی بـا صـفای امردان برخاسـته انـد. سـینهتاریخ ما اکثرا

سجل رسیده آن به مردان درمردم، صفحات تاریخی است که زندگی این جوان

این عیاران چـه کسـانی   ها نکند.های رسمی یادی از آنچند تاریخ . هراست

                   شـدند؟ چه کردند کـه چنـین نـام آور بودند ؟ ازکجا برخاستند؟ و

 یـاد از مجال بیان محدود است، ولـی آنچـه نـاگزیر دراز دارد و سراین قصه  
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هـای مـردم توده ورآرمان بـرآ گرا وست که عیاران همیشه آرمانکردن آنیم این

ش خویسر چنان بی باکانه پیش میرفتند که از دادن خون ودر این راه آن بودند و

ایـن رابطـه چنـین اشـاره  ن عرفـانی درینمـاد یک بیان کردند. درنیز پروا نمی

  .»نامردان نکنند کنند، از مردان به خون تر قبای عیاران و« شودمی

 گویـدشـهید بـزرگ تـاریخ می گر وحالج، صوفی، عصیان حسین منصور

گـران تصــوف و عرفـان، برخــی از پژوهش» معـراج مــردان بـاالی داراســت«

فتایـان  گری را در میان عیاران جسته اند، آن شاخه ازصوفی های عرفان وریشه

آزمـایی  های عملی چـون پهلـوانی و رزمریانعیاران که از ج و جوان مردان و

اجتمـاعی کـه  ایاین قشر والیه ند در واقع ازراهی به دیار تصوف عرفان برده ا

نظربیـرون جسـته اسـت. درخـط  عمل و خوانیم، دو خط متمایزعیارانش می

همـت بـرای  مردان صف کشیده اند که کمرجوان عملی عیاران، رزم آوران، و

هـا در کشـند. اینگران انتقام مـیستم گویان و الله بسته واز زورخدمت خلق

دسـتان تهـی ه ودِ  های ناراضـیان شـهر ووران خود اند که الیهواقع انقالبیون د

شـباهت بـه  جنـگ انـد و هـا مـردان شمشـیر وگیـرد، اینمی بـر مبارز را در

صـوفیان  خط فکری عارفان و رسانند. درداران خود انگیخته امروزی میتفنگ

بـه قـول امـروزی،  ها به مسـایل فکـری زمـان پرداختـه انـد وایستاده اند. آن

در بسا مـوارد  یابند وفکران جامعه اند که به تفکرات جدیدی دست میوشنر

 پذیرند وزندیق بودن را می کنند و اتهام کفر ومقابله با متشرعین قد علم می در

 جریـان عملـی و تـاریخ معاصـر ایـن دو ایسـتند. درتاپای جان به مقابلـه می

ی ادر پروسه متفاوت و هوی کامالیا خصوصیات مای دیگر و انحوه نظری، به

هـای تـاریخ دوران مـا ماهیـت حیات اجتماعی موجودیت دارند. البته ویژگی

های زمان به این روند وارد کـرده اسـت. نبایـد ضرورت و نوینی مطابق به نیاز

ی انقالبیون امروزی که از ماهیـت نـوینی مایـه دارد اچنین پنداشت که مبارزه



 ١١٣ /های عبدالمجید کلکانینوشتنامه و دستبخش اول: زندگی

ظ قـوانین عـام حرکـت لحـا ولی از ی است،های تاریخی همان جریاناادامه

های ها، شباهتتوان نادیده گرفت. این شباهتها را نمیتاریخی این شبا هت

بودند که وضعیت تـاریخی  ایبرنامهبی ظاهریست، چرا که عیاران، رزم آوران

  داد.ضاع اجتماعی را نمیها اجازه ی تغییردادن در اوه آنب

عیـاران بافـت  یی عملـاکشیدند که با مبارزهیبینی را پیش معارفان جهان

مکتـب  نظـامی از یـک طـرف و ی عملـی واخورد. از این رو میان مبارزهنمی

توانست، ولی امروز، میا وجود آمده نمیطرف دیگر پیوندی به فکری دوران از

عـدا لـت پسـندی  ی آزادی خواهی وااندیشه گران وکرد رزمی شورشن عمل

داران ست که تفنـگجامنطقی وجود دارد. این ی ارگانیک وابطهفکران راروشن

جـای عـارف را. اگـر  فکـرروشـن کنـد ومی رران تاریخ را پُ امروزی جای عیا

ــدگان و ــروز رزمن ــان دی ــرخالف،نمی عارف ــد، ب ــره بخورن ــاهم گ ــتند ب  توانس

های پیوند خـوری فراوانـی بـا مینهفکران امروزی زروشن وای داران تودهتفنگ

ـــد. ـــم دارن                                                                                                     ه

 دار وهمـین بـود کـه توانسـت تـوده تفنـگ در» مجید آغـا«ابتکار خالقیت و

توانسـت عیـاری، ایـن میـراث  دار را درپهلوی هـم بنشـاند. اوقلم فکرروشن

عمل  در زنده گرداند و در وجود خویش بار دیگرریخ را یکتا انقالبی جامعه و

 ماهیـت از تـا روز وزروانه کند. او این سنت تقریبا متروک اجتمـاعی را کـه ر

از  ویژه زنـده گردانیـد و طوربهگرائید، به نابودی می شد ومی اش دورتاریخی

را آن و پـذیرفت دمیـدواره میاین کالبد که سـنگ پویاای خود در روح زنده و

  حیات بخشید .

تـاریخ امروزجامعـه مـا  فصل مشترک تاریخ دیـروز و سر در با این کار، او

مـا دسـت  پیوندگاه سنت پارینه و زندگی اجتماعی امروز قامت افراشت او در

 نـو آوری تـاریخی. اگـر او در چنین است پیوند اجتماعی با ابداع و .گذاشت
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هرمان مردم چنان گره استواری اسـتحکام های قفکرو تودهی پیوند روشنانقطه

عـارف بایـد  ی عیار وابیان سمبولیک رابطه یا را دررمز این قضا یابد، راز ومی

 جوکرد.وجست

فکران روشن خالق است او برخالف ا کثر مجید، شخصیت تحول پذیر و

 زا کنـد ومی ای سیرای به پهنهزند، از پهنهجا نمی اندیشه، در عمل و دیگر در

فکری او، ابعـاد گونـاگون  نماید. شخصیت انقالبی ومی مرزی به مرزی عبور

ــران از دارد، او در ــه دیگ ــایی ک ــارچوب الگوه ــید چ ــت تراش ــد، آن ب ه بودن

ای او درچـوب اندیشه گنجد. هرگونه تالش برای نشان دادن حدود عمل ونمی

ی کـردن اوسـت. یـک بعـد های معـین متعـارف، سـعی دربست ایدئولوژی

نـه  ،ایست برای تغییرجامعـهیدئولوژی برای او وسیله است نه هدف؛  وسیلها

ــان ــران آنچن ــه دیگ ــدس وک ــدف مق ــد. او  را ه ــاخته ان ــذیر س ــر ناپ تغیی

انگیـز ی هـولهـارای فتح از ژرفای گردابگرحماسه آفرینی است که بعصیان

هایی کـه حعوض کند. او برای فت گذرد تا با فتح نمایانی درتاریخ، تاریخ رامی

 می دنظر دار در
ً
بـه مـردم  ه شناخت دست یازد.  بـرای شـناخت،خواهد باوال

 یابـــد. شـــناخت او ازهای ژرف دســـت میبـــه شـــناخت آورد وروی مـــی

ی ا فغانستان، شناخت ویژه اسـت،  شـناختی اسـت کـه اخصوصیات جامعه

ان ی اخیر کشـور، بـا چنـگان سه دههسیاست پیشه فکران ویک از روشنهیچ

عینی، او  این شناخت تاریخی  .نیا فتند گستردگی که او در یافته بود، در عمق و

 دسـت داشـته باشـد و را قدرت بخشید تا نبض حرکت جامعـه را همیشـه در

  تاریخ نوینی را مفتوح سازد. جنبش را چنان سمت دهد تا

 ازحیا ت می تری برای مبارزه وهرگاه او فرصت بیش
ً
ان گامپیش یافت یقینا

تـر فکران دوران ما کـه بـیشخالف اکثر روشن ما بود. بر ایتاریخ سازجامعه

حتمی از زیر چترهـای  عبور در حرکت تاریخی را ساز وتاریخ تاریخ نگارند تا
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اره اینـک دوبـ هایی از دنیا زمانی برافراشـته بـود ودانند که در گوشهمعینی می

افغانستان اسـت،   یاجامعه رشود. مجید، آموزگار بزرگ سیاسی ده میبرچید

افغانسـتان راه  ایگرانی که خواسته باشند درجامعهگر و یا سیاستهر سیاست

رابطه با جامعه افغانستان بایستی  جای ببرند، باید از او بیاموزند. دید او را دربه

سنت گرایی و چگونگی تلفیق ابتکاری این دو را باید از  درک کنند، نو آوری و

 برابـر دوسـتان مـردم و را در گـذری اوخود از گیرند، انعطاف پذیری واو یاد ب

آزادی بیاموزند. سطح  برابر دشمنان مردم و را در سختی و آشتی ناپذیری اوسر

گردانیـد عمق سازماندهی را که او با خصوصیات ملی و انقالبی انباشـته می و

بـود.  ی مـارجامعهاین راه مبتکرترین سیاستمدا باید از او آموخت که در فقط 

 انقالبـی دارد از ملـی و طرحطرح نام سازمان آزادی بخش مردم افغانستان که 

فـالن  خواسـتند حـزب فـالن واوضاعی که دیگران می در  های اوست.طرح

ی ملـی ااجتماعی این نام که امتیاز سازنده بسازند، او با درک عمیق تاریخی و

ــذیرفت.  چهــره دارد، علــم کــرد و ــا آن  شــان ودرخ ایپ ــد ب ــر ابهــت مجی پ

مردی چون اوست تا هنوز به درسـتی چنان که الزمه بزرگهای نخبه آنویژگی

ست. درین مقالـه چنان خالیجای این بیوگرافی شکوهمند هم معرفی نشده و

 هـا درتـازیخ ملت ی این مـرد کـه درااین درباره فرصت آن نیست که بیش از

آیند سخن زده شود اما تنها یک بعد دیگری یوجود مبه  بارقرن یک هریکی دو

  کنم.از ابعاد متعدد شخصیت او را یاد می

رزم بـود  پیکارگر که همواره مرد تفنگ و ی حماسی وامجید آغا با آن چهره

 بزرگــی نیــز بهــره منــد اســت. ایــن رقــت قلــب و عواطــف از احساســات و

های عاطفی خود فته دریاگاازد که گهسهای درونی از او شاعری میعطوفت

بـه  عر، بـا شـعرهایشریزد. مجید شارا در قالب شعر میکند، آنرا زمزمه می

شاعر،  گونه که با تفنگش. این فدایی حماسه ساز وورزد همانزندگی عشق می
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ی سیسـتانی، اگـرزادهدیگـر تـاریخ یعقـوب لیـث رویت این نظر به عیـار از

شـاعری  ی نظامی قلب ظریف وهاگیریرساند که با وجود سختشباهت می

رو مجیـد بـود. ی شـهید قیـوم کـه راهامبـارزه و  بر گردیم بـه زنـدگی. داشت

های باهم دارنـد نوشت این دو برادر بسا شباهتسرگونه که گفته آمدیم، همان

پدرکالن خود هستند. آنها  شهادت رسیدن پدر وآنها در دوران نوباوگی ناظر به

مبـارزه روی  جـا بـه عصـیان وشـوند، آنهـا یکه میجا به تبعید سوق دادیک

جامعه انـدک انـدک  ستم مسلط در با آموزش از محیط اجتماعی و .آورندمی

    آیند.می دادن  شرایط اجتماعی بر تغییر به فکر

پهلوی شـرایط عینـی جامعـه از  های مبارزه را دراولین درس» قیوم رهبر« 

 با .آموزدبرادر بزرگ خود می
ً
ی علمـی تحصـیالتی در اباال رفـتن سـویه بعدا

های بزرگتر سیاسی جهـان آلمان به شناخت و مصر االزهرهای جامع دانشگاه

 سـرخارج از کشور بـه که درهای تحصیل با آنسال در .کشورش نایل میاید و

عالقمنـدی دنبـال  دقت و را با حوادث سیاسی کشور برد، ولی جریانات ومی

 قضـایای سیاسـی افغانسـتان قـرار دارد. بعـد از نزدیک با ایکند. در رابطهمی

 جوان رهبری، نـادر پس از آن شهادت کادر شهادت مجید و تجاوز شوروی و

شـتابد تـا رهبری سـازمان می کادرهای توانای سازمان، او به دیگر علی پویا و

 در
ً
جریان جنگ آزادی بخش بـه عمـل نتیجـه  نقش مبارزاتی خود را مستقیما

موقعیتی حساسی به رهبری سازمان تعهد سپرد که ضـربات  درقیوم رهبر ، کند

گـر از دو جانـب، از دو دشـمن بـرآن وارد شـده بـود، لحظـه سنگین و ویران

بــود، نوشــت ســازمان و موجودیــت آن مطــرح سربــود،  ایتــاریخی شــکننده

صـداقت  کـار وپشـت مندی سیاسی،عشق به میراث خونین سازمان وحوصله

ــه ــی ک ــته از انقالب ــفات برجس ــادرص ــود وی را ق ــا در ی او ب ــاخت ت ــم  س ه

بیـنش  سـوی بهبـود سـمت دهـد. درک وها را دریابد و اوضاع را بهشکستگی
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 متحـول جهـان درسراوضاع  روشن او از
ً
شـرایط  هایی اخیـر وایـن سـال یعا

های سیاسی یی بخشید تا تحلیلرا توانا پیچده جهاد افغانستان، او ناهمگون و

روشنی آن تعداد بزرگـی از  همه جانبه از اوضاع ارایه بدارد که در رایانه وگواقع

شناسـاهای مهمـی دسـت یافتنـد.  دموکراتیک به تشـخیص و نیروهای ملی و

گام جنبش ملی ی پیشاهای بخردانه سیاسی، موقف او را به مثابهگیریموضع

ی شــد تــا املــی روز تــا روز بــاال بــرد و ایــن امــر زمینــه در ســطح جهــانی و

ابعاد وسـیع بیابـد. دشـمنان آزادی  ی متحد ملی گسترش وهای جبههفعالیت

و دموکراسی در هراس اند،  رشد نیروهای ملی و طالبان آزادیافغانستان که از 

نابودی برای خود یافتند. دست خون آلود از  مرگ و موقعیت بالنده، او را خطر

فکـران افغانسـتان را سـل روشـنی شـجاع نابهترین رزمنده آستین برآوردند و

 نفـرین بـاد بـربـه شـهادت رسـاندند  عقـب ضـربه زدنـد و مردانـه ازجواننا

  کار.تروریستهای سیاه

سوگ از دست دادن فرزند برومنـد دیگـری  در اینک که کوهدامن بار دیگر

 و های عمیـق های کوهـدامن ریشـهداراست، ولـی تاکسـتان گرید و ماتممی

کند تـا کجای زمین که بریزد جذب می هر رزندانش را درگسترده دارد. خون ف

 شـراب هسـتی آفـرین رزم  و خ بگرداند وسرها انگورها را دیگر با آن خون بار

ی اود رزم انسـان جامعـهسر جوانان بریزد تا گان وحلقوم نوباوه در مقاومت را

  دشت طنین انداز باشد. چنان در کوه وما هم

  دهدی آزادی را شور میاش گهوارهممجید شخصیت که دست و قل

  بال و تیزبین بود عقاب تیز

  به افالک سرهای آن کوهپایه در

  او از ُبود دستار

  ی پامیرهای قلهسنگ پود و تار
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  زره اش سنگ سیاه

  هایلهق

  کوه بابا که

پوال محکم   د بودهتر ز

  پود آن تار هر

  نشد

  خم شانه با

  من مارتول صد

  چ ننالیدبه زخم خود ببالید؛ هی

  بود که او

  »مسجدی خان« مرد راه

  انگلیس کشتاو  اگر

  مجید

  خوارروس خون

  اش خم شد رستمبپ

  بار هزار

  »رهرو«او از

  هزاران رهروان است

  که

  عاشق است به

  راه انسان رسم و

  که بانوک قلم

  کن هستندکوه

  راه انسان، برای راه

  عقد بستند

ین تراز   وطن، شر
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  نیست

ین ینشر   هاتر

  پایش که در

  دهد

  انسان ،جان خود

  به حکم این قانون

  جان داده

  خود که از

  مانده نام نیکو

یخ نقش نامش ورق هر   تار

  بلندکرد جام زهرش، وار» سقراط«

  ولی

  تنگنا  خم محراب در

  تسلیم نگردید

  جاع ونماز شاه ش

  ببرک نخوانده

  مواج خروشانُبود روحش چو 

  که یک لحظه

  هیچ آرام نگیرد

  و د زمینبجنبان

  زمان راهم

  »رهرو« به دست

  و

  هم رهروانش

  که باغ زندگی آزادی آورد

  زنخل دست نشان رهروانش
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ین، برآن   هزاران آفر

  »باغبان رفته دیروز«

  فیض قدومش که از

  می روید

  نخل انقالبی

  اشهرشاخه که بر

  تیر و کمان است

  تو و رهروانت درود پاک بر

  که می گویند،

  همیش حرف زبانت

  تورنتوی کانادا ٢٠٠٨جون  ٨یمی اسدالله حک
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  مبارزه و بقا روتسلیم طلبی در قلم

 رهبر عبدالقیوم

انسان، خود آگاهی است. او[انسان] از خویشتن و از واقعیت و شایستگی 

گـاه اسـت. و  ای ق اساسـی او از حیـوان، کـه از مرتبـهفـرانسانی خویشـتن آ

پدیـده شناسـی –هگل (همین است.  رود در) خود فراتر نمیاحساس ساده ( نفس

 روح)

 اجتماعیو  از خود بیگانگی طبیعی 

بـا جهـان » مسـتانه در روی زمـین خـدا نعـره را آغازیـد« انسان از زمانی کـه

ن سـتیز، گـاه او را بـه مـداوم گردیـد. و ایـ گیر وگیر ستیزی همه ماحولش در

گاهی هم به تسلیم. جـدال انسـان بـا جهـان طبیعـی  تسخیر رهنمون گشته و

 چنان چشم او را خیره کـردهتنوع آن، آن پیرامونش بنابر پیچیدگی این محیط و

ضـد خـود  خود بیگانگی به مفهوم نفـی و است که در تکامل خود به نوعی از

ده است. انسان از خود بیگانه طبیعی رو جبر طبیعی منجر گردیآگاهی  در قلم

عنوان ی او را بـر طبیعـت بـهادر برخورد پویای خود با جهان، تسلط و سـیطره

روهای شگفت انگیزی امتداد داده است. ولی در قلم گانگی درخود بی نفی از

چنـان تصـورات غیـر عقالنـی آن عین حال دست و پـای او را در دام اوهـام و

عمـق  ز هزاران سال تکامل تند و جهشـی هنـوز هـم درپیچیده است که بعد ا

   رسد.خود بیگانگی به مشاهده می وجدان شان همان مغاک تاریک از
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ی انسـان بـا اتـر بـوده و هسـت، سـتیزهچه تأثیرش ازین هم فـزونولی آن

خود بـه  آحاد ی انسان با خودش که دراستیزه است.مفهوم کلی آن  هخودش ب

یـا  ای دیگر، ملتی علیه ملت دیگـر وای علیه قبیلهقبیلهی فردی، اشکل ستیزه

های اجتمـاعی یـا دیگـر برابر دیگر طبقات و الیـه ی اجتماعی دراطبقه و الیه

نگاه شکل خود تنوع بیشتری نسـبت بـه اشـکال  کند، نه تنها ازمی انواع تبارز

حـد مایه درونـی خـود نیـز بی طبیعت دارد، بلکه از لحاظ محتوی و ستیزه با

تر است. ازخود بیگانگی اجتماعی ناشی از سـتیزه جـویی بغرنج پیچیده تر و

تر و پهناورتر ساخت. این انسان باخودش مغاک او را با مرز خود آگاهی ژرف

ــن ســتیزه، شــورش و ــار هــم ای ــاخود همنــورد داشــت.  تســلیم هــر ب دو را ب

هـای امگـر ایـن گهای متعـدد تـاریخ نمایـانگری اجتماعی در دورانشورش

گـاهی را جهشی بـود کـه می خواسـت مـرز میـان ازخـود بیگـانگی و خـود آ

  میزد.آآغوشی میمون بیرا درهم بقاء مبارزه و، درنوردد

تاریخ بشری عبارت اسـت از مبـارزه بخـاطر بقـاء، وبقـاء در مـتن  سراسر

تر انسـان بـر طبیعـت گسـترده تسلط پایان ناپذیر. هر قدر ای هولناک ومبارزه

ی سـیارات اهوها تا فضای بیرونی در ژرفنای ابحار و یـا ذربطن ذره و از گردید

از   سـتیزه انسـان بـا خـودش هر قـدر تحکیم خود را گسترانید و و  حاکمیت

مان انـدازه هجغرافیایی پـا فراتـر گذاشـت، بـه تعلقات طبیعی و ها ومحدوده

شایسـتگی  واقعیـت و« گـاهی و از خـود بیگـانگی، میـانمیان خـود آ  خالء

پویـایی،   مفهوممیان مبارزه ( به و» نفس حیوانی احساس ساده و« و» انسانی

 واقعیـت فاسـد و  مفهوم ایسـتایی، حفـظبقـاء ( بـه رفـت ) ودگرگونی و پیش

تـر شـد. و ایـن گرایی ) و در یک کلمه میان آزادگی و بردگـی نیـز بـیشعقب

ای روهای تـازهاشکال و قلم ای را سبب گردید که درمیالد حرکت تازه  خالء،

  رخ نمود.
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  ملی های اجتماعی وستیزه تسلیم در شورش و

هـا لیونیم های بزرگ اجتماعی و ملـی اسـت.رکتح ها وشگفتی قرن ما قرن

هـم دریـد و سـیمای خمیـده و  درسه قاره زنجیرهای اسارت ملی را از ،انسان

نگ استعمار را بـا خـون تاریخ نزده راست ایستاد تا  ی انسان استعماراشکسته

ایی هـای دریـبشوید و تاریخی از طراز نو بنویسد که در آن، نه از ماجراجویی

مفلـوکی  های پـا برهنـه وو سازندگان آن انسان خبریست و نه از قهرمانان طال

  آمده و بزرگ شده اند.  اند که در میان فقر، رنج و سیه روزی به دنیا

آن  جتماعی را شاهد بوده اسـت کـه درهای بزرگ اچنان حرکتقرن ما هم

نظامات نوین جهـانی کـه بـر پایـه خـود  نظامات کهن بر روی هم غلتیدند و

گ برآوردند و چـه بسـا  سرکش مدرین کش استوار بود.  سازاهی انسان تاریخآ

ــاه گ ــه آ ــن پوی ــه ای ــود« ک ــتعجل ب ــت مس ــی دول ــید ول ــوش درخش   ».خ

ز انسان بر طبیعت است که خـود انگیقرن ما، عالوه براین، قرن تسلط شگفت

  تجــــارب علمــــی شــــگرفی بــــرای مــــا بــــه ارمغــــان آورده اســــت.

هـا در مـتن چنـین اوضـاع و شـرایطی تپش هـا وبرخورد نسبت به این حرکت

پیرایه صورت گیرد. اکنون دیگر استعمار با اشـکال ساده و بی طورتواند بهنمی

ی آن ازند تا بتواند بـر پایـهخود بیگانگی را دامن می نوین خود انواع نوینی از

ای بوجود آورد. استثمارگران بومی نیز ی خودش پایه و مایهاکشور مستعمره در

 کشی خـود را درکنند تا بتوانند بهرهاکنون از ابزار و وسایل دیگری استفاده می

کـه بایسـتی رغم اینالـتجارب علمی علی و ند.تری ارائه دارهای فریبندهقالب

پـای انسـان مجبـور و  توانـد دسـت وگوفایی و ترقی باشـد، میش  درخدمت

  دوزخی را ببندد.

بـرگ جنگـی  ای و یا کشور گشایی با سـاز واگر دیروز قبیله  به این صورت

مایه، سـرآورد، اکنـون دیگـر سـیل خود بر قبیله و یا کشور دیگری حملـه مـی



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ١٢٦

های مختلـف صنعتی است که مانند اختاپوس رشته  کارشناس و ابزار و آالت

  زندگی مردم را در چنگال خود دارد.

 اکنون بـه شـکل سـازمان» اسپ تروا« 
ً
های سیاسـی، اجتمـاعی و احیانـا

های تجارتی (صـادراتی یا از طریق کمپانی کند ومسیونرهای مذهبی عمل می

اسـتعمارگر دریـن میـان، از میـان  گشـاید.راه را برای استعمارگر می  )وارداتی

اداری او را تـا  طویـل گزیند تا دستگاه عریض وبرمی  ای رادهعناصر بومی ع

که در کشورهای   تمدن او را پخش کنند. نخبگان اولی کده برسانند واعماق ده

 از آبشخور مـادی و فرهنگـی اسـتعمارگر آب 
ً
استعمار شده تربیت شدند اکثرا

آمـد و می ای پدیـدگاهی جرقهگه  خوردند و از میان همین نخبگان بود کهمی

زد. استثمارگران بومی نیـز بـرای تـداوم ها را آتش میخواهی تودهخرمن آزادی

ها قشـر انگلـی بوجـود تعدی شان باید میان خود و توده کشی، اجحاف وبهره

 َم ی مردمان را بِ اعنوان دالل شیرهآورند که به
َ
» دالل« رسـاند.و به اربـاب ب  دک

ی اساسی اسـت کـه اداری آن مهرهمایهسرل یا دال ارباب  رعیتی، و  چه دالل

درعصر استعمار و استعمار نوین، استعمارگر و اسـتثمارگر بـومی بـر آن تکیـه 

هـای مسـتبد کند و از طریق اوست که بوروکراسی نظـامی  پولیسـی دولتمی

آید و هم از طریـق اوسـت تربگوییم به گردش در میشود و یا دقیقمشاطه می

 خـود را کـه » طنیـت جهان و«ستعمارگر ماشین غول پیکر ا» دست دراز« که

   آورد.می دهد  به حرکت درمکد و کاال بیرون میخون می

ایسـتد. اعضـای دالل استعمارگر و اسـتثمارگر بـومی در میـدان تنهـا نمی

فرستد. سازمان سیاسی بوجـود وکیل می» هاپارلمان« خرد، بهحکومت را می

گیـرد، درمؤسسـات را درخدمت خـود می… مند و نرفکر و هآورد، روشنمی

کوبش  چه ارتـش و چـه پـولیس و یـا سر کند و باآلخره ابزارتعلیمی رخنه می

بر فرق مبارزین تسلیم نـا » شمشیر داموکلس«چون  اشعلنی ی وسرمحاکم 
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خود بیگانگی و تسلیم  ها که درخدمت ازی ایناپذیر آویخته است. ولی همه

عمارگر و یا استثمارگر بومی است. چـون بـرخالف رونـد کلـی و انقیاد به است

ز ا هـمامـواج پـی تاریخ است و با ناموس تکاملی در تعارض قرار دارد ناگزیر

اسـتعماری و ضـد  دهـد. مبـارزات ضـدخـود پـرورش می مبارزه را در بطـن

ی اخیر بر تارک تـاریخ معاصـر بشـری اویژه در چند دههارتجاعی عصر ما به

آزادگی را در بسـتر زمـان مـا  درخشد که خط درشت آگاهی وی میچون نگین

  ترسیم نموده است.

آموخته است،   کوب و نابودی مقاومت راسرهای نوین اگر استعمارگر روش

دسـت های نوی برای مقابله با این نـابودی را بهها و روشاستعمار شده نیز راه

و  ملـل اسـیر ی مـردم واخواهانـهآورده است. در عصر کنونی مبارزات آزادی

 سـازد. ویتنـام وهای تـاریخ بشـری را میتـرین پویـهدربند یکـی از حماسـی

نـه اسـتعمارگر را در آئی ایدیروز و قربانیان فاشیسم هیتلری اگر چهره ،الجزایر

افغانستان و پولند امروزی جانـب دیگـر ایـن  تمام قد مبارزات خود نشان داد.

ی اشـکرانهه چگونه فاشیسم لجام گسیخته روس بـدهد که رخ را نشان مینیم

هـا را نفـی اش تاریخ ملتفریبی تاریخیصنعتی و با عوامتمرکز عظیم نظامی 

ترین نـوع از خـود بیگـانگی سازد و زشترا نابود می های آنانکند، ارزشمی

بـه خـورد مـردم » خلقـی –دموکراسـی « طبیعی و اجتماعی را در پردۀ نیرنـگ

  دهد.می

  کال تسلیم طلبی ملیاش

 و کشـی، طـرق مقابلـههای بهـرهکوب و وسایل و راهسر با پیشرفت ابزار قهر و

 مبارزه با آن نیز در قلمروهای نا مکشوفی راه باز نمود. این درست است که در

رو ه بـ استعماری همیشه بـا قهـر انقالبـی رو قهر ارتجاعی و  تاریخ سر تا سر
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رفـت پیش ان دایه جوامع نوین نقش مهمـی دربود. و بدین صورت قهر به عنو

امتداد خط مبارزاتی در  تاریخ انسانی داشته است، ولیکن امروزه با گسترش و

اجتمـاعی در شـکل تظـاهرات، اعتصـابات،  ادیاقتصـ  های مختلـفساحه

های قهریه دولت از درون، تبلیغـات سیاسـی  مقاومت منفی، تخریب دستگاه

   اجتماعی و ملی نیز یکی دوتا نیست. یااشکال ستیزه… فرهنگی و

و   مقابل ارتجاع  استعمار نیـز هماننـد شـورش چنان اشکال تسلیم درهم

کوب در یک شـکل محصـور سر های قهر وو روش پای راههم ستیز و مبارزه و

  نمانده است.

ی ما در طی چند سـال محـدود اخیـر ایـن الگدمال شده کشور محبوب و

کوب، سـر خود دیده اسـت. اشـکال مختلـف قهـر واشکال مختلف را همه به

ایـن  مقابـل دشـمن. و اشکال متنوع تسلیم در ستیزه، و اشکال متعدد مبارزه و

 منطقی است که
ً
دهد. این ستیز را نوید می کوب میالد مبارزه وسر قهر و  کامال

گاهی بـه شمریم، گـهتر برمیمبارزه بنابر پیچیدگی و یا دیگر عواملی که پسان

  شود.آن مییا فراگیر نابودی مؤقت و ه تسلیم وخورد که منجر بمی انعی برمو

حزب دموکراتیک خلق افغانستان از زمـان بنیانگـذاری توطئـه آمیـزش در 

های مختلف ) منادی انقیاد ملی بود. وابستگی کامل رشته١٣٤٤/١٩٦٥سال (

وغیـره » درانـهکـاری براهم«و » دوستی« زندگی ما را به امپریالیسم روس بنام

دیگر اعضاء مرکزیت حزب  کرد. اعترافات آقایان کیا نوری، به آزین وتبلیغ می

کـه ایـن  ی و فسـادیایران یک بار دیگر عمق گندیدگ »یهتود«منفور  مزدور و

امپریالیسـم روس بـرای  ته است برمال ساخت و نشان داد کهاحزاب را فرا گرف

از خود را » برادر« نه اعضای احزابها و اهداف خود چگوپیاده کردن سیاست

ترین و ها زشتگزیند و از آنچاکری برمیبه پادوی و   مهترین یا کهترین آنها 

ایـن  کنـد.منفورترین وظایف یعنی جاسوسی علیه مـادر وطـن را مطالبـه مـی
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خلـق و  حـزب مـزدور مناسبات در افغانستان بشکل غم انگیزتر آن پیاده شد.

بـرای رسـیدن بـه ایـن  عامل انقیاد ملی بـود. که منادی وپهلوی این پرچم در

کرد و کرنش می مقابل پاسداری نظامات کهن بومی نیز هدف پلیدش باید در

جاسـت کـه نمـود. اینکاری آنها راه را برای ارباب خـود بـاز میهم به تائید و

 که بر شمشیر ظلـمآن شود که هری مکرر تاریخ تکرار میابار دیگر تجربهیک

کشـان قـرار گیـرد، خـواه نـا خـواه بـه گردن بوسه بزند و در خدمت جبـاران و

 درسـت  دهـد. وفروشی و خود فروشی تن در میوطن
ً
عکـس آن هـم کـامال

دریغ در موضع دفاع دفاع نمایند که بی ما وطنتوانند از میاست. فقط کسانی 

 ی اجتمـاعی وتاریخی مردم قرار داشته باشند. تسـلیم طلبـ از منافع انقالبی و

عدالتی و اجحاف راه را بـرای تسـلیم طلبـی و انقیـاد ملـی مقابل بی انقیاد در

ی تسـلیم طلبـی اتسلیم طلبی ملی فقط بـر زمینـه و  انقیاد سازد. وهموار می

. امـا عـالوه بـر حـزب یابـدزیست خود را میمحیط کند واجتماعی رشد می

که از لحاظ ماهوی   پرچم و خلقا هر دو جناح آن ی» دموکراتیک خلق« مزدور

 خواران خوان استعمار انـد وزهای دیگر نیز ریهیچ اختالفی از هم ندارند  عده

 ها کـه گـاهی ازاین گروه روس را دارند. از استعمارگر» گوشه چشمی« ارانتظ

کننـد، اکنـون سینه چاک می نالند و زمانی بنام کار و کارگراجحاف می ستم و

 همره قافلـه و« آیند و به اصطالح معروف ف مردم درنه در صخواهند دزدامی

خواهنـد دسـت ها با زبان دیگری و با خرام متفـاوتی میاند. این» شریک دزد

وار خون آلود استعمارگر را بشـویند و راه را بـرای حاکمیـت کـاذب خـود هـم

ی اربـاب اگر بـدون اجـازهسازند. تو گویی تره کـی و امـین و یـا ببـرک حیلـه

 در صف عده تواند آب بنوشد.یا می نست وتوامی
ً
ی دیگر نیز هستند که ظاهرا

را بـد جنگننـد، آنضـد اسـتعمار می بـر کهستعمار قرار دارند، یعنی اینضد ا

ی اصلی خود قرار داده اند. اکشی را وظیفه ولی در عین حال برادر… میگویند
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و تبعـی را آنقـدر بـزرگ کنند، وظایف ثـانوی در صفوف مردم تفرقه ایجاد می

گـردد. وقتـی نیروهای ضـد اسـتعماری می سازند که مانع وحدت ملت ومی

کنند و بر ناموس مردم کنند، دارایی مردم را چپاول میم میها مردم را قتل عاآن

بقاء نفس به دشـمن پنـاه  ایزهتعرض مینمایند؛ مردم از ترس جان و بنابر غری

 در
ً
ولی ناراضـی اسـت و آن  ،ش دشمن افتیده استآغو میبرند. آن یکی عمال

» مسـلمان«و » استقالل طلب«ی  استعمار بنام اچماق گنده«عنوان دیگری به

تسـلیم «هسـتند یـا » استقالل طلـب« هاشود. آیا اینبر فرق مردم کوبیده می

دشمن عقیده دارند، دشمن را شکسـت » بقاء مطلق«ای دیگر به عده ؟»طلب

ها ابدی و مطلق هم نیرومندی دشمن برای آن د و مردم را ناتوان.داننناپذیر می

دشـمن چـه بـه مفهـوم » بقـاء« ندگی مردم. تئـوریکهم ناتوانی و پرا است و

کـش یا بهره یا به تسلیم و سجود در مقابل استعمارگر و  اجتماعی و یا ملی آن

عمـل  تفکـر وهایی از دنباله روی. روش رسد و یا به انحالل طلبی وبومی می

که اگرچه چند صباحی زندگی را برای حـاملین آن تضـمین نمایـد. در نتیجـه 

شود و در بهترین حالت ، نابودی و یا تسلیمی آنها منجر می»تصفیه« نهایی به

وری دروغین آنها را مست سرکه  شوند برای عناصر زالو و مزدوریای میزائده

  خود ساخته است.و بی

قـانع « ید که در متن استعماری خواسـتار راه حـل هـایای انچنان عدههم

بـا اسـترحام  سـوزی وکننـد بـا دلفکـر می باشـند ومی» کننده برای طـرفین

کننـد بـا گر را راضی به عقب نشینی نمایند. این عده فکر میتوانند استعمارمی

توانند کمکی به ملت اسـتعمار توافقات پشت پرده و با زد و بندهای مؤقتی می

 میشد
ً
تواننـد حاکمیـت ملـی و یـا آزادی را بـه مـردم ه خود بنمایند و یا واقعا

های خیمـه عنوان عروسـکآنهـا بـهکـه اسـتعمارگر از غافل از این بازگردانند،

کند تا مردم را مقهور و مسحور حرکات بوالعجبانـه آنهـا بازی استفاده میشب
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روی ل کردن شـرافت، آبکنند که پامارا می» درخلوت آن کار دیگر«بنماید و 

  و غرور ملی ماست.

اسـتفاده از آنهـا  ما اکنون در مورد کار نفوذی دشـمن در میـان مقاومـت و

، چنان کار سیاسـی، فرهنگـیعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود و همبه

دسـت دارد، روانی و اقتصادی که دشمن برای به انقیاد کشیدن ملـت مـا روی

 صحبت نمی
ً
  ها.را برای آیندهگذاریم آنمی م وکنیعجالتا

عمده از طریق مـزدوران رسـوای  طورولی چنانچه دیدیم، دشمن اگرهم به

بوسیله ابزار قهریه کـه عبـارت از ارتـش بیگانـه و یـا » خلق« و »پرچم« خود

خواهد انقیاد ملت را کامل کند، ولی در پهلوی این وسیله به پوشالی است می

زند که هـم از لحـاظ شـکل پیـاده دد دیگر نیز دست میهای متعوسایل و راه

  ی حدت و وضوح آن از دیگر اشکال تفاوت دارد.اکردن و هم درجه

  های تسلیم طلبی و یا علل و عوامل آنریشه

 واضح است که
ً
های انسانی باید ها و کنشروش اکنون دیگر این مسئاله کامال

بیابد. شورش و تسلیم به عنوان دو همان اجتماع انسانی  پایه و ریشه خود را در

مرتبط اند.  گانه به هم پیوست وی بیمقابل سیطره هم در نوع کنش متعارض با

جاسـت کـه هرکدام عامل یا عوامل خود را در اوضاع محیطی خود دارند. این

توانـد ضـامن پیـروزی مسئاله مبارزه و ستیزه به تنهایی نمی داشتن حقانیت در

ـــه می ـــهتواباشـــد. اگرچ ـــد زمین ـــترد.ن ـــروزی بگس ـــرای پی   ای اســـتوار ب

استعماری  ویژه ظلم ملی وهمقابل ظلم  ب ترین عامل تسلیم دراولین و اساسی

جامعـه اسـتعمار  که استعمارگر درنوشت است. یعنی اینسر شت وسرارتباط 

شـت خـود هماننـد و یـا زائـده سردهـد تـا در شده عناصـری را پـرورش می

» پرچم«نوشت با او شریک و همانند شوند. وضع سردر استعمارگر باشند و یا 
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 تمام کردار و روش» خلق« و
ً
های و استعمار روس درجامعه ما چنین است. بنا

هـا مـورد شت آنسر تواند جدا از ماهیت وگونه گروهی وابسته و زالو نمیاین

  مطالعه قرارگیرد.

از مـردم از هـایی ای گروهعامل دیگر عاملی است تاریخی. در هر جامعـه

 بـا اسـتعمارگر 
ً
نگاه تاریخی با استعمارگر وابسته اند. استثمارگر بومی خصـلتا

علم  مشخص قد گاهی ممکن است در مقابل استعمارگرپیوند دارد. اگرچه گه

تواند حرکت نمایـد. اگـرهم علیـه ی وابستگی نمیکند، ولی برون از محدوده

سـتعمارگر دیگـری پیونـد نوشـت خـود را بـه اسرجنگـد، یک استعمارگر می

تنهـا خاسـتگاه اجتمـاعی ایـن گـروه جا آنچه مهم است البته نهزند. درینمی

رفـت انسـانی پـیش ها با مسـئله انقـالب وهاست، بلکه برخورد مشخص آن

  تواند حیثیت تعیین کننده داشته باشد.می طور عام است کهبه

را نیز در  »ذوحیاتین« و های نوسانیای از گروهتوان عدهاز همین دیدگاه می

پذیرند، اما از جانب دیگر نظر داشت که از یک جانب از استعمار ضربت می

از انقالب واقعی نیز تـرس دارنـد. و در تمـام جریـان انقـالب حیثیـت ناقـل 

هـا در میکروب انقالب و ضد انقالب بـه هـر دو اردوگـاه را دارنـد. تثبیـت آن

 ربیت فکری سیاسی ممتد و تجربه عملی درازتواند با تاردوگاه انقالب فقط می

  گردد. سرمدت می

ی اسـتعماری هـم تعارضـات جامعـه عامل دیگر عامل سیاسی اسـت. در

 بـه فتـور می
ً
گراینـد و هـم در مقابـل اسـتعمار بسـیج اجتماعی موجود مؤقتـا

ک شوند. ولی یافتن قاسم مشترک که حرکـت تمـام نیروهـای اجتمـاعی یـمی

واحد تضمین نماید، نـه تنهـا بـه رشـد  زی روی یک خطملت را در مدت درا

ی مجموع جامعه نیز نیازمند است، بلکه رشد سیاس» نخبه« هایسیاسی کتله

ی گســترده و وســیع ضــد جبهــه چــواساســی در ایجــاد هــم تــأثیرات ژرف و
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هـای گروه  کـه در یـک سـتیز ضـد اسـتعماریاستعماری دارد. عالوه بـر این

کنند که هر کـدام خل یک ملت علیه استعمار قیام میمختلف اجتماعی در دا

هـای عملـی برنامه سیاسـی مختلـف و راه و روش خاستگاه فکری جداگانه و

یــک مبــارز نــه تنهــا   حالــت چــومتفــاوت از همــدیگر را دارا اســت و در هم

آن  زمـان بـارود، بلکـه هـممقابل استعمارگر بـه پـیش مـی صورت افقی دربه

کند. و ایـن شکل عمودی در داخل خود جامعه نیز رشد می های دیگر بمبارزه

مکش خود شرایط ایجاد یـک ی چند جانبه خواه نا خواه در کشحالت مبارزه

میـان  جبهه گسترده را ضـعیف کـرده و در مقابـل امکـان مـانور دشـمن را در

  بخشد.نیروهای مقاومت تزئید می

 چنـین اتفـاق  ی نیروهـای مقاومـتخورد چند جانبه در جریان زد و
ً
اغلبـا

موقعیـت  افتد کـه از میـان دوسـت و دشـمن کـه بطـور عینـی خـود را درمی

های خانه خـراب کـن خوش سیاستاستعماری مشخص ساخته است دست

روهـای مقاومـت در که اختالفـات میـان نی شود تا آن حدیمی این یا آن نیرو

 فرامـالبینی قرار میصدر تعارضات ذات
ً
شـود یـا وش میگیرد و دشمن عمـال

پایه ضعف فرهنگـی، فکـری موقعیـت  که با تحلیل این اوضاع تصنعی براین

گردد و مغشوش می دوست و دشمن از نظر تصمیم گیرندگان سیاسی جابجا و

لغـزش « گفتـه معـروف بینـد وجای راه مییا چاه را بـه جای راه وراهه را بهبی

خـود نیاینـد هتباه کـاران بـها اشوقتی درین صورت». اولین گام هالکت است

 
ً
درین میان باید از نتایج اسـف  شوند.اژدهای استعمار بلعیده میکام  در  یقینا

کنند بـا ای کوته نظر یاد کرد که فکر میی عدههای انحصارگرانهانگیز سیاست

 های زورکش افغان را رام سیاستسرتوانند ملت غیور و های خیراتی میتفنگ

ملتی را که روس امپریالیستی نتوانسته است   کهغافل از این گویانه خود کنند،

را زور اسلحه بشکند، این یا آن حزب مونتاژ شده نیـز قـادر نخواهـد بـود آنبه
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ای زیادی از مـردم گرایانه این احزاب عده فشار انحصار  بدنبال خود بکشاند.

  اندازد.ه دامن استعمارگر روس میها بآن  قدرت  را برخالف

امل دیگری که به این عامل بستگی عمیق دارد عامل فرهنگـی اسـت. در ع

 مانـده فرهنگـی کـه مـردم هنـوز از مصـالح علیـای ملـی ویک محـیط عقب

طورحسی فقـط  در روابـط مصالح خود را به بدورند و  …های ملی وسیاست

ی محدودهـه بغض نیـز در حب و. کنندخالصه می… خونی و، خویشاوندی

نده کـردن نیروهـای کگیرد، زمینه خوبی برای پرانگ میتبارات رهمین گونه اع

آیـد کـه وجود مـیمقاومت ملی و به بازی گرفتن بخشی علیه بخش دیگـر بـه

تواند مانند عوامل دیگر زمینه خوبی برای رشد گرایش و روند تسلیم طلبانه می

میانه و یا آسیای ی روس استعمارگر چه در زمان تزاران در را مهیا سازد. تجربه

ــوین در ــزاران ن ــا مثال ت ــور م ــدهکش ــای زن ــورد میه ــن م ــد.ای را در ای   ده

ه بـ کشور ما بخصوص اهمیت دارد وجود جنـبش عملـی خـود چه درولی آن

فکـری را فاقـد بـوده  پای خود جنـبش سیاسـی وخودی و فراگیر است که هم

ونی ملهـم ها هر قدر هم از شور انقالبی توده هـای ملیـگونه جنبشاست. این

طـور یـک خواه بـه خواه نا شوند وکه به درستی رهبری نمیباشند به علت این

بـرو  های حتمـی روکنند به شکسـتخواسته حرکت می یا در ابعاد نا بعدی و

مقابلـه ضـد  ی محسـوس ملـت درشوند. بدائیت جنبش و فقـدان تجربـهمی

 غیـر مطمـئن و گاه اسـتراتیژیکاستعماری در متن شرایط و اوضاعی که عقب

عقب مانده را داشـته باشـد، همگـی در مجمـوع میکـانیزمی بوجـود  لرزان و

های یـأس و نـا امیـدی، آورد که بعد از هر شکست کوچک و بزرگ، نطفهمی

کنـد های تسلیم طلبی تخم گذاری میابهام و اغتشاش فکری را به مثابه نطفه

رونـد و گـرایش عمـومی گشا به گر و رهکه در شرایط فقدان یک جریان روشن

  مبدل خواهد شد.
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تخنیکی و فقدان یک پایگاه مستحکم انقالبی  –البته کمبود امکانات مادی 

ی خـوبی بـرای تواند زمینهکه بتواند امید و روشنی به اطراف خود بپراگند، می

های خبیـث تسـلیم مأیوسانه باشد که پیش درآمـد نطفـه رشد افکار بدبینانه و

کنـد کـه ویژه در شرایطی اهمیت زیادی کسـب میهسئله بطلبی است. این م

جنبش را فرا گرفته است و هیچ نیروی اجتمـاعی نتوانسـته  سراسرگری نظامی

  است جنبش را از لحاظ سیاسـی و
ً
فکـری تحـت هژمـونی خـود بیـاورد. بنـا

نیسـت  و یـا  تجارب مجزا، سطحی و پراگنده باقی مانده، هیچ نیرویـی قـادر

 ظرفیت
ً
ارزیابی از وضعیت کلی جنبش ارائه دهد، و خود   را ندارد تاآن احیانا

 در ورای طرح
ً
پوشانند که نه خـود های بلند باالی گروه گرایانه خود میرا اکثرا

  سازد نه مردم را.ها را قانع میآن

گام بـا تبلیغـات روانـی و در اخیر باید گفت که فشار نظامی استعمارگر هم

 ای از عامـلدهد تا نتیجـهدست هم میی دست بهعوامل نفوذی دشمن همگ

دست آوردند که در این مورد اکنون بـه طـور مفصـل صـحبت نیز به» توطئه«

  کنیم.نمی

  طرق مبارزه با تسلیم طلبی ملی

های او به این نتیجه رسیده ها و روشبه تاریخ انسانی و به کنش  نگرش علمی

هـایی دارد کـه بایـد علل و انگیزه های انسانیکنش ها واست که افکار، روش

نیز به گذشـته خـود پیونـد   ایهر واقعه جو کرد وورا در خود جامعه جستآن

گــردد. نتیجــه بــا علــت را دارد. چنانچــه خــود علتــی بــرای نتــایج بعــدی می

های چنان نشان داده است که نقش تصـادف در رویـدادهای علمی همبررسی

ای پایـه توان فقـط بـرحوادث را نمی وقایع و اندازه ناچیز است واجتماعی بی

تـوان بسـادگی حکـم کـرد کـه فـالن خوبی و بدی افراد توجیه کرد. بنـاًء نمی
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تعدی ملی و اجتمـاعی بـه  شخص که دارای طینت خوبست در مقابل ظلم و

که بد طینت است برعکس به تسـلیم همانهخیزد و بمی شورش بر مقاومت و

  گراید.می

چـه  قابل دشمن به اشکال گونه گونـه آنشان دادیم تسلیم درمچه نما چنان

های تـاریخی، سیاسـی، ریشـه ،علمی و یـا فرهنگـی ، چهفکری، چه سیاسی

تـوان بـا ها را نمیپلیـدی همه این امراض و محیطی دارد و فرهنگی، فکری و

 عاملین انقیـاد ملـی را بایـد  ی واحد از بین برد وشیوه
ً
بـا یا معالجه کرد. مثال

طلبـی  که بـا انحصـارطور همه جانبه نابود کـرد ولـی کسـانیبه  انتقاد سالح

طور کنند، باید با اسلحه انتقاد و بـهاحمقانه خود راه را برای استعمارگر باز می

ضـد   ی بر مواضـعکه عدهدرصورتی وحدت طلبیده اصالح کرد و سیاسی به

که این کار ساده نیسـت و   نمایند تجرید نمود. البتهوحدت خود پافشاری می

تر از مبـارزه علیـه اسـتعمارگر هـم نیسـت. ولـی تـر و سـادهوجه آسانبه هیچ

ی صـحیح حـل مسـائل دهـد کـه مـا از شـیوهنمی  دشواری کار معنی این را

 تئوریـک را بـا طـرح و باز زنیم. عقب ماندگی فرهنگی، سیاسـی وسرانقالب 

هـم بـه  ه هم با استعمار بجنگد واالطراف کععملی کردن یک استراتیژی جام

نا امیـدی ناشـی از پـذیرش  تربیت مردم همت گمارد، باید از بین برد. یأس و

 عملـی و گرانـه وهمه جانبه و روشن را باید با کارشاق و دشمن» بقاء«تئوری 

عوامل نفوذی دشمن را بایـد در  های عملی قابل اجرا عالج کرد وبرنامه  طرح

 های تشکیالت باز شناخت وفکری  سیاسی در پیچ و مهرهزیر ذره بین علمی 

جزای اعمال شان رسانید. دست اشتباه کاران را گرفت و دست خیانت کاران به

  خر]را قطع کرد...[اال

توجیه  و در  اگر ما در امور انقالب به مسایل حیاتی آن با المباالتی بنگریم

لحظۀ  و اوضاع بگذاریم و همه چیز را به حساب شرایط آئیم و وضع موجود بر
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آن صـورت  های ما باشـد، درها و روشگذرای کنونی انقالب محک سیاست

ایم وظیفه خـود را ایم و نتوانستهروی واقعیت فاسد کنونی به سجده افتیدهپیش

از جانب دیگر عدم درک همه جانبه واقعـه  در انقالب کشور خود انجام دهیم.

های آن، اشـکال آن و ریشه عوامل و رسی علل وبر  ای، عدمو روند و یا پدیده

پـا مـا را بـه  هـای مشـخص عملـی، سـودمند و دیـرناتوانی در یافتن راه حل

کند که دهن تب آلود ما به هذیان گـویی و نفـرین اکتفـاء موجوداتی مبدل می

  ورزد.می

 دوست که هم از نگـاه تفکـر ومیهن تاز واکنون یک سازمان انقالبی، پیش

ارتجاع قرار و ریخی در تعارض خونین با استعمار م از لحاظ منافع تاه عمل و

ممکـن   های آن بکلی جداست،پایه دارد و حساب آن از استعمارگر، ایادی، و

 بـازییـا  اشتباهاتی ناگزیر گـردد و است در جریان عمل بغرنج انقالب دچار

ی  چه در سطح فکـری، سیاسـی و یـا سـازماندهی اجتمـاع موجود در جامعه

هایی بیاالید. چگونگی آن و راه و را با غبار شبهات و یا لکهمان پاک آنبتواند دا

را که ریشه کن کردن شجرۀ خبیثه انقیاد و تسلیم طلبی روش برخورد فعال با آن

  گیریم.در تمام ابعاد آنست، به بحث می

  پیوند با گذشته  -١

گـاهی اسـت«   سـتیزه انسـان در اشـکال مختلـف مبـارزه و». انسان، خـود آ

روهای گوناگون با مبارزه میان خود آگاهی و از خـود بیگـانگی تـوأم بـوده قلم

است. حاکمان محکوم شده در جریان دگرگونی ذاتی و عینی شان، با مجمـوع 

شـوند، ذات خـود حـوش خـود هـم هویـت می های انسانی در حـول وکتله

ر روشـنائی یـره گشـته بـود دت  ی انسان را که از زنگار ازخود بیگـانگیمثابهبه

 یابنـد. ومـی ی تمـام قـد اجتمـاعی اسـت درجدید خـود کـه آیینـه موقعیت
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که از مرز ذات خـود بـا اوصـاف دیگـری پیونـد بخورنـد، دوبـاره در هنگامی

خـود بیگـانگی  گیرنـد. منتهـا در ازموقعیت کلی از خـود بیگـانگی قـرار می

تضـاد  ز نگـاه شـکلی درمحکومیت که با از خود بیگـانگی حاکمیـت فقـط ا

  است، اگـر چـه در محتـوای آن  بمعنـی از خـود بیگـانگی  تفـاوتی نیسـت.

خـود بیگـانگی قـدم  رو ازدوبـاره بـه قلـم  محکومان حاکم شده نیز آنگـاهی

 موقعیـت حاکمیـت بـه جـای تـالش و گذارند که در موقعیت جدید خودمی

در تحکــیم  محکومیــت در کلیــت آن سـتیزه بــرای از بــین بــردن حاکمیــت و

محکومیت دیگران بکوشند و تازه فاجعه غـم انگیـز از آنجـا  حاکمیت خود و

مشتی طفیلی و فرصت طلب  شود که وسایل جای اهداف را بگیرند وآغاز می

را در پنـاه از خــود بیگـانگی جبــری و مــؤقتی، بـرج و بــاروی پاســداری از آن

  برافرازند.

 ر درازای تـاریخ بـا اشـکالتسلیم طلبی به معنی نـوعی از خودبیگـانگی د

هر قـدر جامعـه انسـانی بـه  عوامل متعدد بوجود آمده است و برگوناگون و بنا

رفت دانش بشـری و بنابر پیش  پیچیدگی گرائیده است و هر اندازه این جامعه

جهـان « مناسـبات گسـترده ابزار و وسایل زندگی به هم نزدیک شـده اسـت و

عوامـل و ابعـاد ، انی چیره گشـته، اشـکالبر مراودات و ارتباطات انس» وطنی

را ای از آنکسب کرده است که مـا شـمهتنوع بیشتری  ستیزه و تسلیم نیز پهنا و

  مبحث گذشته یاد آور شدیم. در

یخی یوظیفه و موقعیت پیشتاز؛ سازمان -٢   آن تار

هـا، سـد ی تـاریخ ملتمفهوم نفـی کننـدهاستعمار (چه کهن و چه نوین) بـه

ها، کامل اجتماعات بشـری، مسـخ کننـده هویـت فرهنگـی انسـانت  یکننده

 مناسـبات غیـر کشـی، ظلـم، تعـدی وبهره  ترین انواعبدترین و فجیع  مدافع
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 بدترین نوع ازخود بیگانگی را بـا خـود بـه  هاست وعادالنه میان انسان
ً
نتیجتا

گـاهی هیچ ستیزه علیه استعمار نیز در درازای تاریخ همراه دارد. ولی شورش و

جاسـت کـه محکومـان از موضع یگانه و با انگیزه یگانه نبوده اسـت. از همین

 خـود در تنـاقض بـا حـاکم اسـتعماری شـیوه
ً
 ل ویها خصـاحاکم شده اکثـرا

کننـد و ایـن تــوهم را ی دیگـری عرضـه میمناسـبات اسـتعماری را در جامـه

ناموس  محکومیت جزی از انگیزند که حاکمیت ومی درمخیله ارباب نظر بر

غرامت ازلی است که اوالد آدم در  ی اجتماعات بشری است وزندگی و الزمه

 پردازد.ازای دو گندم به ندامت می

قـرن بپـا   »حرمـان کشـیده اپا برهنـه وسـر«های عظیم که کتله عصری در

که در آن نه ، طرحی»اندازندفلک را سقف بشکافند و طرح نو در« خاسته اند تا

نه ازخود بیگانگی اجتماعی محلی از اعراب داشـته  بیعی وازخود بیگانگی ط

 ایـن اسـت کـه باشد. موضع یک سازمان پیش
ً
تـاز در برابـر اسـتعمار ماهیتـا

های عظـیم تـاریخ سـاز کـه بـار ی فکری سیاسـی ایـن کتلـهعنوان نمایندهبه

هویـت  دوش توانـای خـود دارنـد و ترقی را در جریان تـاریخ بـر رفت وپیش

دهند، در تنـاقض رونده انسان دربند و زنجیر گسل را نمایش میفرهنگی پیش

تاز گیرد. یک سازمان پیشآشتی ناپذیر با استعمارگر و استثمارگر بومی قرار می

 بـرای
ً
 نه برای قدرت و حاکمیـت، بلکـه اساسـا

ً
هـای فراگیـر و دگرگونی صرفا

حـدی ا آنحاکمیـت فقـط تـ مبارزه برای رسیدن به قدرت و ستیزد.بنیادی می

گـاهی انسـانی (بـهمی مفهوم تواند مشروع و موجه باشد که راه را برای خـود آ

گاهانه تاریخ) باز نماید. تـاریخی رآن دیگـر اسـتعمار نتوانـد  کـه د  ساختن آ

وغیره » سوسیالیسم« ،»پیشرفت«  ،»تمدن« های گسترده را به نام اشاعهملت

پیشرفت واقعی بـرای  دن به تمدن وها برای رسیو تالش خود این انسان پاز ت

هـای مـادی و معنـوی چـوب ارزش به دست آوردن رفاه اجتمـاعی در چهـار
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تاز در مجموع جامعه درموضع دفـاع یک سازمان پیش ی خود باز دارد.جامعه

ها و اشـکال دسـت، بـه افکـار، سیاسـت های اجتماعی فـروها و الیهاز گروه

را کـه » نظامـات کهـن« تواندآن نمی مشخص سازماندهی نیاز دارد که بدون

طرح نو « اکنون در پناه استعمار نوین به بازی خود مشغول است، برهم ریزد و

مرزی خود از آزادی وطن و چه در مناسبات دروناین سازمان چنان» دراندازد.

نوشت خود را سرتواند مرزی خود نمیکند. درمناسبات برونوطن دفاع میهم

کننـد و یـا هـا را لگـدمال میروهایی بگـذارد کـه یـا آزادی ملتدر گرو آن نی

ل و زنجیر دارند.ی همهای آزادهانسان
ُ

  وطن خود را درغ

سازند، بلکـه بنـابر آن خواه خود نمیها تاریخ خود را مطابق دلولی انسان

که اکنـون بـر مـا حـاکم اسـت  ایو اوضاع از گذشته به میراث رسیدهشرایط 

تاز وظیفه دارد موقعیت خود را در رابطه بـه بناًء سازمان پیش.” کنندبنایش می

هـای خـود برآیـد. طـرح در پـی تحقـق آرمان این اوضاع واقعـی درک کنـد و

شرایط واقعـی حـاکم  نظرداشت اوضاع و موقعیت تاریخی و انقالبی بدون در

بنیان  شورشی را که در پی کندن بر جامعه ( آرمانگرایی بی پایه ) انسان آزاده و

تصــورات  ملــی برآمــده اســت، در دام اوهــام و روایــی هــای اجتمــاعی و نــا

ای بگشـاید، بسـته که گره از کار فـروجای آنبه کند وکوب میاش میخنرگسی

بهتـرین حالـت وجـدان معـذب و  تنـد و دردور خود می ای را بهتارهای پیله

شـد، ولـی درد و بخبرانگیخته خود را با مشتی کلمات و تصورات تسـکین می

تواند درمـانی بیابـد. نمی  و انسان آزاد را  رنج بنای عظیم و شکوهمند جامعه

گر و یا سازمان اگر دوری گزیدن از موقعیت تاریخی و انقالبی، انسان شورش

دارد و تازش را به سجود در مقابل اهـریمن ظلـم اجتمـاعی  ملـی وا مـیپیش

، عدم درک و یا به فراموشی سـپردن دهدهای خبیث تسلیم را پرورش مینطفه

خـورد، آرمـان ی فوری و مقطعی که از شرایط و اوضاع موجـود آب میوظیفه
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سازد که به اشکال اراده گرایـی و ذهنـی گرایی هذیان آلودی را بر ما مسلط می

  نوشتی جز لمیدن در منجالب یأس و تسلیم نخواهد د اشت.سرگرایی 

  تیزهعوامل برون ذاتی تسلیم و س - ۳

شت و سرباید در ارتباط  های تسلیم طلبی راشمردیم که ریشه ما در گذشته بر

نوشت با استعمار، وابستگی تاریخی با آن، مناسبات سیاسی بغرنج جامعه سر

طور عمـودی در تنـاقض و تقابـل هـم قـرار صورت افقـی و هـم بـهکه هم به

موقعیت استعماری تاریخی در  یاگیرند و بدین وسیله مرزهای تعیین شدهمی

چنـان در گردنـد، و همهای نادرسـت مخـدوش میبر این سیاسـتبنا .کشور

ی استعمار شده و یا مورد تهاجم اعامل فرهنگی به مفهوم عقب ماندگی جامعه

های ملی در مقابله استعمار قرار گرفته که در آن مصالح علیای ملی و سیاست

را احراز مینمایـد و بـاالخره در   تریی دانی اهای خونی و آنی مرتبهبا سیاست

گـاه و عقب  )دی  تخنیکـی (اقتصـادیخـودی و کمبـود مـاه جنبش خـود بـ

را نـداریم، آن  تکـرار سرجا ما در این جو نمود.ومستحکم استراتیژیک جست

یا  ای را که بنا بر اهمیت آن در بحث گذشته به فراموشی وخواهیم نکتهولی می

بعد از آن نیز  ت تأخیر سپرده بودیم، اکنون عنوان نمائیم ودستر بگوئیم بهدقیق

ها گونه سـازمانتاز را در درون اینپیش  حرکت این عوامل برون ذاتی سازمان

های ناقل این امراض و مورد ارزیابی قراردهیم تا با کشف این میکانیسم کانال

  انحرافات را شناسائی کرده و در پی عالج آن برآئیم.

گذارد اش در هرکجا پا می» جهان وطنی«کهن و نوین با خصلت  استعمار

گردد و یا خود عامل تناقضات جدیدی رو میه ای از تناقضات رو ببا مجموعه

یکی ازین تناقضات هم، رقابت و شود. ی پر از تناقضات پیشین میادر جامعه

جهـان اسـت. اکنـون هـیچ  های استعماری برای تسلط بـرچشمی قدرتهم
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ای در جهان وجود ندارد که در آن رقابت استعماری وجود نداشته باشـد. نقطه

ــادی  ــا و ابع ــود در قلمروه ــای خ ــم در ژرفن ــا و ه ــم در پهن ــت ه ــن رقاب ای

روهای خود استعمارگر نیـز از رقابـت کند که اکنون حتی مرکز قلممی  حرکت

ر، آشـکا ابعـاد گونـه گونـۀ پنهـان و هم پالکان دیگرش در امان نیست کـه در

ولی رقابت استعماری بـا ، حاد و آرام در جریان است، خونین و مسالمت آمیز

ی عامل مثبـت در پیشـرفت و اعـتالی جنـبش اگاهی به مثابهگه کهجود اینو

کند، از دو جهت بـرین جنـبش تـأثیر رهایی بخش ملی نقش خود را بازی می

  زنـــــد.منفـــــی دارد و عوامـــــل تســـــلیم و انقیـــــاد را دامـــــن می

 پیشروندهراگرد (پروسهعنوان نفی یک فبخش ملی بهزادیجنبش آ
ً
ی ا) ضرورتا

کهن و نوین با نفـی شخصـیت  تکامل اقتصادی  اجتماعی که توسط استعمار

شود، خواه نـا خـواه ها از مسیر طبیعی آن به انحراف کشانده میتاریخی ملت

افتد. می ی رقابت استعماریادر برخورد با استعمار در تشخص خود  در دایره

خودی و فراگیر ه ی یک جنبش خود بادر شرایطی که جنبش مقاومت بر زمینه

گاهانـه و یـا خـودی آه هایی از جنبش خود بکه بخشگیرد، امکان اینپایه می

گاه در خدمت رقابت طوربه های استعماری قـرار گیـرد، خیلـی زیـاد ناخود آ

 بخـش
ً
علت بـه وابسـته آن هـایاست. درین صورت جنبش مقاومت و یا اقال

دوری گزیدن از موقعیت تـاریخی ضـد اسـتعماری خـود و مبـدل شـدن بـه 

گردد کـه در ی استعماری قدرتی رقیب و ستیزه گر، تابع آن متغیری نمیازائده

بخـش رونده، انتقادی و زنجیر گسل جنـبش آزادیذات خود نافی فراگرد پیش

 ابستگی خـود نـوعی که وعلت این و به ملی است.
ً
مسـأله  تسـلیم اسـت، بنـا

شـود و بـاالخره در ازلحاظ ماهیت و کیفیت با خط اسـتعماری در تمـاس می

با طبیعت این  نیت و ؤند. این مسأله البته با حسن و سکتطابق با آن حرکت می

گونه ارتباطی ندارد، بلکه بـا عینیـت خـود نتـایج یا آن فرد یا گروه انسانی هیچ
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 به میان 
ً
آورد. این وابستگی تـاریخی زمـانی البتـه  بـه میمشخصی را ضرورتا

شــود کــه نیروهــای وابســته بــه کمــک اربابــان ی تــاریخی مبــدل میافاجعــه

گـاهی، قدرت و یا رقابت قدرت  تمام راه سراستعماری بر  هایی را که به خودآ

 رسد کور کنند تا مردم را در مسیر اجتناب ناپذیرخود سازی و خود اتکایی می

ملت و پهلوان » ناجی« عنوانپیمانان شان بهتسلیم قرار دهند و هموابستگی و 

ولـی در حقیقـت تسـلیم طلبانـه » معقول« یظاهر گونه گونههای بهها راهپنبه

  خود را پیش پای مردم بگذارند.

ــرپیچ و ــیر پ ــتعماری در مس ــت اس ــه رقاب ــود گ ــم خ ــفیه خ ــه تص گاهی ب

رسد که در عرف سیاسـی بـه یمؤقتی و مشروطی م» یدوستانه«های حساب

گردد. تبانی در ماهیت امـر نـوعی از رقابـت اسـتعماری و یـا نام تبانی یاد می

یملک و حرکـت بعـدی  بندی ما ست که در مقطع معین برای ترازی آنانتیجه

 در صـورتی امکـان پـذیر اسـت کـه جنـبش  گردد.ضروری می
ً
تبانی معموال

بینـی غیر قابـل پـیش توازن قوا در مسیرتکامل درونی و بخش ملی بنابر آزادی

قضـیه را بـا شده بیفتد که منافع نیروهای استعماری ذیدخل مسـتقیم در یـک 

 
ً
 از رقابت خود دسـت کشـیده و بـه خطر مواجه سازد. بنا

ً
طور این نیروها مؤقتا

خـواه اطـراف اسـتعماری تصـحیح سوی، آن مسیر را طبق دلآهنگ و همهم

  بخشند.می

تواند به وجود آید و آن در صورتیست ز تبانی در سطح کلی مینوع دیگری ا

 مخاصمت شدید و حاد جنـگ گـرم و های استعماری بعد از دورانکه قدرت

ها و حـد و هـای اسـتعماری بعـدی خـود ضـابطهد بخواهند برای حرکتسر

هــای وجــود آورنــد و جنــبشه مرزهــای توافــق شــده را در ســطح جهــانی بــ

که در گرد این یا آن قدرت قرار دارند، قربـانی حامل آنبخش و نیروهای آزادی

را نـداریم تـا ایـن شوند. مـا اکنـون قصـد آنبار میهای جنایتگونه توطئهاین
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طور مفصل بشگافیم، بلکه مقصود فقط اشاراتی بود تا نشان دهـیم مسأله را به

وابسـته  انجامد و تبانی نیروهایگاهی به تبانی میچگونه رقابت استعماری گه

پیمانان شان کشاند. نیروهای استعماری همم میبه استعمار را به انقیاد و تسلی

دهند تا با هـر حرکـت مـانوری خـود چنان موقعیت سجودی قرار مینا در آر

خواه خود به حرکـت در آورنـد. نیروهـای را طبق دلی آنسربتوانند بدون درد 

 قربـانی  سرر ای توهم آزادی عمل را دای که لحظهوابسته
ً
پرورانده انـد، اکثـرا

  ارباب خود بوده اند.

 رونـده، انتقـادی و زنجیـرانقالبی، با خصلت پیش تاز ویک سازمان پیش

شـرایط  گسل خود در تناقض ماهوی با استعمارگر قرار دارد. در متن اوضـاع و

رود. در متن اوضاعی که تعدادی دست به جنگ سیاهی میمشخصی چراغ به

نوشت اند، برخی دیگر آن سرشت خود با استعمار هم سرایی از نگاه از نیروه

های دارنـد. سـومی بنـابر سیاسـت از لحاظ تاریخی در سنگر اسـتعمار قـرار

بنـدی رود، دیگـری در پایمعینی (بگوئیم با حسن نیت) در کام اژدها فرو می

تاز یشسازمان پ… اندازد و خونی، قومی و محلی خود را در دامن استعمار می

گاهی در کنـد، گـهی این امراض زندگی و مبارزه میاکه در میان جامعه و همه

طـور توانـد تـاب بیـاورد و بـهل خـود نمیمقابل جریان نیرومند اجتماع ماحو

راه و گرا و تسلیم طلبانه هـمجزیی و یا کلی با این جریان عقب قت یا دایم،وم

تواند ادعا نماید که در آب گل نمیانقالبی  گردد. هیچ سازمان جدینوا میهم

آلود شنا کند و اثراتی از آن بر چشم و گوش او باقی نماند. این درسـت اسـت 

لـیکن  که حرکت خالف این جریان اصلی است انقالبی و اجتناب ناپـذیر، و

اش علمـی و قابـل تأثیرپذیری یک نیروی انقالبی از اوضاع و احوال محیطـی

  .قبول است
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  ستیزه و تسلیم ذاتی درون عوامل -۴

چه بـیش از همـه ی استعماری آناستیزه که پیشتر دیدیم، در مبارزه وچنان

ــروی اجتماعیســت. آن  شــت وسرنقــش دارد  ــاریخی یــک نی ــا موقعیــت ت ی

، اگر ت شان با استعمار پیوند خورده اندنوشسرشت سراساس  که برنیروهائی

ری بنشینند، همانند مـار گاه در سنگر ضد استعما چند هم بنابر علل عارضی

برنـد. ی مناسب نیش زهرآلود خود را در بدن انقـالب فرومیاآستین در لحظه

ی خود در تناقض با اسـتعمار قـرار دارد. اشت ویژهسرتاز با یک سازمان پیش

م ایجاد شود و یا نیروهـایی تاز راه آزادی فتوری هاگر در صفوف مبارزین پیش

صورت یا اشتباهی در کار است ود بپردازند، در آندر معبد تسلیم به سج از آن

سویی طینت و طبیعت. درین صـورت یکـی از آهنگی و همیا انحرافی، نه هم

بلعـد، یـا گـردان کنـد و میدیگری را نـابود می یطور حتمدو سوی تناقض به

  ی نغز مولوی:اگیرد و به گفتهتاز دوباره در موقعیت تاریخی خود قرار میپیش
  

ـــ ـــویشهرکس ـــل خ ـــد از اص ـــو دور مان   ی ک

ــــویش ــــل خ ــــار وص ــــد روزگ ــــاز جوی   ب
  

ورزد و رنـگ خود خیانـت مـی  تاز به موقعیت تاریخیکه گردان پیشیا این و

  گان راستین راه آزادی جداست.بازد که درین حال حسابش از جمع شیفتهمی

ی اعنوان یک قدرت نظامی صرف، بلکه بـه مثابـهبه هر حال استعمار نه به

یـرون  طـرف اسـت، کـه سیستم با مردمان جهان در کشور خودش و در ب یک

هـم  هم حرکت سیاسی آن و نگرش فکری آن مضمر است و درین سیستم هم

سازد. یک سازمان آن اهداف خود را برآورده می ایوسیلهنهادها و ابزاری که به

تمی پیـروی از سیسـ» الیفلح الحدیـد اال الحدیـد« ی:تاز نیز بنا به گفتهپیش

، تحرکـات سیاسـی و نهـاد و ابـزار اسـتعماری ی نگرش فکـریکند که نافمی

  است.
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 اگر سـازمان پیش
ً
تـاز از موقعیـت فکـری  فلسـفی خـود انکـار ورزد و بنا

 زده متجلی سـازد و یـا بـه آنگرا و تاریخی افکار عقبابخواهد خود را باحیله

گم کنـد، تاز عنوان یک سازمان پیشگاه خود را بهچنان ال ادریتی بیفتد که قدم

که با چراغی به جنگ سیاهی برویم طشتی از قیـر را جای این صورت بهدر آن

  ایم و در ســـیاهی ناپدیـــد شـــده ایـــم.ی خـــود مالیـــدهابـــر چهـــره

تاز و نا امیدی اعتقادی آن، کوششی است کـه خلع سالح فکری سازمان پیش

تازان دان پرداخته است. گاهی پیشدر طی قرون و اعصار استعمار و ارتجاع ب

کشـند، زمـانی بـه از گریبان استعمار می سرشوند و اجتماع به کلی مسخ می

گردنــد، وقتــی هــم بــا نفــی ذات خــود و عوامــل پنهــانی اســتعمار مبــدل می

یـا  سازند وروحیه میارتجاع مردم را از نگاه معنوی بیسازی استعمار و بزرگ

گردان سر» های تازهاندیشه« ابسرها را به م و سوزان آنهای گربیابان که دراین

کـه وقتـی سـازمان سازند. ولی در همه احوال نتیجه یکـی اسـت و آن اینمی

موقعیت فکری خود به نفع استعمار ارتجاع و یـا بـه نفـع نیروهـای  تاز ازپیش

از راه اویند بگذرد، راه را بـرای تسـلیم در مقابـل ایـن نیروهـا بـدیگری که هم

وارونگی تاریخ ایـن ملـت  و کند و نقش تاریخی خود را که همانا واژگونیمی

  تواند انجام دهد.طور کامل نمیاست به

موقعیت فکری  تاز از لحاظ اعتقادی برممکن است گاهی هم سازمان پیش

و یـا سیاسـی  عملـی در  وه کند، ولی از نگاه سیاسـی  نظـریخود استوار جل

ی کـه یاسـی  نظـرس یکـی از اشـتباهات ار بگیـرد.اشیب تسلیم طلبـی قـرسر

دهد، طرحی است کـه گویـا در خود پرورش می های تسلیم طلبی را درنطفه

 در قدرت کشور ما جنگ کنونی جنگ میان ابر
ً
های امپریالیستی است و یا اقال

عمـدگی و تسـلط کسـب قـدرت  پهلوی جنگ عادالنه ملت ما، جنگ دو ابر

مقاومـت جتماعی (اموشی سپردن یک کلیت تاریخی  ابه فر رظکند و این نمی
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مــردم مــا علیــه سوســیال امپریالیســم روس ) و انکــار خصــلت کلــی جنــگ 

 منجر به کناره گیری از آن و تقویت دشمن میاعادالنه
ً
شود. این ی کنونی عمال

اردوگـاه بـه طـرح کاریکـاتوری دو اردوگـاه ( ی آنانظر در صـور بسـیار زنـده

هبری شـوروی و اردوگـاه امپریالیسـتی بـه رهبـری امریکـا) سوسیالیستی به ر

  پوشانند.ی روسی در ورای آن خود را میاهای ذخیرهرسد که اکنون جناحمی

انحراف دیگر سیاسی  نظری مناسبات میان آزادی ملـی و دموکراسـی را در 

بـرای « مضمون این طرز تفکر چنین است کهکند. ی کنونی درک نمیامرحله

ه آزادی باید دموکراسی در درون نیروهای مقاومت را متحقق ساخت، رسیدن ب

کنند. لذا باید ولی کسانی هستند که در نظر و عمل این دموکراسی را پامال می

نفی کرد و ایـن » انتقاد سالح« کنند باآن نیروهایی را که دموکراسی را نفی می

بـه   اسی و عدم توجهیگانه راه رسیدن به آزادی است. مطلق کردن قطب دموکر

ی در چهـارچوب آن بایسـتی که دموکراسی درین مقطع تاریخ ثغوری حدود و

ی عمـده اجدا کردن آن از مسأله آن چهارچوب آزادی است) و ( وحرکت کند

کشـاند کـه ) المحاله پیروان این نظر را به منجالبی میمقطع کنونی ما (آزادی

و در نتیجـه » دهنددست شیطان میدست خود را در «برای بیرون آمدن از آن 

  گذارند.های تسلیم طلبی را بنیان میپایه

 ی خجـالتی رفرمیسـم اتـر خـود را در لفافـهانحراف سیاسی  عملی بـیش

پوشـاند. ایـن طـرح اجنتوریسم ( کار نفوذی شبه علنی در میان دشـمن ) مـی

 به
ً
 ود، بلکهرطرف تجزیه دشمن و جلب امکانات آن به نفع انقالب نمیعمال

را ی آناگران خـود مرکـز بـین و خـود شـیفتهکه بازی» بازی با دم اژدهاست«

  برد.تاز در کام اژدها فرو میراه با ظرفیت انقالبی سازمان پیشهم

ــــه ــــان و رو آوردن ب ــــی جه ــــارب انقالب ــــدن از تج طرف دوری گزی

د گرایی ی محلی گرایی، نژاابر زمینه» های خود مختار تشکیالتیامپراطوری«



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ١٤٨

و دیگر گرایشات مضره، زمینه ساز یأس در میان انقالبیون و نفوذ دشمن است 

رساند. چـه زمین تسلیم و سجود میسررا به و دیر یا زود گردانندگان مراهق آن

سجود ملی یا اجتماعی و یا خزیدن در غار نا امیدی و زندگی شخصی کـه در 

بیون است و سزایی جز نفرین های محدود انقالهمه احوال به کشاندن ظرفیت

  و روسیاهی در پی نخواهد داشت.

ی اتواند بر زمینهتاز فقط میهای انقالبی و پیشنفوذ دشمن در بین سازمان

یا اشکال سازماندهی باز، خود مختار و یا محلی  های فکری، سیاسی وکمبود

بـی بـه بـار بارترین نتایج را برای یک سـازمان انقالگرایانه ریشه بدواند و خون

های دیگری ماننـد راه با کاستیآورد و فشار چند جانبه دشمنان رنگا رنگ، هم

گری در مجمـوع یا توده گرایی، حفظ مناطق نفوذ و یـا نظـامی سمت گرایی و

را فقـط در کـام اژدهـا » نجـات« ای راهآورد که عدهمیکانیزمی را به وجود می

ی ملـی نطفـه یشات تسـلیم طلبانـهبینند و در متن یک حرکت مانوری گرامی

  بندد.می

  مقاومت و آزادی

اقتصـادی  های فکری، اجتماعی وقدوم نامیمون استعمارگر که با تخریب نهاد

جامعه مورد استعمار توأم است، تا با سـاخت و خواسـت جامعـه اسـتعماری 

یزه راه دارد که اشکال متعدد ستنوا گردد، الجرم واکنشی فراگیر را با خود همهم

های درون مرزی و برون مرزی مایه و شورش و یا تسلیم و سجود بنا بر ویژگی

نوشــت سرکنــد و بــا جهــت گیــری هــای متعــددش بــا بنــدد، رشــد مــیمی

که قطب  ، مانند کشور خود مادر جوامع عقب مانده  د می خورد.پیون خویش

ه هـا خی خود را ندارد، گروعینیت تاری اجتماعی هنوز بندی های حاد سیاسی

روابطـه متقابـل و   ای وسـیع و پیچیـدۀشـبکه های متعدد اجتمـاعی درو الیه
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زمان با آن دیگرند بلکه همتنها در تضاد و تقابل همه گیرند که نباهمی قرار می

ابطـه بـیش از تأثیرمتقابل خود را دارند. این ردر همگونی و با همی با یکدیگر 

ل و احـوا  اند. در متن چنـین اوضـاعردیگاینکه نافی یکدیگر باشند مکمل هم

هـای ملیـونی خـودی تـوده هکه بر پایه حرکت خود بجنبش مقاومت فراگیری

 یک فراگرد نافی استعمار است که در ذ
ً
ات خود تناقضات و استوار است صرفا

هـا بـا هـا و خواسـتکند. خاسـتگاهحصری را حمل می حد وکمبودهای بی

همه با هم  همه وچوب بست سیاسی آن فکری وهای ها، پایهها و روشانگیزه

 متضاد است. مقاومت در برا متفاوت و
ً
بر استعمار و تخریب همه جانبـه اکثرا

 متنا قض است و ه این نیروهم -حتی نه بالفعل ای التقاء بالقوهآن، نقطه
ً
ها ذاتا

حد سـرخود این تناقض ذاتی کند ساز و حتی مانع تکامل جنبش مقاومت تـا 

نفـی اسـتعماری  ،بخش است که در واقع یـک فراگـرد نفـیآزادی یک جنبش

هـا و ای از روشذاتأ نا همگـون و متنـاقض بـا سلسـلهاست . جنبش مقاوت 

روست که در یکی از جوانب فکری، سیاسی و یا نظامی اش بـا ه ها رو بکنش

ست و این چیز عجیبی نیست و مـا گشای آنزند و یا رهانقیاد پهلو می تسلیم و

چه برای ما اهمیت دارد چگـونگی قبآل به آن اشارتی کرده ایم ولی در اینجا آن

  دوست است.یهنم ، انقالبی وتازایت آن در میان یک سازمان پیشسر

چـه جـزی از و پویا) چنـان  جودی زندهبه حیث مو تاز (یک سازمان پیش

عنـوان به گیرد ودر بر میاز لحاظ اعتقادی، سیاسی و اجتماعی  محیط خود را

زیسـت خـود را گذارد و محیطو سازنده بر ماحول خود تأثیر می نیروی بالنده

حول مقدار معینـی نیـز از محـیط مـاه سازد بمطابق خواست خود دگرگونه می

گاهانهگیرد. تا آنخود رنگ می ، هدفمنـد و بـا برنامـه جا که این تأثیر متقابل آ

 رساندا یاری میرفت انقالب رتند سازی فراگرد پیش ،باشد
ً
ایـن  ، ولـی اکثـرا

گاهانه پا فراتر گذاشته و تابع تحـرک درونـی  تاثیر متقابل از دائره یک حرکت آ
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 جنـبش همـه چیـز هـدف .خود جنبش می گردد» دیالکتیک –اتو دینامیسم «

 طـورههـا و نظریـاتی کـه بـها، کـنشایت روشسرهیچ . درین صورت خطر 

انقیـاد پیونـد دارد در میـان  یا نزدیک با تسلیم ودور ، مستقیم و یا غیر مستقیم

و کم  ویژه وقتی سازمان پیشتاز نوپاهتاز غیر قابل اجتناب است. بسازمان پیش

، سیاسی و تشـکیالتی آن هنـوز در جریـان عمـل تجربه باشد، مبانی اعتقادی

دیده نشده باشد، و رهنوردان مجرب، پر مایـه و متحـرک آن یـا از  انقالبی آب

های عملی جنبش کـم ا اساسأ در تناسب با حجم مسئولیترفته باشند و ی بین

الملـی) مختنـق باشـد، بین ملی وو اوضاع محیطی (  ن باشند، شرایطو نا توا

هـا، هـای از کـنشکهشـبکه و یـا شـب ایمایـه تحرک درونی خود جنبش جان

ابنـد کـه یگردد و در طی زمان به سیستم هایی ارتقاء مـیمی هاها و نیروروش

بقای خود را در هستی و  بخشند ورا تقدس می» Status quo« حالت موجود

 رو وابسـتگی ون بـه قلـمو بـرای نگهـداری و پاسـداری از آ بینند،گرو آن می

راه ز تسلیم و انقیـاد را بـه هـمگذارند که خود اشکال متعددی اسجود قدم می

ای دیگر و از شکلی به مرحلهای بخش دیگر، از مرحله  آورد. از بخشی بهمی

  آید.گردد و به نوسان میگون میکند، دگرایت میسربه شکل دیگر 

  تازاشکال تسلیم طلبی در سازمان پیش

یتی تسلیم .الف   طلبی اشکال عار

عاریتی تسلیم طلبی در بـادی امـر بـا  و از جنبش و جامعه اشکال انتقال یافته

که اشکال  گیرد. در حالیناقض قرار میهای آن در تتاز و سیاستسازمان پیش

های تاز و با سیاسـتذاتی و جوهری آن در ظاهر امر در خدمت سازمان پیش

رونـده و زنجیـر های پیشگام است، ولی در کنه خـود منـافی سیاسـتآن هم

  ست.گسل آن
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ی قدرت و شهوت رسیدن بدان تـا آن ای پر از تناقض ما وسوسهاجامعه در

ها و گرایشات متعـدد و متنـاقض حاضـر انـد بـرای ها، الیهحدیست که گروه

ای دیگـر، قـومی ش که گاهی مربوط به قریـهپیروزی بر رقیب دیرینه و نزدیک

شود دست شیطان را صـمیمانه بفشـارند. گویـا مثـل همان میهفالن و یا رده ب

ند منفعـت خلـق شـو اندازیم هرکدام کشتها به هم میما دو دشمن ر« معروف

گذارند. ترین صور آن خود را به نمایش میدر کثیف» ا در آن مضمر استخد

ی تـوپ دشـمن اها از این غافل اند که خـود و بـرادر خـود را طعمـهاین گروه

 ایت ایـن خیانـت در یـک سـازمان پـیشسرساخته اند. انتقال و 
ً
بـا  تـاز اکثـرا

گویـا  گیـرد. یـک نیـروی انقالبـیی سیاسی رفرمیسـتی صـورت میاپشتوانه

را  قدرتی به هم بزند و توازن قـواء )ایاز هر طریقی و به هر وسیله(خواهد می

یر بدهد و بر یدر تناسب خود و دشمن و یا خود نیروهای رقیب به نفع خود تغ

کنار آمـده اسـت راه انقـالب را در پـیش خون دل بـهای این توانایی که بـاپایه

انه با سیاست فریـب کارانـه خواهد گرفت و بدین صورت سیاست قدرت طلب

  خورد.پیوند می

فریب دشمن اصلی است کـه بـدون شـک در تمـام ادوار و در میـان همـه 

ی اجا نوعی خود فریبی اسـت کـه خـود را در لفافـهنیروها وجود دارد. در این

کند و مضمون آن چنین است که فکر و اراده مـا نـزد تحمیق دشمن عرضه می

جنگـیم. جنـگ گیریم و بعد با خـود او مـیمیخود ماست. از دشمن اسلحه 

 حصر و تجارب حاصله از کنونی که یک جنگ پراکنده، دارای مراکز بی حد و

ی ادر زمان امین و یا واقعه »وردک«ی اآن در اجزای محدود خود، مانند واقعه

خوگیانی (قومندان زمان خـان) درسـال گذشـته، بـر ایـن طـرز تفکـر صـحه 

عملی آن بدون شرایط و ضـوابط معـین، خـود  نظری وگذارد ولی تصمیم می

ــه ــی احمقان ــهفریب ــت کــه مای ــت.اایس ــی نرگســی اس    ی آن خــود شــیفته گ
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ای غریـزه بقـاء نفـس و دفـاع از خـود بنیـان ای که بر پایههای لحظهسیاست

شود در عمـل و نظـر آن نـوع از خـود بیگـانگی بـدوی را نمـایش گذاشته می

مقابله با عوامل مانعه طبیعـی بـدان دچـار بـود. در  دهد که انسان اولیه درمی

ترین ی انسـانی در پـاییناجا آگاهی بـه مفهـوم کـار هدفمنـد و بـا برنامـهاین

تـاز بیشـتر بـه ایت این مرض درمیان یـک سـازمان پیشسردرجات آن است. 

کنـد و در های دفع الوقت، کوته نظرانه و شوالیه مآبانه بـروز میشکل سیاست

ست محتوم خود راه را برای تسلیم و سجود در مقابل واقعیت فاسـد نتیجه شک

نماید که یکی از صور تجلی آن تسلیم طلبی اسـت، صـورت دیگـر آن باز می

  خراال…تسلیم طلبی اجتماعی و یا احیانأ انحالل طلبی و

  اشکال جوهری تسلیم طلبی ب.

و اسـتثمارگر  تاز که از لحاظ ماهوی در تناقض با استعمارگریک سازمان پیش

تواند بدون نفی ذات و ذاتیت خویش در پهلوی استعمار بایستد قرار دارد نمی

دستان گردد. سجود و تسلیم در مقابل اسـتثمارگر بـومی دست و همو با او هم

ــاز را از ریشــهســازمان پیش ــان ســازد و در آناجتمــاعی آن جــدا می ایت چن

ه بر شمشیر ظلم اجتمـاعی بوسـه اندازد که در نتیجهای اجتماعی میفعالیت

  زند و باآلخره خود پرده پوش و پشتیبان آن گردد.

های رنگـارنگی بـه خـود بگیـرد: تسلیم طلبی اجتماعی ممکن است جلوه

شاید گاهی به شکل پشت پا زدن صریح یـا پنهـانی کلـی و یـا جـزی مبـانی 

انبداری اعتقادی پذیرفته شده خود را نمایش بدهد و شاید زمانی به صورت ج

تجلی کند » وحدت گرایانه« و» دلسوزانه«های سیاسی صریح و یا گنگ طرح

اجتماعی خود را با دیگران بفهمد  –زمان با آن تمایزات سیاسی که همبدون این

دهی  فرود آوردن در مقابل اشکال سازمان سرو یا بفهماند و شاید وقتی هم با 
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فراگـرد تـاریخی بغـرنج ضـد  هـا و تعمـیم آن بـرای یـکخـودی تودههخود ب

   خراستعماری خود را عرضه نماید و . . .اال

ی تـاریخی، و بـه اظیفـهاحوال دوری گزیـدن از موقعیـت و و ولی در همه

های اساسـی جامعـه و ویـژه الیـههفراموشی سپردن منافع تـاریخی مـردم و بـ

راندن برون «» استقالل« خوش کردن به شعارهای میان تهی و بدون محتوا،دل

انسـانی ایـن حرکـت عظـیم و شـگرف  که مضمون تاریخی، بدون این»روس

انسـان « یهـایگونـه طرحملت و مردم ما را در نظـر بگیرنـد، گرداننـدگان این

های کشاند تا تفالـهرا با همه نیات خیر خواهانه شان به زباله دان می» دوستانه

خوار کننـد. یکـی از ایـن های تـازه و نـو نشـتعفن تسلیم و سجود را در لفافـه

ی یـک ااست که به مثابه» منفعت گرایی« و یا» واقع گرایی«های رنگین لفافه

 متضـاد در واقـع همگـون روند اعتقادی سازمان پیش
ً
تاز را به دو جناح ظاهرا

  سازد. تقسیم می

  طلبی و انحالل طلبیتسلیم

در این اسـت » یانهمنفعت گرا« و» گرایانهواقع« مضمون سیاسی تسلیم طلبی

که نیروهای انقالبی بـا آن خـط متمـایز ضـد اسـتعماری ضـد ارتجـاعی بـه 

زمـان در چنـد را ندارد که همهای متعددی رسیده و اکنون نیز توان آنشکست

جبهه تحمیل شده بجنگد. بنأ بهتر است در میان آن نیرویـی کـه حـد اقـل در 

پناه برد و منتظر فرصت شـود  ظاهر با مبانی فکری و اعتقادی او دشمنی ندارد

و تا آنجایی که ممکن است از این سنگر هم دشمن ملی را ضربت زند و هـم 

هـای شـان تـا ها اکنـون دسـتدشمن اجتماعی را. گردانندگان این گونه طرح

ها کمتـر از نـوکران سیاهی تاریخی آن خ است و روسرخون مردم مان مرفق به

  روس نیست.
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ی دیگریست که در ورای آن اوختن مراحل پردههای جهشی و یا سسیاست

دیو تسلیم طلبی پنهان اسـت. جنـبش مقاومـت در ذات خـود دارای عناصـر 

ناهمگون و متضاد است و هماره در مراحل بـدوی و اولـی جنـبش نیروهـای 

کشند و با به عاریت گرفتن امتیـازات اجتمـاعی موجـود و عقب گرا عربده می

پـوش اعتقـادی آن تمـام اداء و  ی این امتیـازات و رواهای بنا شده بر پایهنهاد

اطوار، گفتار و کردار و حتی مظاهر و مراسم مردگان را به شکل نفرت انگیز آن 

تـازش کـه فقـط بـا رونده و سازمان پیشسازند. نیروهای پیشدوباره زنده می

ش غوآخورشید هم ایداب مردگان بگذرند و با اشعهسرتواند از نفس دراز می

یک شبه ره صد « های کودکانه و خیال انگیزگاهی وسوسهورد گردند، گهآو هم

دارد که گویا می هایی واها و نی سواریها را به خیز و جستمودن آنیپ» ساله

کـه رنـج خواهند با یک گام از کوهی به کوهی دیگر قدم بگذارند بدون اینمی

وار سازند. و خم تجربه را برخود هم ی عمیق و پر پیچاپایین و باال رفتن از دره

دهـد را نمـی» سـوختن مراحـل« و وقتی جریان عادی تکامـل اوضـاع اجـازه

واز استعمار گردانندگان کودک خوی آن دست به دامان شطح و طامات به پیش

صورت با اعـدام ذاتیـت خـویش بقـاء ذات خـود را افتند و بدینبه سجود می

  کنند.تضمین می

کـه مبـانی اعتقـادی،  ای در میـان دشـمن در صـورتیتجزیـه –کار نفوذی 

ممکن  ،راهی نکندرا همجانبه آنسیاسی روشن و ضوابط تشکیالتی دقیق یک

است در تحت شرایط معینی به ضد خود مبدل شود. میکانیزم این کار در آغاز 

 بنـابر نبـود یـا کمبـود .یابـدبا نفوذ یک عامل انقالبی در میان دشمن آغاز می

سیاسی و نبودن ضوابطی که فـرد را در تمـام اداء و اطـوارش  –تربیت اعتقادی 

انجام به  سرزیر نظر و تجدید تربیت قرار دهد و باآلخره او را عامل دو طرف و 
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بارترین ضـربات سازد که درین صورت خونسپرده دشمن مبدل می سرعامل 

  اند بزند.توتازش میرا بر پیکر نیروهای انقالبی و سازمان پیش

ی آن ایجـاد انمـای آن بـر پایـه راه دیگر تسلیم، نا امیدی از انقـالب و دور

 که فقطایپایهبدبینی در مورد این یا آن فرد گروه وغیره، دامن زدن اتهامات بی 

اندازد و ایجاد باوری بیانقالبی را در فضای گند آلود بی هایتواند ظرفیتمی

یـأس   !» نمیشه . . .« ها این است:همه آن اغتشاش فکری است که خمیرمایه

توانـد بـدترین نـوع ها مـیها، کنشای از افکار، روشی مادر سلسلهابه مثابه

یه نظیری گویا علسجود و تسلیم را با خود بیاورد. این نوع تسلیم با وقاحت بی

ی درونـی آن آبسـتن بـه تحلیـل بـردن ارزمـد ولـی مایـهتسلیم و سجود مـی

و بـدبین   انقالبی و تبدیل آن به عناصری خود مرکـز بـین، پرعقـدهشخصیت 

  است که راهی جز انحالل و تسلیم ندارند.

و باآلخره ایجاد هرج و مـرج فکـری، سیاسـی و تشـکیالتی در میـان یـک 

تواند یکی از اشـکال تسـلیم و سـجود در مقابـل دشـمن تاز میسازمان پیش

تـاز کـه نین است که سـازمان پیشباشد. طرزالعمل این شکل تسلیم طلبی چ

دارای مبانی اعتقادی محکم، سیاسـت روشـن و تشـکیالتی دارای ضـوابط و 

 مرز
ً
بندی شده است در صورتی که عناصر معینی از خط انقالب  حدود کامال

صورت یک سیستم کامل عمل تاز که بهمنحرف گردند با مجموع سازمان پیش

 چون تاب مقاومت در مقابل صخرهگیرند و اککند در تناقض قرار میمی
ً
ی اثرا

گردنـد و یـا بـه نـامی و اسـمی رخـت تاز را ندارند یا اصالح میسازمان پیش

  بندند.برمی

های فضای پر از هرج و مرج که در آن کسی از کسی حساب نگیرد و نوچه

کـه گـره از کـاری جای اینمراهقی که خیال قهرمانی کور شان کرده اسـت بـه
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 در بیراهـهبگشایند و ی
ً
های خـود بینـی و خـود رفتگـی ا ره بجایی ببرند اکثـرا

  گردند.نگون میسرگردند و گاهی هم در چاه تسلیم محبوس می

  تازچگونگی مبارزه با تسلیم طلبی در یک سازمان پیش

تاز بتواند ذاتیت خویش را به عنوان نیرویی که جامعـه برای اینکه سازمان پیش

رسـاند، مـی» هستی ملـی و اجتمـاعی«ساحل هستی  را از غرقاب نیستی، به

زیسـتی خلـق کنـد تـا چنان محیطو برون از خود باید آنرتثبیت نماید در قلم

ی ابتواند نو نهال جهان مطلوب خویش را در آن بارور سازد، ولی بنا بـه گفتـه

 ی ضـروریاکار خود به درونمایهبرای این» ال یهدی العمی االعمی« معروف

ها و چـه در شـیوهنظر و هم در قلمرو عمل و چنان ایز دارد تا هم در ساحهنیا

های تحقق هدف قبل از همه چیز بر مبنای پـوالدین اعتقـادی بـا اطمینـان راه

  ی روشن به جانب ملکوت آزادی به حرکت بپردازند.اخاطر و دیده

آب  تـاز گلـیم ازمبارزه علیه تسلیم طلبی در کلیت آن بـرای سـازمان پیش

حد رسالت تـاریخی سردر بردن و سجاده بر دوش کشیدن نیست و گاهی تا به

ای برون ذاتی و هم درون ذاتـی سان است که هم مبارزهیابد. و بدینارتقاء می

را طالب است تا به عنوان یک حرکت به هم پیوسته متکامل راه را بـر تسـلیم و 

گـاهی سـرتـا رونده خود شورش را انقیاد ببندد و در حرکت پیش زمین خـود آ

  ملی و اجتماعی برساند.

  مبارزه برون ذاتی   .الف

بایـد بـه دن ظلمت از خـود بیگـانگی اجتمـاعی در شـکل ملـی آن برای زدو

شناخت علمی و همه جانبه خود و دشمن خود همت گماشت. شناخت خود 

اگـر هـم زمـانی  ،زدهفریبانه و موهوم و یا متکی بر تخیالت فریبنـده و تـاریخ
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ی بـرای فهـم قضـایا و بتواند شگوفایی و تحرکـی دروغـین ایجـاد نمایـد، ولـ

 
ً
بخــش کــه هــم در بغــرنج، یــک فراگــرد اجتمــاعی آزادی مناســبات شــدیدا

ای از ارتباطات برون ای از عالیق درون مرزی متشابه و هم در سلسلهمجموعه

و کنـد، کـافی نیسـت ی واقعیت وجودی خود را بـازگو میئی و نامرئمرزی مر

انجامی جـز تکـاثف سرکشاند و راهه میراهه و کججنبش را به المحاله به بی

هرچه بیشتر ظلمت از خود بیگانگی نخواهد داشت. شناخت علمـی و همـه 

 –و . . . با موثرات کند ساز و تند سـاز حرکـت ملـی  کشف ذات جانبه از خود

گـاهی اساس ایپایه جهان ماحول در حدود اجتماعی آن کشف –اجتماعی  ی آ

مقصـود از ملـی نقـش تعیـین کننـده دارد.  یاملی است که در فراگرد سـتیزه

هـای طور عام اعتقاد به خود، تـاریخ خـود و آن ارزشجا بهآگاهی ملی درین

در  عنـوان کشـوری و یـا ملتـی،بـه ایست که یک کتله انسانی،مادی و معنوی

بر پایـه و در چـارچوب آن  وجود آورده و پاسداری کرده ورا به درازای زمان آن

که در درون این کتلـه انسـانی داند. اینرفت آتیه خود را ممکن و موثر میپیش

  چه گرایشات متناقض وجود دارد مبحثی جداست.

در » جهان وطنیـت« ی ملی است.ادار ستیزه آگاهی ملی انقالبی پایه دوام

هـای و ارزشخـود، تـاریخ آن صور مشخصی که میهن دوسـتی و اعتقـاد بـه

لباسی که خود را عرضه نماید در تحلیل نهـایی راه را  خودی را نفی کند در هر

اش جـدا زده را از ریشـه و پایـهکند و انسـان اسـتعماربرای استعمارگر باز می

که با بشـریت مجبـور و تاز در پهلوی اینسازد. بدین صورت سازمان پیشمی

نوشـت خـود را جـدا از سربـرد و سوی ملکوت آزادی میجا راه بهمعذب یک

داند. زنده کردن تاریخ پر افتخـار مـیهن خـود و سوختگان تاریخ معاصر نمی

هـای مـادی و معنـوی و بـرون کشـیدن آن از زنگـار جهت دادن تپ و تالش
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ی اتکایی مطمئن برای یـک سـتیزه اتواند نکتهفراموشی و از خود بیگانگی می

  دار، شاق و بغرنج باشد.دوام

استعماری دارای نیات عاجل و آجـل، ظـاهر و پنهـانی اسـت. بـه  دشمن

وجود یـا بـه نمایـد و ذخـایر خـود را یـا دارد ونیروهای معینی اساسأ تکیه می

هـای های متعـدد و متناسـبی را بـرای پیـاده کـردن طرحآورد و راه و روشمی

ی دشـمن ابینانـه علمـی و همـه جانبـهجهنمی خود دارد. بدون شناخت واقع

گرایانه، ه به پیش برد و شناخت موهوم، عقبتوان ستیزه با آن را پیروزمنداننمی

یبانـه و های خود فرجزیی و سطحی از دشمنی چنین غدار راه را برای سیاست

میان مردم و جنبش و در نتیجه تسلیم و  کند، امکان نفوذ درفریبانه باز میعوام

  سازد.تر میانقیاد را بیش

است متکامل که تمام جوانب نیازمنـدی جنـبش را پاسـخ بنأ طرح یک سی

المللـی حرکـت هـای ملـی و بـینگوید، در پرتو منافع واالی ملی از واقعیت

نماید، در مقابل استعمار و ایادی رنگارنگ آن دارای موضع تهاجمی و سازش 

ناپذیر باشد و جوانب آن در ارتباط تنگاتنـگ بـا یکـدیگر قـرار داشـته باشـد، 

خود و اتکـاء بـه مـردم را أخیر ناپذیر است. این طرح باید اتکاء بـهضرورت ت

سیاسی موجود را به نفـع وحـدت و ترقـی  –متحقق ساخته تناقضات تاریخی 

صورت وبای تفرقه جویی محلی، قومی و سیاسی را محاصره حل کند و بدین

کرده و با تبارز جوانب اجتماعی و انسانی جنـبش ضـرورت وجـودی خـود را 

بـاز کنـد. بـدین  التجـدددار و دائمت و راه را برای یک بسیج علمـی، دوامتثبی

زیستی مناسب برای ستیزه ضد اسـتعماری بـه وجـود صورت است که محیط

ای از سـتیزه و گونه محیط آفـاق تـازهتواند در اینتاز میآید و سازمان پیشمی

  مبارزه را برای آزادی انسان استعمار شده باز کند.
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  درون ذاتی  یزهمبار  ب.

گـاهی نداشـته یک سازمان پیش تاز اگر به موقعیت تاریخی خـود در جامعـه آ

ورزیده، خـود را در دیگـران منحـل سـازد و یـا هباشد و برین اعتقاد پایداری ن

کـه در صـورت خطـر ایندر آن اله روانه تـاریخ دیگـران را بسـازد،بخواهد دنب

گری دائـم بـرای زیاد است. روشن فتدامنجالب تسلیم اجتماعی و یا ملی بی

تاز و ارتقای کیفی سطح خود آگاهی آن کسب خود آگاهی ویژه سازمان پیش

تـرین گـردد اساسـیتـر میصورت دائم التزاید بغرنجبرای فهم مناسباتی که به

جامعه و در تاریخ ارتباط  اش درتاز را با موقعیتعاملی است که سازمان پیش

  بخشد.می را تعمیقدهد و آنمی

راه و در تـوازن بـا روشـن کـردن راه انقـالب و گری همولی اگر این روشن

رفت و طرق ضروری، معقول و عملـی سـتیزه ضـد اسـتعماری حرکـت پیش

ها های تحرک انقالبی را در مجموع روشنکند، حدود و ثغور این راه و ضابطه

مبـدل  هایش روشن نسازد، بـه هـذیان تـب آلـود مشـتی خـود شـیفتهو کنش

  خواهد بر زمین و زمان فرمانروایی کند.گردد که از برج عاج تخیل میمی

خـود  برونـی در مناسـبات چـهچنـان تاز در مناسبات درونیسازمان پیش

توانـد ذاتیـت دارای ضابطه هائیست که فقط در چـارچوب و از خـالل آن می

ایست کـه ادانهها روابط آزترین این ضابطهمهم .باشدمی خود را متحقق بسازد

گاهانه حرکت می کند و روابط متقابل عمیقـی بـاهم در زیر چتر یک انضباط آ

  دارند.

رونده، انتقادی و سازنده به خـود و دیگـران چنان برخورد متحرک، پیشهم

بخشد. بـرون تاز را رنگ میاصل دیگریست که مناسبات درونی سازمان پیش

خـواه و انقالبـی ش انسان آزادیشدن از این چارچوب که در طی یک قرن تال

شمول پذیرفته شده است خطر افتیدن در چـاه تسـلیم ای جهانعنوان تجربهبه
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سازد و حراست از آن و اعطای محتـوای رزمنـده و اجتماعی و ملی را زیاد می

خصوص در کار بندد. توجه به این مسئله بهغنی راه را بر دشمنان رنگارنگ می

واند اهمیت حیـاتی داشـته باشـد. چـه اگـر سـازمان تنفوذی میان دشمن می

تواند در تاز در کلیت خود به عنوان یک واحد منضبط حرکت ننماید، نمیپیش

حساس ترین نوع کار خویش که در مناسبات مانوری و تخریبی با دشمن قرار 

های علمی و تجربی این کار را مندیگیرد مستحکم و منضبط باشد و قانونمی

  اده نماید.در عمل پی

تـرین راه حـل هـا را بـرای بینانـهتاز که همـاره واقـعچنان سازمان پیشهم

 سـازد و از واقعیـت ولـو فاسـد هـم باشـد معضالت و مشکالت مطـرح مـی

نماید ولی تجـاوز از ایـن واقعیـت ی آغاز حرکت خویش را انتخاب میانقطه

اسـت کـه تمـام  فاسد و ربط آن با منافع دراز مدت و تاریخی مردم آن محکی

شـود. اعتقـاد بـه منـافع دراز تاز در رابطه با آن سنجش میکردار سازمان پیش

مدت و تاریخی مردم، تعهد و وفاداری در قبال آن ضمانت بزرگـی اسـت کـه 

دارد. و درسـت بـر رونده را از لوث تسلیم و سجود مبراء نگه مـیجنبش پیش

منـدی در مقابل عینیـت قانون تازی همین وفاداری است که سازمان پیشاپایه

ی را کـه در واقـع نفـ» سوختن مراحل« تکامل اجتماعی برخورد علمی دارد و

عنوان شوق خامی گرایی و اراده گرایی است، بهاین عینیت و افتیدن در دام ذهن

ــاال میمی ــعاف آن ب ــه اض ــائب را ب ــدان و مص ــه راه را دو چن ــد ک ــرد.دان   ب

ندگی جنبش مقاومت، شرایط نامساعد کنونی کپرا مقابله با نا امیدی، ناشی از

المللی فقط با کار سیاسی مداوم و هدفمند ممکن در سطح ملی، منطقه و بین

بنیاد، اغتشاشات فکری و هرج و مرج های بدبینی، اتهامات بیاست. جرثومه

تاز عامل سجود و تسلیم اجتماعی و یـا تشکیالتی که هرکدام در سازمان پیش

گـردد، در بهترین حالت موجب به هدر دادن نیرو و توان سازمان میملی و یا 
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را گری سیاسی مداوا نگـردد، بایـد آنچه با پاالیش اعتقادی و روشناگر چنان

در شرایط کنونی  بینی انقالبی قرار داد و در پی عالج آن برآمد.زیر ذره بین واقع

بایی به بـاء امثابه خود گرفته است و بایستی بهاین مرض حالت ُو ی مقابله با ُو

بـایی میبا آن برخورد نمود. به ویژه این توانـد که دشمن با خلق ایـن حالـت ُو

خصـوص های جنبش جا بزنـد کـه ایـن مـورد بهمزدوران خود را در میان توده

  هوشیاری بیش از حد معمول را طالب است.

  پایان سخن

ی تـاریخی فقـط عنوان نفـی یـک وارونگـجنبش مقاومت ضد استعماری، به

ی یک حرکت خود گاه به واژگونی کامل آن برسد که خود را به مثابهتواند آنمی

گاهانه در مسیری به خودی نفی نماید و تمام تحرک درونی عوامل متناقض را آ

حد آزادی انسان سرهدفمند سوق دهد. انسان حاکم تاریخ گردد و مقاومت تا 

پیچ و خم، بـا  . و این فراگردی است پرزیست اجتماعی او ارتقاء یابدحیطو م

گردها، خالصه دراز مدت نه فقط به مفهوم ها و عقبرویافت و خیزها و پیش

یع مستلزم آن تعقیـدات سرزمانی بل به مفهوم منطقی آن و رسیدن به پیروزی 

کـه از رس با خود دارد. عالوه بـر آنجانبی و درونی خواهد شد که میالد پیش

لـیکن در عصـر رسـتاخیز  رسـد وعملی ناممکن به نظـر میلحاظ منطقی و 

ی اکـدهبند و اسیر این پویـه حماسـی عصـر نیـز بـه ظلمت ها و ملل درخلق

گر و اش انسان شورشافتد، عامل زمانی با همه پیچیدگیتسلیم و سجود نمی

ی ارساند و تحرک درونی این حرکت عظـیم چـه در محـدودهآزاده را یاری می

اسـتعماری و در  –ی جهانی برخالف روند وارونگی تاریخی اگستردهملی و یا 

کنـد. انسـان مجبـور بـا هـر حرکـت علمـی، جهت آزادی انسان حرکـت می

و اکنـون در خـدمت  با هر نیتی که باشـد –سیاسی، اجتماعی در پهنای جهان 
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گردد. دیری نخواهد بـود کـه تر میبه آفاق و ملکوت آزادی نزدیک هرکه باشد

هـای آن انسـان نگون شـود و بـر روی خرابـهسـروارونگی عظیم تاریخی  این

مجبور به آزادی رسیده با قامت بلند و کشیده و مشت گـره کـرده فریـاد بزنـد: 

  زنده باد آزادی.

ــــــوزه ــــــر را در ک ــــــزی بح ی ــــــر بر  ایگ

ـــــد گنجـــــد قســـــمت یکـــــروزه  ایچن
  

 رسد؟مقاومت کنونی ما به پیروزی میچگونه جنگ  چرا و

 سخن زغاآ

ای در مـورد از چندی به این سو مطبوعات جهانی و منطقـه بـا لحـن بدبینانـه

» افسـانه سـازی«و » هاقهرمان بازی« گویند. آنمقاومت افغانستان سخن می

ها و تصاویر طور دایم زینت بخش صفحات اول روزنامههای اول جنگ که به

» نیـتعقال«روی جلد مجالت معتبر جهانی بـود، اکنـون جـای خـود را بـه 

  سوزانه داده است.دانشمندمآبانه و دل

این چرخش روی دیگر همان سکه نامعقول نخسـتین اسـت کـه در اوائـل 

خود  داد، و اکنون به عکسرا مژده می» فتح کابل در ماه عید«پیروزی سریع و 

انگیز مردم ماست، مبدل ایمانی بر ظرفیت شگفتکه نا امیدی از پیروزی و بی

هـا عنوان اظهار نظرن صورت آن چه در جراید و مجالت بهگشته است. و بدی

ای از عناصر متزلـزل داخـل شود، تا حدودی بازتاب موقف عدهبرون داده می

جنبش است که پیروزی حتمی مردم ما و شکست امپریالیسم روس را در یک 

توانند ببینند، و توازنات مثبـت و منفـی در التغیر نمیچارچوب متحرک و دایم

سان است کـه نگرند و بدینمی» کمی«دله کنونی جنگ را با دیدی ایستا و معا
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دچار رخوت و سستی ناشی از برتری مطلـق دشـمن و عـدم تـوازان کمـی در 

ــت بی ــان مل ــاه و بیجنــگ می ــا و امپریالیســم جهــانپن خوار روس ســالح م

  گردند.می

سـاعد نامما با نظر اندازی بر وضع کلی جنبش مقاومت، عوامل مساعد و 

اتودینامیسم «گیری کرده و بعد آن به تحرک درونی را در جنبش مقاومت نشانه

ــق آن نمیمی» دیالکتیــک – ــدون فهــم دقی ــردازیم کــه ب ــق پ ــوان مشــی دقی ت

ید با بررسی و های متغیر کنونی را درک کرد. در اخیر نیز خواهیم کوشواقعیت

استنتاج از این تحرک درونی که مستقل از ذهن و اراده عمل کنندگان آن وجود 

چگونگی خروج پیروزمند از ایـن جنـگ را  پذیرد.دارد، موثر است و تأثیر می

ی ترسیم نمائیم. البته طرح همـه جانبـه و عمیـق ایـن همـه مسـایل در مقالـه

در آینده خواهیم کوشید عناصری  کوچک کنونی امکان پذیر نخواهد بود، و ما

طور بسیار گذرا تر و تحت مداقه قرار دهیم، و اکنون باید و لو بهاز آن را مفصل

  و مختصر نقاطی روی حروف بگذاریم.

  وضع کلی جنبش مقاومت

گـر و دهنده این است کـه روس اشـغالی تحرک دشمن نشاننظری برخریطه

ارتش روسی و دیگری ارتش پوشالی ایادی آن دارای دو نوع ارتش است: یکی 

هـای دفـاع از انقـالب های کمکی آن ( ملیشه، پیش آهنگـان، گروهبا سازمان

 هزار ارتش روسی وجـود دارد ۱۵۰تا  ۱۰۰و....) اکنون در کشور ما در حدود 

عنوان نیـروی ذخیـره نگهـداری طرف مرز بهکه دو چند همین تعداد نیز در آن

های معـین و بیـرون ها، پیاده کردن فرقهر آرایش نیروشود. تغییر و تبدیل دمی

ای که عدم کارآیی شان به اثبات رسیده است و یـا بنـا بـر عوامـل کشیدن عده

دیگــری از قبیــل تغییــر و تبــدیل در واحــدهای دارای وظــایف جنگــی ویــژه، 
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روس کـه اکنـون چمـاق » ارتش سـرخ«سیاست همیشگی روس بوده است. 

هـا و ملـل در بنـد و اسـیر اسـت، از لحــاظ ه خلقگنـده اسـتعمار روس علیـ

داند که باید در گسـترش منـافع سوسـیال می» رسالتمند«ایدئولوژیک خود را 

امپریالیسم و پاسداری از آن در سطح جهانی نقش خود را ادأ نماید. این ارتش 

اگر چه در ترکیب دولـت در درون جامعـه روسـیه از نفـوذ بزرگـی برخـوردار 

بر اصل متبـع، در مکانیسـم قـدرت روس، ارتشـی اسـت زیـر است، ولی بنا

  فرماندهی مطلق حزب. 

 خود سیاست حزبی اند. ایـن ارتـش بـه جـز از 
ً
سیاست سازان ارتش اکثرا

تواند بشنود و از این جهـت گوید، چیزی دیگری نمیچه دولت و حزب میآن

ماری دولـت ی استعهای استعماری در زیر تأثیر افسانهمانند بسیاری از ارتش

تر بگوئیم در انضباط خود شباهت زیادی به ارتش نازی د و یا دقیقرخود قراردا

  دارد.» رایش سومآ«در زمان 

از این جهت مورال جنگی آن در چارچوب یک ارتش اسـتعماری فقـط بـا 

 بـا ایـدئولوژی و شکست یا پیروزی نظامی حساب نمی
ً
شود، بلکـه مسـتقیما

 عوامگسیاست حاکم آن ارتباط می
ً
فریبانه است و یرد که دارای خصلتی عمیقا

در حـالی کـه در دارای منطق تهاجمی اسـت، » جهان غرب«اکنون در مقابل 

و منفعـل و در عــین حــال » فــاعید«اسـیر دارای منطــق مقابـل ملــل در بنــد 

گرانه است. سـاز و بـرگ جنگـی آن در تناسـب بـا اوضـاع افغانسـتان و حیله

ه است؛ گرچه در بعضی حاالت بـه علـت سلسـله رفتمقاومت آن خیلی پیش

تر ابزار جنگـی و تئـوری نظـامی آن عقـب مسائل جنگ پارتیزنی کارآیی بیش

توانـد از نیروهـای ویـژه خـود (کومانـدو، مانده و محدود اسـت. دشـمن می

پراشوت) و یا نیروی هوایی خود حد اکثر استفاده را ببرد تا برتری مطلق خـود 

  تیژیک و هم در سطح تاکتیکی تضمین نماید.را هم در سطح استرا
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گـر از روی نقشـه کـار هـای بیگانـه و اشـغالاین ارتش مانند سـایر ارتش

کند؛ ارقام و خطوط بر آن حاکم است و به آن (کیمیای) پنهـانی کـه مـردم می

شـد و توسـط گزیند، میترسد، دوری میاست، دسترسی ندارد. از مردم می
ُ
ک

هـا بـا مـردم و منـاطق مسـکونی، ابر آن مناسـبات آنشـود. بنـآنها کشـته می

  مناسباتی دشمنانه و آشتی ناپذیر است.

ی روسی آن، بـرخالف ارتـش های ساخته و پرداختهارتش پوشالی و نوچه

گر، ارتشی است که از درون سخت متالشی شده است، مورال خـود را اشغال

کـه فـردا بایـد آن را در  از دست داده و هر دم به پای بتی به سجده افتیده است

مالء عام نفرین کند. اکثریت ارتش پوشالی هنوز هـم خـود را فریـب خـورده 

 کند، و در مقابل استعمارگر روس احساس نفرت و کینه دارند، گراحساس می

ای علیـه کـاران حرفـهعنوان ابزار گنگ جنایت در دست جنایتچه خود نیز به

هر حال، اکنون مـا سـر تبرئـه و توجیـه  مردم کشور خود استعمال شده اند. به

کاران بومی و اعمال این دستگاه پوشالی را که همیشه در خدمت جباران و ستم

  خارجی بوده است، نداریم. 

عناصر شریف و میهن دوست این ارتش یا وظایف خود را در مقابل مـردم 

دهنـد. انجام مـی یا هم اکنون در تحت بدترین شرایط وظیفهانجام داده اند و 

 در اختالفـات میـان ولی آن
ً
چه مهم است، این است کـه ارتـش پوشـالی اوال

و » خلقی«و » پرچمی«حزبی و غیر حزبی سرگردان است، و بعد هم در میان 

 هم در میان پرچمی و خلقی از یک جانب و گماشتگان مستقیم روس در 
ً
ثالثا

  ارتش از جانب دیگر.

که روسـیه امپریالیسـتی بـا وجـود  بعضی از مفسران را عقیده بر این است

توانست به این خـاک داخـل ارتش صد هزار نفری متحد و مسلح افغانی نمی

، ازبین بردن، انحالل و تضـعیف ارتـش افغـانی یکـی از برنامـه
ً
های شود، بنا



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ١٦٦

ممتد روس بوده است، که این ارتش باید ازبین برود و آنهم توسط خود مـردم 

گر بدون دغدغه خاطر بتوانـد مداخلـه نمایـد، و این سرزمین، تا ارتش اشغال

  علت وجودی خود را برای مدت درازی در این سرزمین توجیه کند. 

بی پایه، از نگاه پرسونل فقیر و از لحـاظ  این ارتش از لحاظ تربیت نظامی

ها به علت ایـن ساز و برگ جنگی نیز در حدی متوسط است. مورال جنگی آن

خود از جمله مجاهدین اند و یـا اقـوام و اعضـای  که اکثریت عساکر ارتش یا

توانند با احساس میهن دوستی بـر رخ خانواده ایشان جزء مجاهدین اند، نمی

  مردم خود شمشیر بکشند.

طور کلی وضع نظامی رژیم مزدور طوریست که هسـتی و نیسـتی آن بـه به

از  وجود و پشتیبانی یک ارتش بیگانه منوط است. دولت مزدور در طـی بـیش

شش سال قادر نشده است برای خود ارتشی دست و پا کند تا برای یـک هفتـه 

  نیز در مقابل حمالت مقاومت ایستادگی نماید.

را پـیش مـی » زمین سـوخته«در حالی که دشمن روسی در اوائل سیاست 

برد و به یک جنگ نابود کننده سراسری اقدام کرده بود، بعـد از گذشـتن یـک 

ی و حرکات مـانوری و نفـوذی، اکنـون وارد عملیـات مرحله از جنگ فرسایش

ی دوران کنونی را تخریبی و جنگی استحکاماتی خود شده است، که مشخصه

دشمن بتوانـد از آن سازد تا ایجاد مناطق سوق الجیشی دارای اهمیت زیاد می

را از لحاظ سیاسی و نظامی زیر نظـر، هـدایت و آتـش خـود  جا مناطق دیگر

  بگیرد.

سـرکوب و «با نیرو های مجاهـد، آنهـا از یـک سیاسـت جنگـی  در رابطه

کنند که در اوایل جنگ سیاست سـرکوب نقـش اساسـی و پیروی می» تجزیه

ها این سیاسـت در یـک ترکیـب عمده داشت، ولی اکنون بعد از گذشت سال

  سرکوب) به پیش می رود. –تجزیه  –سرکوب «پیچیده 
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به خودی مـردم شـکل گرفتـه  جنگ مقاومت ما که بر پایه یک جنبش خود

ای و مقـاومتی اسـت همـه الرغم این که جنبش یست فراگیـر، تـودهبود، علی

گرایی ، ســـمت(TRIBALISM)ای جانبـــه، ولـــی از مشـــاکل قبیلـــه

)REGIONALISM و محل گرایـی ((LOCALISM)  و مهمتـر از همـه

بـرد. جنـبش گشـا رنـج میسیاسـی رهنمـا و ره-فقدان یک فرماندهی نظامی

قاومتی چنینی از لحاظ پهنا در تمام نقاط کشور و در دورترین قراء و قصبات م

گسترش یافته است. شعاع این مقاومت در واقع به امتداد محیط آن است. و از 

) بـه POLYCENTRISMجانب دیگر یک حالت چنـد مرکـزی نظـامی (

وجود آمده است تا به آن حدی که هر قریه، هر سمت و هـر نقطـه  از کشـور 

ای گردد که از آن حریقی فراگیر برخیزد. گاهی این جرقه از تواند خود جرقهمی

کشد، زمانی در چنداول، وقتی نیز در قندهار و گاهی دیگـر در هرات زبانه می

گردد و ..... بدین صورت مرکز ثقل جنبش نـه در احـزاب پنجشیر متمرکز می

شـود بینـی میکـه پیشموجود در پشاور و نه در دسـت ایـن و یـا آن فرمانـده 

افغانستان باشد، بلکه مرکز ثقل آن معادل بـه قاعـده » تیتیوی«و یا » گواراچه«

ست. و به همین جهـت نیـز اگـر دشـمن در شـمال حملـه وسیع و گسترده آن

گیـرد. اگـر در شـرق سـرکوب نمایـد، کند، مقاومـت در جنـوب اوج مـیمی

  کشد. مقاومت در غرب زبانه می

) نظامی که نشانه َصـبَوت و تـپش POLYCENTRISMچند مرکزیت (

هـای میلیـونی الینقطع این مقاومت و زایش و پایش دایـم آن را در میـان تـوده

مراحـل  –ای توانـد یکـی از امتیـازات مرحلـهدهد، در واقع میمردم نشان می

در صورتی که  –رفت جنبش مقاومت اولی، بدوی و گسترشی  باشد که با پیش

طـور هدفمنـد اشـکال و گون با برنامه حفظ و اداره نگردد و بهاین حالت ناهم
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تواند به عاملی سد کننده و حتی تباه می –درجات حدت آن کم ویا زیاد نگردد 

  کننده مبدل گردد.

ی ملـی و هـم ای اجتماعی، هم در محدودهعنوان پدیدهجنگ مقاومت، به

گرایـد و عوامـل جی مـیالمللی و جهانی روز تا روز به بغرنی بیندر محدوده

  گیرد.ای در محاسبات استراتیژیک آن مورد اهمیت قرار میجدید و تازه

ی نامی که آغازگر شورش و ادامه دهندهتوده های وسیع مردم و قهرمانان گم

بیننـد کـه جنـگ و اداره در آن پرشور آن اند، با بغرنجی روز افزون اوضاع می

به چیز های مجرد  -تفنگ، مرمی و پول ی مسایل حتیروز تا روز از محدوده

  شود.یابد که حس نمی شود، ولی فهمیده میی تر ارتقاء میئتر و غیر مر

های علمی، بـه فرمانـدهی نقشـه منـد، بـه به سازماندهی نظامی، به شیوه

گاه و دور اندیش، به سنجش ی های پیچیده و تجاوز کرده از محـدودهرهبری آ

ایـن پیچیـدگی ی دارد. تـا تـأثیرات چنـد جانبـه یک جبهه و یا یک محل نیاز

فروپاشـیدگی و پوسـیدگی روز افـزون  نظر از نتـایج مثبـت آنصرف -اوضاع

 که در شـکل نظـامی آن عـدم مقـدرت دهدجنبش خود به خودی را نشان می

واحد های بی حد و حصر نظامی در قضایای بزرگ انقالب و مردم و گسترش 

  کند.زگو مینظامی را در چارچوب جنبش با

نکته بسیار مهمی که در ارتباط با اوضـاع نظـامی جنـبش مقاومـت وجـود 

ای و لوژسـتیکی ی وسیع ملـی، تـودهدارد، این است که این جنبش از پشتوانه

حد و حصر، ستر و اخفاء، کشـف و خبـر در برخوردار است. علت تحرک بی

 در همـین پشـتوانی غافلدر نتیجه
ً
ه نهفتـه اسـت. گیری مـداوم دشـمن دقیقـا

های مردم هم رهنمای مقاومت اند و هم پوشش آن، هم چشم و هم چراغ توده

های میدانی و بردوش توانای مردم حمل گاهمقاومت اند. شفاخانه و استراحت

تر از همه تمام بار لوژسـتیک مقاومـت (غـذا دادن مقاومـت، شود، و مهممی
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ره اقتصادی، محـل رهـایش ی محاصها، شکستن حلقهرساندن آذوقه برای آن

گرم و سرد برای مجاهدین در تمام فصول، مرمی ذخیره، کـاال و لبـاس و....) 

بسـتگی شـود. اگـر ایـن همطور رضأ کارانه توسط خود مردم حمل میهمه به

هـا نبـود، مقاومـت ی آنبازانهانگیز مردم و این کمک بی شائبه و جانشگفت

 نمی
ً
این مـدت دراز و در تحـت شـرایط موجـود توانست برای کنونی یا مطلقا

هـای محـدود یا فقط با تحمل مشـکالت زیـاد و آنهـم در سـاحه ادامه یابد و

بستگی تمام جهان را هـم بـا خـود توانست پایه بگیرد، اگرچه تائیدی و هممی

 روی آن مکـث داشت. در جنگ کنونی این مسالهمی
ً
ایست اساسی که ما بعدا

  تری خواهیم کرد.بیش

اوت وضع ما با دشمن زمین تا آسمان است. دشمن باید غذای خود را با تف

کننـد. هـا کمـک نمـیخود داشته باشد. مردم حتی یک لقمـه نـان هـم بـه آن

های شان در پشت شان سوار است. جاسوس و خبر چین شـان بایـد شفاخانه

الیتناهی رفته و با ترس از میان امواج در شرایط بسیار بد و با آالت و ابزار پیش

 از دید تیزبین مردم در امان نمی
ً
مانـد. تنفر و انزجار مردم حرکت کند که اکثرا

و ها یــا هــم نوچــه اش وهــم خــود دشــمن، هــم ارتــش اشــغالگر و پوشــالی

هایش به کلی از مردم به دورند و بـدین صـورت دشـمن قـدرت تحـرک، تفاله

هـای ی هوایی و طیـارهغافل گیری و.... را ندارد، اتکایش فقط بر (پلنگی) ها

اش است که قبل از هر عملیاتی چند روز بـه نقشـه بـرداری تجسسی پیشرفته

 متحرک و چند مرکـزی می
ً
پردازد و چنانچه معلوم است، در یک جنگ شدیدا

)POLYCENTRISMتواند نقـش ) افغانستان تأثیر مخرب دارد، ولی نمی

  تعیین کننده را در جنگ داشته باشد.

از لحـاظ مـورال در اوج غـرور حماسـی خـود قـراردارد. جنبش مقاومت 

یه هستی است، بلکه عزت، مجاهد شدن و تفنگ رزم بر شانه داشته نه تنها ما
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روی خود شخص و مربوطین آن بدان وابسته شده است. شهادت، شرف و آب 

هــای منقــول و یملــک، ثــروت مهــاجرت، خانــه خرابــی، از دســت دادن مــا

وطن، ناموس و دین ایـن مثلـث ارزشـی مـردم مـا، بـا منقول برای دفاع از غیر

  گیرد.افتخار و سربلندی مورد پذیرش قرار می

گانـه در ز لحاظ انضباط سیاسی ویا نظامی ولی جنبش ا گاهانـه یـا غیـر آ آ

هـای مقاومـت چیـزی بـه نـام وضع بدی قرار دارد. در میان بسـیاری از گروه

ای بـر آن تمعـات قبیلـهانضباط نظـامی وجـود نـدارد. دموکراسـی بـدوی مج

گروپ و یا ساحه فقط با شخصـیت کند. تسلط قوماندان و یا آمر حکومت می

هـای نظـامی تواند قابل فهم باشد. ارزشمی او  در سیاق وضع اجتماعی اش

 هدفمنـدی جنـبش هنوز به
ً
طور کامل در مقاومت ره باز نکرده اسـت. عالوتـا

می برای آزادی افغانسـتان و یـا بـه مقاومت به مفهوم داشتن برنامه منسجم نظا

های مقاومـت هنـوز مطـرح ستراتیژی نظامی برای اکثر سازمانعبارت دیگر ا

  نگردیده است و یا حد اقل در میان نیرو های جنگنده آن راه نیافته است.

خودی جنبش مقاومـت ر از یک جانب ناشی از رشد خود بهاین نقایص اگ

گـذارد نمایش مـی ی آن نیروهایی را بهضعف تاریخ است. از جانب دیگر نیز

 خـوب منطقـه بینالرغم امکانعلی که طی شش سال جنگ
ً
 المللـیات نسـبتا

ترین گامی نیز برنداشته اند. اگر چه در بعد ها کوچکبرای گذار از این کاستی

ل بـه کر شده وغیره؛ وضع تـا حـدودی متمایـنظامی به علت سلسله مسایل ذ

خصـوص در ی جنـگ، بهدر جوانب دیگر پدیـده دشمن معلوم می شود، ولی

 به ضرر دشمن است.
ً
  بعد سیاسی، اوضاع کامال

خواست تسلط جابرانه استعماری دشمن که در اول از خالل یک کودتا می

خود را بر کشور ما بگستراند، با سیاست یک دست ساختن دولت و جامعـه و 

شمنان را از سـر راه استعماری کوشید که با یک روشی دوگانه، د» اصالحات«
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ای اجتماعی در میان مردم ایجاد نماید. ولی هیچ کـدام ایـن خود بردارد و پایه

دو سیاست بهم پیوسته نتوانست در سرزمین آزاده ما پا گیرد. تمـام مؤسسـات 

اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصاد و فرهنگی اسـتعمار مقابـل قیـام عمـومی 

ریالیسـم روی در میـان دسـت و پـا زدن مردم فرو ریخت ویا لرزان شد. و امپ

توسـط شـاگرد » تـره کـی«ها پرداخـت. های مذبوحانه به سیاست تغییر مهره

کودتای ثور توسـط جنـرال پـوتکین، کـه » دلیر«وفادارش خفه گردید و جالد 

) از CIAخود نیز جان را در این ماجرای رسوا از دست داد؛ به نام جاسـوس (

ها و نه هـم تهـاجم گسـتاخانه روس هـیچ کـدام بین رفت. ولی نه تغییر مهره

  نتوانست دردی را مداوا کند.

روز تولـد نـامیمون از  روس امپریالیستی جنگ را از آغاز از لحاظ سیاسی 

باخته است، و امکـان ُبـرد آن در ایـن قضـیه هـیج متصـور  کودتای هفت ثور

آینـده نیست. حال بعد از شش سال و شاید هم بعد از پـانزده و بیسـت سـال 

ی روی از دسـت رفتـهاین خواهد بود که چگونـه آبمشکل روس استعماری 

کاری که قیام شکوهمند مردم ما، و جنایتخود را به دست بیاورد؛ غافل از این

ی خـارائین تـاریخ شـده خود روس امپریالیستی اکنون دیریست که ثبت کتیبه

م روس فقط قـادر اسـت توان آن را از لوح روزگار زدود. امپریالیساست و نمی

خانمـانی، در بـه دری را مرتکب شود، قادر است باعـث بـی جنایات بیشتری

وطنـان مـا گـردد، ولـی ایـن حکـم و تجربـه را کـه مـردم ها تن از هممیلیون

گفتـه » نـه!«ی روس با صدای بلند و رسا افغانستان در مقابل تجاوز گستاخانه

تی مربوط به شکست و پیروزی نظامی تواند نابود سازد. این مساله حاند، نمی

تر و گسـترده تـر و پایـا تـر از در این جنگ نیز نیست و تأثیرات تاریخی عمیق

  ی گذرای کنونی خواهد بود.مرحله
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اکنون بعد از شش سال و اندی پس از تجاوز گستاخانه، روس امپریالیستی 

ری خـود ی اسـتعمانتواسته است یکی از طبقات اجتمـاعی را بـه دور برنامـه

چنان کـه بایـد آن» دموکراتیک خلق«جلب نماید. باید دالالن یا حزب بدنام 

ت ثـور و ارتکـاب خیانـت و های خـود بعـد از کودتـای هفـبا تمام فرکسیون

کـاران شماری در حق وطن، ملـت و مـردم مـا بـه بانـدی جنایـتجنایت بی

رو آبچاکری برای روس و فروختن شـرف، ای سقوط کرد که کاری جز حرفه

ها های آنبر شانه» مشاور«و مقدرات ملی ما به مشتی بیگانه ندارند، که به نام 

در واقع  ۴۰تا  ۱۶ها برای گرفتن عسکری از سنین سوار اند. کوشش رسوای آن

آورد تا حکایت آب در غربال گرفتن را در سطح یک دولت مزدور به خاطر می

  نیز مسخره گردند. این نفرت شدگان تاریخ در زندگی ننگین شان

ی و..... تفاله گندیده  گروه های دفاع، ثارندوی سازمان های اولیه، ملیشه،

ی فروپاشیده قرون وسطایی را که در چارچوب استعماری برای تثبیـت جامعه

دهد کـه چگونـه عناصـری از طبقـات خود در تالش و تقالء است، نشان می

نخور آن جدا شده و زندگی خـود  عنوان اعضای گندیده و به درداصلی خود به

آهنــگ و هــم هویــت را بــا مناســبات، مؤسســات و جنایــات اســتعماری هــم

خواهند سیمای مسخ شـده وطنان به پاخاسته خود میسازند و با شکار هممی

های نمایشی استعمار و کریه خود را به عنوان زائده استعماری از خالل ویترین

  به نمایش بگذارند.

خصـوص بعـد از مردم ما بعد از کودتـای هفـت ثـور و بـه از جانب دیگر

همگی به خاطر دفـاع از  –اشغال نظامی کشور ما  –» مرحله نوین تکاملی آن«

های معنوی موجود در آن به پاخاسته آزادی، حاکمیت ملی و سرزمین، ارزش

ی حماسه یک ملت ضد اسـتعماری را نشـان و مقاومت ما معراج خیره کننده
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را نـدارد کـه از خته و رسوا کسی یارای آنای خود فروبه جز از عدهدهد که می

  این مسرت پرعظمت دوری گزیند.

دشـمنانه و آشـتی ناپـذیر » خلقـی«و » پرچمی«مناسبات مردم مردم ما با 

کـارانی مـی بیننـد کـه ی وطن فروشـان و جنایـتها را به مثابهاست. مردم آن

ها، بـه دار سـتان انـد. عربـده کشـیدنی استعمارگر روس در افغانمجری اراده

ها، بمبارد کردن و چور و چپاول را مردم ما با شـکیبایی ها، تیر باران کردنزدن

غیر قابل وصفی تحمل کرده و در میدان نبرد با نثـار هسـتی خـود در محـراب 

کـه آزادی پاسخی سرنوشت ساز به استعمارگر روس داده اند. مردم بدون ایـن

های سیاسی آنها را برانگیزد، سازمان دهی و بسیج کند، در ناحزاب ویا سازما

برنـد و نظیـری بـه سـر مـیمدت مقاومت در یک بسیج عالی و بـیطی تمام 

آمادگی دارند تمام زندگی، دارایی، مقدرات و هستی خود را در راه آزادی میهن 

قربان کنند. مردم در تمام مدت شش سال در یک حالت تهاجم سیاسی مداوم 

هـای های اسـتعماری روس و حیلـه گریرار دارند و به همین علت نیز برنامهق

گوناگون آن در مقابل صخره استواری مردم به عقب برگشته است و در هیچ جا 

حتی در مناطق تحت سلطه دشمن تا خود مرکز کابل دشـمن قـادر نیسـت بـا 

  مردم روابط عادی سیاسی برقرار نماید.

نیز بنا بر این که از مجراهـای مختلـف و بـر سازماندهی سیاسی مقاومت 

 متنـوع و نـاهمگون  های مختلف و متناقضی بنا یافتهپایه انگیزه
ً
اسـت شـدیدا

تعدادی از نیرو ها خود را در ورای مرز های کشور سازماندهی کردند،  است.

ها قبل از کودتای هفت ثور در بیرون از کشـور بـه سـر تعدادی از این سازمان

برخی دیگر نیز با استفاده از رستاخیز ملت ایران توانستند در آنجـا  بردند ومی

به سازماندهی مقاومت بپردازند. از جانب دیگر مردم و تعـدادی از نیروهـای 
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هـای متناسـب بـا سیاسی وفادار به مردم نیز در داخل کشـور بـه سـازماندهی

  اوضاع پرداختند.

د دارد. برخـی از در مضمون این سـازماندهی نیـز اخـتالف زیـادی وجـو

مطابق بـه طـرح ایـران و یـا اخـوان المسـلمین مصـر و یـا  -انقالب اسالمی

کننـد و در واقـع سرنوشـت خـود را بـا جماعت اسالمی پاکستان صحبت می

زنند. آنها رفت و یا شکست و عقب گشت این نیرو ها پیوند میپیروزی، پیش

یگـری را مطـرح د» جهان وطنیـت» «جهان وطنیت روس«در مقابله با طرح 

ای بـزرگ تـر سازند که در هر صورت آزادی و استقالل ملی ما در مجموعهمی

نمـا و بـاری دیگـر در قبـای تقـدس گردد؛ باری با پوشـش انقالبـیمنحل می

  مذهبی.

هـا از ملـی کنند، جناحی از آنبرخی دیگر از انقالب ملی اسالمی یاد می

ه ملی فقط بـرای مصـرف سیاسـی ترسند و خوش دارند از آویزمانند جزام می

کـه بـه ایـن مسـأله نمایند، بدون این» حسن استفاده«خود در جا های معینی 

هـا و ای از ارزشتوجه داشته باشند که تعهد به اساسـات ملـی خـود سلسـله

  طور الزمی با خود می آورد.ها را بهواکنش

ی و نـاکرده ی گناهان کردهفقط برای کفاره» اسالمی«جناج دیگر آن نیز از 

ـکرخایی را نمایند و فکر میگذشته خود استفاده می
َ

ـکر خـواهی ش
َ

کنند بـا ش

 از اساسات اسالمی به دور بـوده 
ً
تمرین خواهند کرد. این عناصر که خود اکثرا

و هنوز هم در زنـدگی شخصـی و تمـائالت درونـی خـود سـخت در مقابـل 

» متــوازنسیاســت «اســالمی بــی توجــه انــد، بــا یــک -هــای مــذهبیارزش

خواهند کژی میان خود را با عصای مسیحایی عالج نماینـد و از ایـن هـم می

عنوان چماق کفاره و تکفیر علیه مخالفان گاهی این عصا را بهاباء ندارند که گه

  خود به کار برند.
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سمبول  -از نظام ارزشیبه هر حال، اگر گروه اولی به چیزی عقیده دارد که 

تر گانه است و با این علت روز تا روز به انفصال بیشجامعه ما بی نظام مذهبی

چـه ها از پیکر جامعه می انجامد، گروه دیگر بـه علـت عـدم اعتقـاد بـه آنآن

خود را به وجود آورنـد و یـا  گویند، نتوانسته اند سازمانی مطابق به ایده آلمی

انـد کـه آل واقعی خود بـه وجـود آورده هتر بگوئیم سازمانی مطابق به ایددقیق

  سرتاپای آن را کاسب کاری سیاسی و اخالقی گرفته است.

 به سازماندهی های سیاسـی 
ً
سـنتی همـت  –در داخل جامعه ما مردم اکثرا

گماشتند تا از یک طرف در مقابل تهـاجم اسـتعماری ایسـتادگی نماینـد و از 

هـای خـارج کشـوری در امـان داشـته جانب دیگر خود را از شر سـازماندهی

های محلـی نمونـه نورسـتان، وجـود آوردن سـازمانهای قومی بهگهباشند جر

های ملیتـی و ... های والیتی، اتحادیـههای قومی، اتحادیهغرجستان، اتحادیه

 بنـابر همگی اشکال مختلف سازماندهی
ً
های سنتی جامعه ما است کـه اکثـرا

امـر شرایط و اوضاع جدید خود را تجدید ساختمان کرده اند، ولی در ماهیت 

  دارای همان مضمون قدیمی و سنتی اند.

طور عینی وجود دارنـد نقالبی جامعه که در بطن جامعه بهنیروهای ملی و ا

رفت بیش از قرن جامعه معاصر ما را در تمـام ابعـاد آن و در واقع بازتاب پیش

اری را در جامعه دارنـد و هـم دهند در واقع رسالت حل قضیه استعمنشان می

عاجل و فـوری وظیفـه بسـیج و سـازماندهی مـردم را روی یـک  طورن بهاکنو

کشـند؛ در درون کشـور بـه کـار خـود آغـاز برنامه دقیق و واضح به دوش می

نهایت دردناک به کار و حد بغرنج و بینمودند و هم اکنون در تحت شرایط بی

دهند. این نیرو به علت نوپا بـودن آن در جامعـه، اوضـاع پیکار خود ادامه می

 بغرنجی که جامعه مـا را گرفتـه اسـت، در اوضـاع نامسـاعدش
ً
منطقـه و  دیدا

ندگی صفوف آن و سلسله عوامل دیگر، تا اکنون هنوز الملل و به علت پراکبین
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طور کامل در جامعه های فعلی و تاریخی خود را بهیئقادر نگردیده است توانا

 نه تنها در ابعاد نظ
ً
امی و سیاسی بـه صـورتی به آزمون بگذارد. این وضع یقینا

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رود، بلکه در ساحهچنین بغرنج به پیش می

های خـاص خـود المللی نیـز دارای تعقیـدات و پیچیـدگیو در مناسبات بین

  کنیم.است که ما از اطاله کالم در این مورد صرف نظر می

ی مـا جامعـه سـت کـهدهنده اینی کلی جنبش نشانطور خالصه منظرهبه

سوزد. نیرو های استعماری با انقالبی می-اکنون دریک تب دوگانه استعماری

ز تمــام مزایــای برتــری نظــامی، کوشــند بــا اسـتفاده اتفـوق نظــامی خــود می

اقتصادی و فرهنگی نیروهای خود و مزدور خود  -های فاحش سیاسیشکست

لمللی با فشـار نظـامی ااش را در سطح بینرا در کشور ما و بد نامی و رسوایی

اط بپوشاند، لجام بزند و تغییر دهد. و بـا تفـوق تخنیکـی و اسـتفاده از انضـب

آورد جایی از لحاظ نظامی بر جنبش فشار بیاش تا آنآهنین ارتش استعماری

  تماعی به نفع او تغییر کند.اج –که معادله سیاسی 

ردد. بـا وجـود گـجنبش مقاومت از لحاظ نظامی روز تا روز آزموده تر می

ای، لوژستیکی و مورال جنگی، از لحاظ ایـن کـه بـه امـراض برتری های توده

سمتی و قومی گرفتار است و از از لحاظ ساز و برگ نیـز کمبـود دارد، -محلی

تواند مورد مقایسه با نیروی دشمن قرار بگیرد و بـا وجـود ایـن کـه نقـش نمی

ــت، ــراوان اس ــتعمار ف ــا اس ــه ب ــی آن در مقابل ــرای  تخریب ــی در ورای آن ب ول

  بخش هنوز راه درازی در پیش دارد.نگذاری یک ارتش آزادییابن

چه به صورت غیـر  –از لحاظ سیاسی جنبش کنونی ما در خالل شش سال 

تعماری به نفی تسلط اسهای سیاسی خود ه از خالل سازمانسازمان یافته و چ

اسـت؛ ولـی اشـکال حد قـاطع، فراگیـر و اسـتوار رسیده اند. این برخورد بی

سازماندهی سیاسی متاسفانه متناسب با عظمت درخشنده مقاومت کنونی مـا 
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های نیست. دشمن از لحاظ سیاسی تجرید شده و منفصل است و تمام غرش

  های آن نتوانسته است تأثیر بزرگ بر مردم وارد نماید.گریسبعانه و حیله

حـل زود رس نظـامی تر متبارز سـاخت کـه در اخیر باید یک نکته را بیش

نه امکان پذیر  دو طرف قضیه مردم ما و استعمارگر روس مسأله افغعانستان هر

 با هر پیش
ً
کوشـند تـا رفتی در جنبش، هر دو طـرف میاست و نه هم مفید بنا

و...) آن جامعه را -اجتماعی-سیاسی-توازنات جنگ به مفهوم مرکب (نظامی

  ن دو مقوله پیوسته به هم و جدا از هم اند.راه با ابزار نظامی تغییر دهد. و ایهم

  توازنات مثبت و منفی در جنگ کنونی

  چگونگی برخورد با مسأله

چه دیدیم جنبش مقاومت کنونی ما در منظره کلی اش بسیار پیچیده و ما چنان

گیر یک  تناقض الینحل  که درل گسترده است. دشمن عالوه بر ایندر عین حا

در طی شش سال نتوانسته  س سیاسی است،همچنانن قدرت نظامی و افالمیا

رضـه آن مـزدوران بـیاست پایه در میان جامعه افغانی بیابد. 
ُ

کفایـت و بـی ع

کوبنـد. تمـام کشند و زمانی بر فرق خود سنگ مـیگاهی بر رخ مردم تیغ می

کوشش دشمن برای به وجود آوردن مؤسساتی که بتواند بر آن تکیه نمایند، تـا 

نزدیک چنان امکانی در چشم رس قرار  ه نرسیده است و در آیندۀبه نتیجهنوز 

ناسباتش با اقمـار اروپـای شـرقی ندارد. وضع ناگوار روسیه در افغانستان در م

نهایت به وخامت گرائیده است. اقتصاد بیمار کومیکون، فشار چنـد جانبـه بی

ایتی (نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) به روی کشورهای اقمار و نا رضـ

، گرایش گریـز از مرکـز یروز افزون آنها بنابر بحرانات اقتصادی و فشار سیاس

سوسیال امپریالیسم را در میان کشور های وابسته و یا نیمه وابسته به شـوروی، 

کوشش برای استقالل و یا ایجاد توازن، همگـی مشـکالت بزرگـی اسـت کـه 



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ١٧٨

اگـر رهبـری هـان بـدان دچـار اسـت. دشمن در سطح ملی و هم در سطح ج

کفایت، از پا افتاده و انتقالی دشـمن روسـی را نیـز در نظـر بگیـریم، دیـده بی

کنـد. عربـده شود که وضع چندان مطابق میل خرس قطبـی حرکـت نمـیمی

آن ضعف سیاسی اسـت کـه دشـمن در  های چرنینکو و گرومیکو نشانهشیک

ژیک، دشمن مقیاس جهانی بدان دچار است و اکنون در سلسله مسائل استراتی

  مجبور به دفاع شده است و ابتکار عمل را از دست داده است.

انگیـز بازی و فداکاری شـگفتالرغم این که جانیمقاومت مردم ما نیز عل

ها در طی شش سـال توانسـته تمـام محاسـبات سوسـیولوژیک انقـالب را آن

تصـویر » فـانون«چـه را چنـان» عظمت و ضعف خودجوشی«دگرگونه سازد. 

  دهد.ند، یک بار دیگر در کشور ما نمایش میکمی

های جنبش اکنون بـه ولی از جانب دیگر با تکامل اوضاع خالها و کاستی

جنبش مقاومـت  ه است و عالوه بر آن، در معادلهدرجه زیادی از وضوح رسید

ای از عوامـل گر و مردم ما مؤثر نبوده، بلکه سلسلهکنونی ما، تنها روس اشغال

ندطقه و بینو مؤثرات من
ُ
و کندی، جهت دهی سالم و یا انحراف  یالمللی در ت

آن » مرحلـه تکـاملی«آمـد منطقـی کودتای هفت ثور و پـیآن تأثیر دارد. چه 

 تـأثیر اشغال نظامی کشور عزیز ما توسط روس، در توازنات بین
ً
المللی عمیقا

ین العمل این نیروها، خود در سـبک و سـنگگذاشته است که بالمقابل عکس

  سزایی دارد.هکردن این معادله نقش ب

ای رسیده است کـه بایـد تـراز اکنون حنبش بعد از شش سال به آن مرحله

بندی خود را هم به صورت نظری و هم در عمل از این حرکت بیرون بدهـد و 

ی کوشـیدیم بر پایه آن یک حرکت نوین را آغاز نماید، ما در قسمت اول مقاله

طور گذرا مـورد مطالعـه قـرار ا در چشم انداز وسیع بهمقدمات این دگرگونی ر

بینانـه مـؤثرات طور واقعچه مهم است، اینست که باید اکنون بهدهیم، ولی آن
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بررسی قرار داده و طور جداگانه مورد اساسی در این قضیه معقد و پیچیده را به

 جـا کـه بـرای مـا مقـدور اسـت، فـراهمبینی علمی را تا آنمقدمات یک پیش

  سازیم.

  عوامل ناسالم در جنبش مقاومت

در تواریخ قدیم گرچه گاهی قبایل و یا کشورهای عقب مانـده بـر قبایـل و یـا 

ی نیـز در خـالل ایـن تهـاجم، گاهرفته هجوم بـرده انـد و گـهکشورهای پیش

فرهنگی در میان مستعمرات خود منحل گردیـده استیالگر از لحاظ سیاسی و 

» ایاسـتعمار قـاره«خصوص بعـد از ایـن کـه به است، ولی در تاریخ معاصر

گشود، یکی از ممیزات این دوره استعماری این بـوده  طرف خاور و باختر رهبه

تری از رشد اقتصادی و مستعمرات که استعمارگر همیشه در سطح عالی است

در سطح پائین و عقب قرار داشته اند. و چه بسـا کـه ایـن وضـع خـود علـت 

شــرمانه هــای بیهــا و قیمومیــتفریبیو مایــه تمــام عوامتهــاجم اســتعماری 

دموکراسـی و «و زمانی به نـام » تمدن«استعماری بوده است، که گاهی به نام 

لغو استثمار انسـان «چه استعمار روس در زیر شعار چنان و اکنون نیز» برابری

  ها انسان را در بند کشیده است.میلیون» از انسان

ر ما، چنانچه معلوم اسـت، یکـی از پـانزده کشـو افغانستان کشور محبوب

ترین کشور هـای جهـان ن و عقب ماندهتریجهان بوده است که در ردیف فقیر

مزدوری حاکم بـر  ع ناشی از روابط اقتصادی خانخانی وقرار داشت، این وض

بوده است. نظـری های امپریالیستی کشی قدرتراه با بهرهمجموع جامعه، هم

اجتماعی جامعه ما بعد از جنـگ عمـومی دوم جهـانی، ی و بر اوضاع اقتصاد

در سـال  گاهی بـه صـد دالـرر این کشور هیچدهد که در آمد سرانه دنشان می

 ۳تـا  ۵/۲چه در سکتور زراعت و یـا صـنعت از  نرسید. آهنگ رشد اقتصادی
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 ۷تـا  ۶رفت نکرد و سهم صنایع در مجموع عواید خالص ملـی از فیصد پیش

های اول بعد از جنگ کرد. وابستگی اقتصادی کشور که در سالفیصد تجاوز ن

خوار استعمار قدیم آغـاز یافتـه بـود. سیاسـت یراثجهانی دوم تازه به طرف م

گرانـه یـک بـارگی کشـور مـا را در دام حیلـهاقتصادی رهبری شـده داوود بـه 

خروشف انداخت، تا آن حد که بعد از قریـب یـک » گشایش به طرف شرق«

ی کشـور مـا منجـر به تجاوز و اشـغال نظـامی مسـتقیم و گسـتاخانهربع قرن 

  گردید.

بـرد، بلکـه موقعیـت کشور ما نه تنها از درد مزمن عقب مانـدگی رنـج می

جغرافیایی ویژه و دوری مردمان این سرزمین از یـک بـازار مبادلـه مشـترک در 

نتیجـه رشـد اقتصـادی خـود کفـای محلـی ملیتـی؛ رشـد سطح کشور و در 

طور نا مـوزون میسـر نمـود، اجتماعی  مردمان این سرزمین را نیز به دیاقتصا

گون در کنـار روابط و مناسبات اجتمـاعی و اقتصـادی گونـه زمانچه همچنان

نمـود. ایـن نـا مـوزونی رشـد اقتصـادی کـه روحیـات و آمـال زیست میهم

ساخت اجتماعی جامعـه  راه داشت، بر مجموع روناهمگونی در جامعه به هم

بر خواهانـه مـردم مـا بنـانبـرد آزادی ما تأثیر داشته است. اکنون اگـر جبهـات

گ آغاز یافت، عقب مانـدگی هنآنده و ناهمطور پراکن بهخصلت خودجوش آ

ی مـادی بـود کـه ایـن عـدم تـوازن در رشـد آن زمینـهاجتماعی و اقتصادی، 

هایی از متوانست به زودی پا گیرد و هم در تکامل خود سیستندگی هم میپراک

 ناهمگون را در جامعه ما ایجاد نمایـد. ایـن نـاهمگونی در 
ً
نظر و عمل شدیدا

اقتصادی کـه بازتـاب خـود را در اشـکال و مضـمون  ساخت اجتماعی وزیر 

گاه ی سیاسی بخشتوانست با برنامهسازماندهی سیاسی بازگو نمود، می های آ

هنگـی، آطرف هم وحدت، به-ناهمگونی-جامعه راه خود را از خالل وحدت

مشـترکی کـه منـافع قاطبـه  حاد عمل و نظر در تحت یک برنامۀسویی و اتهم
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ای مایـد، ولـی عوامـل عدیـدهن ملت ضد استعماری در آن مضمر باشد، بـاز

دست هم داد و این زمینه اجتماعی و واقعی خـود را تـا سـرحد یـک دست به

  سیاسی ارتقا داد. –واقعیت عملی 

طور خـود ت مـردم مـا از آغـاز بـهکه جنبش مقاومبر همگان روشن است 

نـام ایـن وطـن آغـاز و گسـترش یافـت. دسـته خودی توسط قهرمانـان گـمبه

ها هیچ نقـش های سیاسی داخل و خارج در برانگیختن مردم و بسیج آنبندی

 دنبالهنداشتند و یا 
ً
روانه بوده است. نه ادعای مزورانه نقش آنها محدود و احیانا

ر مبنـی بـر الهـام گیـری مقاومـت مـا از خـارج و نـه هـم الف و رژیم مـزدو

توانـد قهرمـانی و از خـود خارجه نشین نمـی» امیران«های اکروباتیک گزاف

های تـرین قـدرتا دست خالی در مقابل یکـی از بـزرگگذری مردمی را که ب

تزویـر و ی جهانی به پا خاسته و مدت شش سال آن را ادامه داده اند، در پـرده

  ارتجاعی بپوشاند.های استعماری و افه گوییگز

ای که بعد از قیام قهرمانانه مردم هرات، در ولی این جنبش خودجوش توده

به نقطه عطفی رسید و از حالت مجزا و محلی به گستره  ۱۳۵۷حوت سال  ۲۴

لیت خود مصور آن اوضـاع و شـرایطی بـود کـه از آن تولـد 
ُ
ملی پا نهاد؛ در ک

  گردیده بود.

گـاهی ملـی و در نتیجـه رفـتن بـه » خودجوشی ضعف«  در کمبود آ
ً
اساسا

 بــا زنــدگی بــدانی و  هایی از تفکــر و عمــل اســتدنبــال آن شــیوه
ً
کــه عمیقــا

خصـوص المللـی و بـهمانده مردم ما سازگار بود. اوضاع و مـؤثرات بینعقب

پیش  که ی معینی از مقاومت گشتمنطقه که منجر به ایجاد و پیوند آن با دسته

های منـافع ند، به عنوان ابزاری تحقق خواستهکه در فکر آزادی وطن باشاز این

المللی را پیشه خود ساخته و بدین صـورت وابسـتگی های منطقه و بینقدرت

ها نه از جامعه تحلیل علمی دارند و نه ماندگی تاریخی این نیروراه با عقبهم
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نـه خـود را تـرک کـرده و بیناهـای پوسـیده و غیـر واقعحاضر اند پیش داوری

لیت ضد استعماری کشوری به آزمون بگذارنـد، 
ُ
واقعیت وجودی خود را در ک

ی فکری، سیاسی، نظامی و مالی متحـدان های همه جانبهبا استفاده از کمک

وهوم گرایانه را گذاشته مانده و مالمللی خود پایه یک جنبش عقبمنطقه و بین

ر ورای اعتقادات مقدس و عمیق مردم بـه دیـن که این نیروها خود را دو از این

را در خـواب هـم آنای که حتـی راه با دولت باد آورندهپوشانند، هماسالم می

کردند، توانستند مردم ما را نیز به گمراهی که خود شان دچار بودند تصور نمی

-و نه تسلط واقعـی (فکـری -تخنیکی این نیروها-بکشانند. اگر تسلط مادی

مانده و نظامی در حال تالشـی و ی عقبی یک جامعهد در زمینهسیاسی) خو

د، بالمقابـل سـروری توانست به وجود آید و به قوام خود برسفروپاشیدگی می

هـا خـود ی آنکن و کاسب کارانههای خانه خرابها و سیاستکاذب این نیرو

باعث میالد موجی از عقب گرایی و ظلمت ستایی در میان جامعه ما گشـت، 

ومـت خواه استعمار است تا با علم کـردن آن بتوانـد جنـبش مقاوضعی که دل

ارتجاع خالصه کند  –» انقالب«ا در مبارزه میان رمیهنی ما را تخطئه کرده و آن

رفت سـالم اجتمـاعی در و خواست برحق قاطبه ملت ما را برای آزادی و پیش

رس مـردم جهـان بـه  ارتجاع از چشم-ای متقابل استعمارهازدحام اتهام زنی

  دور سازد.

های ارتجاعی با برتری هـای تخنیکی نیرو-ن تاثیرات تقدم مادیعالوه بر آ

چنـان سیاسـت، سـازماندهی و ود در مناسبات با جنبش مقاومـت آنکمی خ

تواند فقط شکست افکاری را در میان مردم انتشار داد که مانند وبای فراگیر می

ورد. و ایـن آپرده شـان بـه ارمغـان بـیبان پشتها و اربابزرگی را برای خود آن

های متمـادی جبـران مردم ماست که بدون خواست و اشتراک شان باید سـال

ها را بپـردازد و بایـد های شکست آفرین و یاس آور و تجزیه کننده آنسیاست
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 شکسـتبا خون
ً
های مـوقتی، پایـه های بیشتر و پذیرش عقب گشت و احیانا

  ای پیروزی کامل بر استعمار روس و مزدورانش بگذارد.یک حرکت نوین را بر

 زده و عقبتخنیکی نیروهای تاریخ-تسلط مادی ولی تاثیر منفی
ً
گرا اساسا

ها با نیروهای انقالبی با یک تصاعد حسابی بـه جلـو در تناقض همه جانبه آن

گـرا بـا تصـاعد تسلیحاتی برای نیـرو هـای عقـب-مالیهای رفت، کمکمی

ال رشد بود؛ و این به ذات خود نیرو هـای انقالبـی و ملـی را در هندسی در ح

شرایط نامساعد قـرار داد و توانسـت از نفـوذ طبیعـی و یـا محتمـل نیروهـای 

گیری نماید. و بدین صورت خوان گستری های مردم جلوقالبی در میان تودهان

ودی ها تـا حـدالمللی آندستان منطقه و بینگرا توسط همبرای نیروهای عقب

توانست آن نیروهای را که فقط بر خود و مردم خود متکی بودند، ضربت بزند 

و توازن قوا را در درون مقاومت به نفع نیروهای مخالف آن تغییـر دهـد؛ ولـی 

های برحـق مـردم این جانبداری که در واقـع تجـاوز بـر مقـدرات و خواسـت

جبهات جنـگ ماست، با کشتارهای فردی و دسته جمعی نیروهای انقالی در 

دستی با روس برای زدن نیروهای انقالبی تکامل نمـود، و و حتی تا سرحد هم

گرایانه در تکامل خـود بـه جنایـت و خیانـت ببدین صورت یک سیاست عق

  ملی نیز رسید.

الـرغم درست در تحت چنین شرایطی است که جنـگ مقاومـت مـا علـی

نیز از رهبـران انقالبـی بازی شگفت انگیز و غیر قابل تصور خود تا کنون جان

خود محروم است. فقدان رهبری انقالبی در جنگ مقاومت کنونی ما، اگر چه 

اطره است، که از یک جانب نتیجه اشتباهات و انحرافات داعیان این راه پر مخ

یابـد و زده تجلـی خـود را مـیهای تـاریخروی از نیرویگاهی به شکل دنباله

بی نما، ولـی آنچـه اکثریـت نیروهـای بـالقوه زمانی نیز در انعزال گرایی انقال

انقالبــی جامعــه را از تجربــه انــدوزی در میــان مبــارزه رویــاروی و تصــحیح 
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نقـالب محـروم سـاخته اسـت، اشتباهات شان از خالل پراتیک داغ و مداوم ا

گرا است که تیشه بر زده و عقبای انحصار طلب تاریخانه عدهننسیاست خای

گر نتوانسـته و و از این آتش افروزی جز دشـمن اشـغال زنندریشه ملت ما می

ما در مورد رهبری انقالبی در آخر مقاله بـازهم بحثـی تواند استفاده ببرد. نمی

  خواهیم داشت.

 دهند تا معادله نادست هم میاین عوامل و عوامل دیگری دست به مجموع

م نـابرابر جنـگ گر روس ترسیم نمایند. مفهـوبرابر جنگ کنونی ما را با اشغال

 در میان تحلیلا
ً
نظران ما در چـارچوب مقـدرات نظـامی و گران و صاحبکثرا

شـود کـه اقتصادی و یا حتی سکانی میان دو نیروی متخاصم اندازه گیـری می

  سازد.یا عدم توازن در قوا را میرخود اجزایی از توازن و

وجـود بخش جهـانی یئهـای رهـااین عدم توازن کمی در بسیار از جنبش

جانبـه، ایـن  داشته است، ولی با داخل شدن عوامل دیگری در محاسـبات دو

ازن و یـا احیانـا خواه به یک معادله متوعدم توازن مخالفت با آمال مردم آزادی

 متناقض با اولی تغییر میغیر متوازن کیفی
ً
گـاهی تا  در آ

ً
نماید. آن عوامل دقیقـا

بنـد و بـه  پارجه ملت دریکماندهی متناسب با اوضاع، وحدت سیاسی، ساز

المللـی بـه نفـع آزادی و ترقـی خدمت گرفتن تمام مؤثرات مثبت منطقه و بین

تواند محاسبات کمی استعاری و کارُبرد آن را در کیفیتی انقالبی است، که می

مستحیل نموده و توازن جدیدی بر پایه تفاعل عناصر کیفی موجود و بالقوه در 

های امپریالیستی توان مقابلـه بـا د آورد که نه قدرتکشور استعمار زده به وجو

کاران  یـارای بهـره بـرداری از آن را آن را دارند و نه هم فرصت طلبان و سازش

اگر ملتی کوچک اراده نمایـد و سـالح « شمولی جهانخواهند داشت. تجربه

های امپریالیسـتی جهـان را بـه شکسـت تواند بزرگ تـرین قـدرتبردارد، می

گـاهی ماگر به مفهـوم کوشـش جـان». سازد مجبور لـی و بازانـه بـرای دادن آ
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هـا برپایـه ی، ابتکـار در بسـیج دایمـی تـودهانقالبی، تکیه بـر وحـدت و ترقـ

هـای متناسـب بـا اوضـاع و های آنی و آتی مردم، ایجاد سازماندهیخواست

بینانه و پیشـرونده، حـل مشـکالت و های واقعها، طرح شعاردرجه رشد توده

طور کلی یک خط سیاسی انقالبـی رهبـری کننـده تضادهای موجود آنان و به

دی توانیم بـه مسـاله بغـرنج انقـالب بـا دیـدرک نگردد، در آن صورت ما نمی

ی تفکـر دچـار تـرین شـیوهکه ما به ظلمـانیعلمی برخورد نمائیم و خطر این

قاومـت گردیم، زیاد است. با غیبت یک خط انقالبی حاکم در طالیه جنبش م

کنونی و در نتیجه کمبـود کیفیتـی عـالی و دینامیـک در درون حرکـت کنـونی 

توانـد تـا جامعه ماست که برتری تسلیحاتی، اقتصادی و تبلیغاتی دشـمن می

یابد با تکیه بـر ایـن عوامـل کمـی حدودی کار آیی داشته و دشمن فرصت می

ر صـفوف دست به مسخ فرهنگی ملت ما بزند و با خلق یـاس و نـا امیـدی د

اختالفات ملیتی، مذهبی وغیره، مردم را پارچـه سـاخته و کلیـت  مردم، ایجاد

  اوضاع را به نفع خود سمت دهد.

گرا اگر های عقبتخنیکی نیروی-غیبت خط انقالبی همراه با تسلط مادی

ستراتیژیک لرزان و نـا گاه سازد، وجود یک عقبله را مییک جانب این معض

عامل نامساعد دیگریست که تـأثیرات منفـی خـود را مطمئنی از جانب دیگر، 

  بر روی تکامل و سمت گیری جنبش ما تاکنون داشته است.

سیاسـی -خصوص پاکستان دو کشوریست که اوضـاع اجتمـاعیایران و به

های واقعی و مشخص در مورد مقاومت افغانستان و حاکم بر آن، جهت گیری

در وضـع موجـود -ثیرات زیـادیچگونگی برخورد شان در مورد این پرابلم تـأ

در مورد ماهیت و چگونگی مقاومت، سمت دهی، و نـوع تکامـل آن  -کنونی

چگونـه پشـتیبانی ایـن شـش سـال جنـگ دیـدیم کـه  داشته است. ما در طی

ها از نیروهایی معین از مقاومت افغانستان، خریطه سیاسی مقاومـت را دولت
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ای در جامعه ما ارای هیچ پایه و مایهتغییر و از نو ترسیم نمود. نیروهایی را که د

نبودند، بر سریر سروری رساند، و نیروهای دیگر را که بنابر دینامیسم داخلـی 

خود جامعه به وجود آمده بود، آهسته آهسته از صحنه تأثیرات فعـال بـه کنـار 

کشید، ایجاد و تکبیر این نوع مقاومت و به وجود آوردن میکانیسـمی کـه ایـن 

نماید، در خالل شش سال جنگ اگر چه توانست نیـرو هـای  هدف را تقویت

بی عرضه و بی کفایت را باال بکشد و نام و نشانی دروغین بـرای ایـن و یـا آن 

سازمان مونتاژ شده به وجود آورد، ولی خود عامل افتـراق درونـی جنـبش بـه 

وجود آوردن عوارض گوناگونی گردید که اکنون حتی خود اداره کننـدگان آن از 

گمی و  ل آن عاجز اند. ما باید به صراحت برای مردم خود بگوئیم که سر درح

بحران موجود در جنبش مقاومت کنونی اگر از یک جانب عاملی در جامعـه و 

دهد کـه توازن موجود در تمام طبقات و نیروهای مختلف سیاسی را نشان می

شوند، نیرو می جاعینی جا بههای تاریخی ماز خالل این بحران به یقین نیروی

چه نمایند، ولی آنگردند و یا رشد میمیرند و نیروهایی تازه متولد میهایی می

های گاهتر است اینست که این بحران در واقعیت امر بحران سیاست عقبمهم

مقاومت ماست که در رابطه به اوضاع داخلی خود این کشورها از یک جانـب 

جانب دیگر ناتوانی و ضـعف خـود را بـه و در مناسبات شان با مقاومت ما از 

تواند گردانندگان نمایش گذارد، و این بحران تا حدی فراگیر شده است که می

وار به دیار نیستی بفرستد. ما باید به صراحت » شمشون«ظاهر و پنهانی آن را 

های کنونی در جنبش مقاومت به مردم خود بگوئیم که عقب گشت و شکست

 شکست به هیچ وجه عقب گشت 
ً
و شکست جنبش مقاومت ما نه، بلکه دقیقا

ای کوته نظر بر مقاومت مـا و عقب گشت سیاست معینی است که توسط عده

هویتی و تطابق میـان ایـن دو مسـاله، مـا را بـه گونه هم تحمیل گشته بود . هر
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کشاند و ضرورت طرح یک ستراتیژی درسـت و انقالبـی را گمراهی ژرفی می

  دارد. های بدبینانه از نظر دور میتحلیلدر پرده ضخیمی از 

گاه ستراتیژیک لرزان و نـا مطمـئن و عقـب مانـده، جنـبش عالوه بر عقب

  –المللی خوبی برخوردار نیست ی بینمقاومت ما از پشتوانه
ً
این مساله ظـاهرا

-ملل متحد در نـوامبر امسـال سازمان وضع دگرگونه دارد: در جلسه عمومی 

اری قطعنامه مربوطه افغانستان رای مثبت داده کـه در آن کشور به طرفد -۱۱۹

ها و حق انتخاب رژیم سیاسـی توسـط خروح نیرو های خارجی، یعنی روس

خود مردم افغانسـتان در آن بـه صـراحت ذکـر رفتـه اسـت و بـه جـز از روس 

ی کریـه گر و چند تا سگ زرین قالده که با شعارهای انقالبی نما چهـرهاشغال

نده اند، دیگر کسی به آن مخالفت نکرده و این درست اسـت کـه خود را پوشا

کننـد. هایی به مقاومت افغانستان میبعضی از کشورهای عربی و غربی کمک

شود و هم هایی ته و باال میها پولکه برای مهاجرین و به نام آنبگذریم از این

بستگی مردم و مها هبازانه آنکه مردم افغانستان و مقاومت جانبگذریم از این

ها هر کدام به جای خـود دارای احترام مردمان سراسر جهان را با خود دارد. آن

ی اهمیت اند و نبایـد آن را کـم اهمیـت انگاشـت، و امـا مقصـود از پشـتوانه

تواننـد بـرای المللی آن نوع مناسباتی است که نیروهای مقاومت ملی مـیبین

های مختلـف را در سـطح ور قدرتها خود برای آزادی کشها و سیاستطرح

ی هنگ بسیج و به فعالیت وا دارنـد. در واقـع پشـتوانهآجهانی در یک خط هم

بخش در سطح جهانی اسـت، بـه المللی عبارت از امتداد ستراتیژی آزادیبین

المللی هر کدام بنابر شرایط و اوضاع ویژه شان در آن صورتی که نیروهای بین

خود را احـراز نماینـد و از خـالل آن بتواننـد در این ستراتیژی جای مشخص 

تکامل و پیشرفت این ستراتیژی سـهم خـود را ادا کننـد. در صـورتی کـه ایـن 

هـای هایی بر آن مسلط گردد که قدرتمناسبات خدشه دار گردد و یا وارونگی



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ١٨٨

های خود را تا سرزمین بتوانند ستراتیژی» بزرگ، متوسط و کوچک«المللی بین

ت امتداد بدهنـد و نیروهـای مقاومـت را در خـدمت خـود قـرار جنگ مقاوم

المللی است که بحیث پشتوانه مـا های بیندهند، در آن صورت این نه قدرت

هـا در خـدمت عنـوان پشـتوانه آنکنند، بلکه این مـا هسـتیم کـه بـهعمل می

» وابسـتگی«کنیم که در قـاموس سیاسـی بـه آن ها عمل میهای آنستراتیژی

های معین باشـد و راه با مدح و تجلیل از نیرود، چه این وابستگی همگوینمی

یا با طرح شعارهای اغواگرانه بر ضد ارباب، در ماهیت این وابستگی تغییـری 

ایم که ما نه فقط بـرای شود. و ما بارها از زبان رهبران مقاومت شنیدهوارد نمی

حفـظ آن از چنگـال آزادی افغانستان، بلکه برای نجات منـابع نفتـی غـرب و 

که هدف از جهـاد کنـونی آزادی نـه، بلکـه جنگیم، و یا ایناستعمار روس می

ی هـافالن خط مذهبی در افغانستان است. ایـن گونـه طرح» والیت«امتدات 

المللـی امضـاء های منطقـه و بینپرده سند وابستگی اقغانستان را به قدرتبی

المللی برای ازادی میهن ه موجود بینتواند از شرایط مثبت بالقوکنند و نمیمی

  استفاده نماید.

ملی انقالبی است کـه بـا  یالمللی عبارت از فعالیت یک نیروپشتوانه بین

سرنوشـت خـود را از  گـردد اهـداف و منـافع وکوشش و تالش خود قـادر می

المللی غیر از مواجهـه بـا های بینچنان بزرگ بسازد که قدرتلحاظ واقعی آن

، ای نمیاشتن آن جزی از منافع و سرنوشت خود شان چارهآن و انگ
ً
بیننـد، بنـا

های بین المللی به وجود نوعی از هم سرنوشتی میان جنبش مقاومت و قدرت

المللـی آید که در آن جنبش مقاومت حیثیت جوهر و اصـل نیروهـای بینمی

  حیثیت عرض  و سایه را دارند.

دهـد، مـا معلومات ما اجازه میدر شرایط جنگ مقاومت کنون تاجایی که 

المللـی دارای آن مناسـبات رزمنـده و انقالبـی متاسفانه تا کنون در سطح بین
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نیستیم که بتواند اهداف کلی جـزی، عاجـل و یـا دراز مـدت مـا را در سـطح 

ر تحقق آن المللی که دالمللی امتداد داده و برای تحقق آن، از نیروهای بینبین

  استفاده نمایند.د منافع خود را می بینن

اجتماعی و -ماندگی کشور ما، رشد ناموزون اقتصادیکه عقبخالصه این

گـاهی ملـی و انقالبـی هـمآدر نتیجه ناهم راه بـا هنگی جبهات نبرد، کمبـود آ

قدان یـک رهبـری انقالبـی ملـی و گرا، فتخنیکی نیروهای عقب-ط مادیتسل

 عدم توازن نیرو در میان ما و دشمن بـه 
ً
گـاه سـتراتیژیک ی عقباضـافهنتیجتا

المللی، آن عوامل نامسـاعد ی محکم بیننامطمئن و لرزان و نبود یک پشتوانه

  است که جنبش کبیر میهن ما در متن آن جریان دارد.

  تمعوامل مساعد در جنبش مقاو

اشغال کشـور » ی نوین تکامی آنمرحله«کودتای هفتم ثور مزدوران روسی و 

شه، مقاومت مردم ما را از سطح مطالبات اقتصادی و ما توسط روس جنایت پی

اجتماعی روزمره تا سرحد خواست مبـرم و فـوری سـرنگونی کامـل و قهـری 

گـر رژیم دست نشانده، شکست متجاوز بیگانه و بیرون راندن عساکر اشـغال

های جزی، محلی و مجزا چنان این مقاومت از مرحله مقاومتارتقاء داد. هم

ل قریب یک سال به مقاومت همه جانبـه و فراگیـر تکامـل از همدیگر در خال

  نمود.

در جنگ کنونی ما تمام طبقات و اقشار ضـد اسـتعمار روس بـه نحـوی از 

انحا اشتراک فعال دارند. اشتراک این طبقات و اقشار که در واقع تمـام هسـتی 

چه این هستی در حال میرش تاریخی باشد و یـا زایـش  –سازد این ملت را می

مقطعـی و یـا  هایها و کاستیالرغم ضعفدر جنگ ضد استعماری علی – آن
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انگیز رستاخیز یـک ملـت را در حالـت ها نمونه شگفتتاریخ، هر کدام از آن

  دهد.ضد استعماری آن نشان می

ی دالل وابسـته کودتای هفتم ثور، اعالم سروری بی چون و چرای سرمایه

آن به وجود  ام طبقات جامعه را علیهبه روس یک حالت واقعی آشتی ناپذیر تم

های بر منافع خـود افکـار، تلقیـات، سـازماندهی و شـیوهآورد که هر کدام بنا

ی دالل و نماینـدگان جنایـت مبارزاتی خاص خود را انتخاب کردند. سـرمایه

پیشه آن در خالل شش سـال از عمـر خیانـت و جنایـت شـان، در مقابلـه بـا 

ی اربـاب ی همـه جانبـهادند که بدون مداخلهرستاخیز عظیم ملت ما نشان د

بار بار خود ادامه دهند. این تجربه خونتوانند به زندگی نکبتروسی شان نمی

ی برای ملت ما ارزش تاریخی دارد و مضمون اساسی آن این است که سرمایه

طـور دالل دولتی دارای آن پایه اجتماعی نیست که بتواند حاکمیت خود را بـه

سرشت و هم سرنوشت خود بر ملت ما تحمیـل ا با دیگر طبقات هممنفرد و ی

نماید. از جانب دیگر ملت ما نیز به هیچ وجه انقیاد و یا وابستگی به بیگانـه را 

بهـای مـادی و تـرین خونحاضر است در مقابلـه بـا آن، گـران پذیرا نیست و

یـه جامعـه مـا بار برای تکامـل آتمعنوی را بپردازد. استفاده از این تجربه خون

خواهند اربابی را به جای ارباب خیلی ضروری و مهم است و به کسانی که می

کنونی بر مقدرات کشور محبوب ما حاکم سازند، هشداری است که ملت بـه 

پا خاسته ما به چیزی کمتر از آزدی کامل قانع نخواهد شد و هشداری است به 

بوجـود آوردن وابسـتگانی  المللی که کوشش بـرایتمام نیروهای منطقه و بین

بار تجربـه تر و تداوم خونتداد این مبارزه در ابعاد گستردهای جز امدیگر نتیجه

  ها در پی نخواهد داشت.کنونی و شکست این کوشش

 جنگ ملی به مفهوم اشتراک تمـام طبقـات و اقشـار ضـد اسـتعمار 
ً
عالوتا

نیروها را در میـزان های مقطعی و یا کلی تمام روس ظرفیت تاریخی و توانایی
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هـای مبارزاتی به نمایش گذاشت. این جنگ نشان داد کـه هـر کـدام از بخش

هـا تـا چـه انـدازه ها در بسیج تودهاجتماعی دارای چه نیروی است. توانای آن

برنـد، قـدرت سیاسـی پنـاه می-است. بـه کـدام افکـار و تلقیـات اجتمـاعی

با استعمار چقدر ژرفـا و پهنـا ها ها تا چه حد است، برخورد آنسازمندهی آن

هـا در چـه میزانـی اسـت بـا چـه نیروهـای  منطقـه و دارد، قدرت تحـرک آن

گیرنـد و بـاالخره سـمت حرکـت المللی در رابطه، توافق و تخلف قرار میبین

  ها به کجا است.آن

ها هزار تن از افراد ایـن کشـور بـه ین تجاربی است که به قیمت خون صدا

ون بعد از گذشت شش سال و اندی همه این مسـایل تـا دست امده است. اکن

حدودی روشن شده اند و توهمات راست روانه و "چـپ روانـه" هـر کـدام در 

مقابل سیلی بنیان برافگن یک جنگ فراگیر و همه جانبـه در حـال فـروریختن 

  است.

ثابـت کـرد کـه ولی تجربه دردناک و پر افتخار ما قبل از همه ایـن نکتـه را 

در صـدد نفـی تسـلط  اقفانستان، جز مشتی مزدور و خود فروخته قاطبه ملت

  استعماری در کشور محبوب ما است.

های ای. تودهکه جنگ ملی است، جنگی است تودهاین جنگ عالوه بر این

تـرین بـار ایـن ال در این جنگ سهم دارند و اساسیطور فعمیلیونی مردم ما به

کشـند. ایـن ی ملت ما به دوش میدههای پا برهنه و حرمان کشیجنگ را توده

ی جهانی ها از تحوالت درونی جامعه و جامعهجنگ مردم عادی ما را که قرن

داشته شده بودند. در مـدت یـک تحـول رفت به دور نگهدر حال تغییر و پیش

عنوان سازندگان اصلی جامعه و تاریخ داخـل کـرد، بزرگ، بغرنچ و دردناک به

میهن و به خاطر دفاع از هستی و هویـت خـود بـدون این مردم به پاس آزادی 

تـرین انداختـه انـد، بـیش» در آتـش نمـرود خلیل آسا«آمادگی قبلی، خود را 
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ها را متحمل شده اند و در خالل شش سـال جنـگ ترین قربانیها و بزرگرنج

انگیـز و غیـر قابـل میل شده روسی، از خود ظرفیت شـگفتسوز تحمانخان

هـا را بـه نظیر این تودهدر خالل این شش سال ما تحرک بی. تصور نشان دادند

یابنـد و حتـی در ای دیگر ارتقا میها از یک تجربه به تجربهبینم. آنچشم می

پیشـی » نخبگان اختـه«گر حاکم، از بسیار رو و روشنغیاب یک جریان پیش

فصـل ی مستقیم و بالهای مردم که با تجربهگرفته اند. سیالیت اجتماعی توده

های هر کـدام از نیـرو هـای خود، دوست و دشمن را تشخیص دادند، توانایی

های مبارزاتی خاص خود را در محک آزمـون اجتماعی را میزان کرده اند و راه

های خـود را مرفـوع سـاختند. ها و کاسـتیگذاشته اند و قدم به قدم دشـواری

گشای مسـلط دارای هگر و رالبته این فراگرد بنابر محدودیت یک جریان روشن

لـیکن در همـه  کنـد. وهای غیر ضروری َسیر میآهنگی بطی و در پیج و خم

هـا و تجربـه تر آنها، اعتماد به نفس بیشگاهی تودهاحوال رشد و روز افزون ا

تر از همه اهمیت دارد، این چه بیشی شان قابل رؤیت و تقدیر است. آناندوز

در خالل شش سال به نقش سازنده و تعیین  های میلیونی مردم مااست که توده

ی خود پی برده اند. و بعد از ایـن هـیچ نیـروی سیاسـی و هـیج قـدرت کننده

تواند چیزی را ها نمیالمللی بدون در دست داشتن موافقت عملی این تودهبین

توان گفت کـه در مـیهن عزیـز مـا عمـر ها تحمیل نماید و به جرأت میبر آن

شود و های موهوم و پندارگرایانه به پایان خود نزدیک مییتها و وصاقیمومیت

گیرنـد و های مردم از اکنون به بعد سرنوشت خـود را خـود بـه دسـت میهتود

تواند از ها تعلق خواهد گرفت. چه نیرویی میقیمومیت و وصایت واقعی به آن

رهنمای  گشای معضالت وتواند رهها نمایندگی کند، که میمنافع آنی و آتی آن

ها را مرتفع سازد، تواند مشکالت مبارزاتی و حیاتی آنها باشد، که میآینده آن

هـا قـرار توانـد پـیش پـای آنو چه دور نمایی قابل پذیرش و قابل تحقق را می
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ها حرکت راه و در پیشاپیش آندهد، فقط و فقط آن نیروی خواهد توانست هم

  نماید. ها را جلبکند و اعتماد و پشتیبانی آن

هـای مـردم مـا را در دام خواهنـد تودهای مـیگرچه تا کنون هنوز هم عـده

های متعـددی بـرای های پندارگرایانه و موهوم اسیر سازند و با شـیوهقیمومیت

کنند، ولی هر قدر این تجارب زود مقاصد اعالم شده و یا پنهانی خود کار می

هـای خـود را در میـدان یئرد، تواناتر به میدان آید و پرده از ُرخ نیات خود بردا

نبرد رویاروی با دشمن به آزمون بگذارد، به همان انـدازه فراگـرد سـقوط آن و 

چه واضح اسـت بخشند. ولی آنتجربه اندوزی بالفصل مردم ما را تسریع می

گاه نقش تعیین کننده ه در نهایت امر جریان تاریخی پیشاین است ک رونده و آ

کـش مـا را از زیـر کرد و دست و پای انسان اسیر و زحمتخود را ایفا خواهد 

  بار اوهام تصورات انباشته باز خواهد شد.

های هـای مختلـف اجتمـاعی از شـیوهستعمار روس که در مقابله بـا نیروا

گیرد و نقاط ضعف هر کدام را نشانه گیری کرده و از گرانه کار میع و حیلهمتنو

ود برسـد، در مقابـل رسـتاخیز عظـیم خواهد با اهـداف شـوم خـورای آن می

ها ندارد و بـدین های میلیونی راهی جز سرکوب، کشتار و نابود کردن تودهتوده

ی کریه استعماری و قهری خـود را بـه تمـام و کمـال بـه نمـایش وسیله چهره

تر مقاومـت مـردم و ور ساختن بیشذارد که خود عاملی است برای شعلهگمی

شوی وای نفوذ در میان مردم، شُستهای مکارانهشیوهانفراد کامل مزدورانش، 

اجتماعی و -مغزی جوانان و نوجوانان و سو استفاده از ورای مصائب اقتصادی

که در آینده خطری را متوجه مردم ما دامن زدن تفرقه در میان مردم با وجود این

م مـا سازد، ولی تا اکنون نه توانسته است نفوذی قابـل توجـه در میـان مـردمی

  داشته باشد.
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ی روس بر حریم مقدس میهن ما و رستاخیز عظیم ملی و تهاجم گستاخانه

گر روس، منافع ملی مردم به پاخاسـته مـا را بـا منـافع و ای ما علیه اشغالتوده

 پیونـد زده اسـت، و اکنـون بـه
ً
طور عینـی میـان سرنوشت مردم منطقه عمیقـا

ک تنگاتنگ منافع به وجود آمـده مقاومت میهنی ما و کشورهای همسایه اشترا

کشورهای همسایه و منطقه را در حالت خطر  ؛است. تهاجم روس به کشور ما

روی روس بـه طـرف واقعی و مستقیم امپریالیسم روس قرار داده است. پـیش

تواننـد آن را نوب برای تمام کشورهای این منطقه زنگ خطر اسـت کـه نمیج

گر دارنـد، وابـط حسـنه بـا روس اشـغالهایی که رنادیده بگیرند، حتی کشور

هـا اگـر هـم بـه روی روس اظهار نکنند. آنتوانند تشویش خود را از پیشنمی

از » خـرس قطبـی«کاری روس نیازمند اند، ولی در عین حال عالقه دارند هم

هـا شعار همه این کشورها است چـه آن» دوری و دوستی«ها به دور باشد. آن

هـا نیـز تواند روزی بـر آنی ناپذیر استعمار روس میدانند که اشتهای سیرمی

ی گر روس عالقـهاشـغال شاید و چنان تجربه ثابـت کـرده اسـت کـهدهن بگ

  عجیب به خون ریختن دوستان و رفقای خود دارد.

این اشتراک منافغ اگر هم بنابر اوضاع حاکم بر کشورهای منطقـه نتوانسـته 

قیـدات و عـوارض جـانبی است در یک خط سالم حرکـت کنـد و موجـب تع

ــت آن بی ــی در کلی ــت، ول ــده اس ــا ش ــت م ــرای مقاوم ــری ب ــد و حص ح

های مادی و معنوی فراوانی را بـرای مقاومـت مـا بـه ارمغـان آورده بستگیهم

  است.

هـا کـه های جدیـد آنالمللی و قطب بندیهای بینمکشخصوص کشبه

 گرم آغاز یک جنگ سرد و
ً
راه دارد. مساله را به همالمللی ای و بینمنطقه احیانا

ی اهمیت ملی آزادی مردم افغانستان از چنگال امپریالیسم روس را از محدوده

پـا خواهـد  آن امتداد داده و بر سرنوشت کل منطقه و جهان تاثیری ژرف و دیر
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و » مرحله نـوین تکامـل آن«داشت. بدین صورت است که کودتای هفتم ثور 

ای و های منطقـهپیشـه، صـف بنـدیاشغال کشـور مـا توسـط روس جنایـت 

المللی حادی را به نفع مقاومت افغانستان و به ضرر رژیم مـزدور کودتـا و بین

بر البته کشـورهای منطقـه هـر کـدام بنـاارباب لجام گسیخته آن به میان آورد. 

های مناسبی منافع حاکم سیاسی خود به مساله توجه دارند و از آن دیدگاه شیوه

 واضـح اسـت کـه آزادی ن آن مد نظر میرا در پیاده کرد
ً
گیرند ولی آن چه کال

مردم افغانستان ضمانت بزرگی برای دوری آنها از چنگال استعمار روس است 

و در صورت شکست مقاومت مردم افغانستان، آنها بایـد سـتراتیژی امنیتـی و 

دفاعی خود را بنابر اوضاع و شرایطی عیار سازند که اسـتعمار لجـام گسـیخته 

  ها قرار دارد.وس در مرزهای آنر

چنان رژیم کودتا و اشغال کشور ما توسط روس بر روی مجموع اوضاع هم

المللی تأثیر عمیق داشت. از یک جانب مردم جهـان در تهـاجم روس بـر بین

قـانون «مانـده بـروز نـوعی جدیـد از ری کوچک، فقیر و عقـبمقدرات کشو

را لگـدمال کـرده اسـت. مـردم  بشـری را دیدند، که امنیت و وجدان» جنگل

سوزی خود را نسبت به مـردم افغانسـتان اظهـار بستگی و دلسراسر جهان هم

تـری داشـتند، داوطلبانـه ای نیز کـه امکـان فعالیـت عملـی بـیشداشته وعده

بستگی با مردم افغانستان را در سراسر جهان بنیاد گذاشـتند، تـا های همکمیته

تان را گـزارش دهنـد و هـم بتواننـد در حـدود هم به مردم خود وقـایع افغانسـ

هـا بـا مقدور، به مردم و مقاومت ما کمک نمایند. اهمیـت ایـن گونـه فعالیت

های مادی و سیاسی آن در به وجـود آوردن نـوعی جدیـد از وجود محدودیت

گــاهی بین المللــی کــه در آن امپریالیســم روس بــه خــاطر قلــدری و لجــام آ

همیـت ارزش فراتـر از اگیـرد، دارای رار میاش مورد محکومیت قگسیتخگی

ست، مردم جهان اکنـون در مسـاله افغانسـتان آن واقعیـت تلخـی را کنونی آن
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زدند، و بینند که استعمارگران دیگر از چند قرن به این طرف بدان دست میمی

شد که مشکل استعمار قـدیم گویـا در سـطح قبل از تهاجم روس این فکر می

از جهان باقی مانده است که باید زود برچیده  شـود، ولـی هایی جهانی گوشه

ران دیگـر بـه واقعیت دردناک و خون آلود افغانسـتان نشـان داد کـه اسـتعمارگ

گونه تـوجهی ندارنـد و هـر گـاهی منـافع آل های آن هیچتکامل بشری و ایده

ها را قربانی هوی و هـوس ها ایجاب کند، حاضر اند ملتحقیر و آزمندانه آن

تـری را د نمایند و بدین صورت مقابله با این جنایت، نیرو و استواری بـیشخو

خواستار است. و امپریالیسم روس که از چند دهـه بـه ایـن طـرف خـود را در 

ده بود، اکنون بدون بخش پوشانهای رهاییبا جنبش» کاریدوستی هم«ورای 

چیـز افغانسـتان های پـا برهنـه و بـینابودی انسـان ترین نوع بهنقاب به فجیع

مشغول است. اکنون در همه جای دنیا در آسیا، افریقا، امریکای التـین هرگـاه 

طور ، مـردم بـدون تردیـد و بـهیکی از افـراد مقاومـت افغانسـتان دیـده شـود

ها از افغانستان روس«کنند و بی محابا شعار ها استقبال میانگیز از آنشگفت

شود. این دستاورد بزرگ و پشتوانه معنوی ها شنیده میاز زبان آن» خارج شوند

و فریـب گر با تمام حیلـه بزرگی برای مقاومت افغانستان است و روس اشغال

را بگیرد. جنگ عادالنه ضد اسـتعماری مـردم مـا خود نتوانسته است جلو  آن

گـردد و تر مردمان سراسـر جهـان برخـوردار میبستگی بیشروز تا روز از هم

انده بـود، در جریـان ایـن را در ورای منـافع مـردم پوشـافسون روس که خـود 

تنهـا بـر پویـه گردد. امر عادالنـه مـردم مـا نـهمیتر رونده کم اثر حرکت پیش

گـاهی حماسی روز افزون خود مردم مـا اثـر می گـذارد، بلکـه در بیـداری و آ

خواهـد کند، و دیری نالمللی مردمان سراسر جهان نقش بزرگی را ایفاء میبین

چه در کشـور مـا در میـان زبـونی و بیچـارگی و که استعمارگر روس چنان بود
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نیز با نفرت عمـوم، فعـال و  المللیبرد، در سطح بینانعزال سیاسی به سر می

  کن مردمان سراسر جهان رو به رو گردد.بنیان

از جانب دیگر تهاجم روس به افغانستان کشور را بـه یـک بـاره در گـرداب 

نفـرت و انزجـار  های جهان از همه نوعی انداخت. کشورالمللتضادهای بین

های شرمانه روس اظهار نمودند. صف بندیود را از این تجاوز غدارانه و بیخ

المللی در کلیت آن به ضرر استعمار روس تغییر یافت و کشورهای مقتـدر بین

عنون پـیش شـرط گر روسـی از افغانسـتان را بـهجهان، خروج عساکر اشـغال

  اختن روابط با روس عنوان کردند.عادی س

بستگی چه در سطح مردم جهان و یا کشورها تـا حـدودی بازتـاب البته هم

دهد، ولی منافع اجتماعی و سیاسی آنها توازنات منطقه و ملی ما را نمایش می

تواند در تحت شرایطی معـین در خـدمت طور بالقوه به عنوان عاملی که میبه

  طور عینی وجود دارد.مورد استفاده قرارگیرد، بهبخش مردم ما اهداف نجات

در همه احوال استفاده از این عوامل مساعد بـه ویـژه نقـش عوامـل مثبـت 

گشـا، مسـتقل و گر، رهالمللی مشروع به وجود یک جریان روشنمنطقه و بین

چنـان هـای بغـرنج و پیچیـده آن، آنکار آزموده است که بتواند در پـیچ و خم

از چنگـال اسـتعمار و  بتواند منافع علیای ملت مـا را کـه آزادیحرکت کند تا 

است، با مهـارت  ی کنونی امپریالیسم روسر مرحلهخصوص دبه امپریالیسم 

 ه راسـت و چـپابستگی و لغزیدن بوصله پاسداری نموده و از خطرات وو ح

مصئون نگهدارد؛ ولـی ایـن عامـل بـالقوه چـه در سـطح ملـی، منطقـه و یـا 

کنونی مـا  ی تا کنون در مجموع محرک عظیمی برای جنبش مقاومتالمللبین

هـای مـردم ترین عامل مثبت در میانه البتـه نقـش تودهبوده است. تعیین کننده

توانـد در تحـت است، که از خالل یک جنگ ضـد اسـتعماری و عادالنـه می

ها را نها را به هم پیوند بزند و آرهبری یک نیروی انقالبی، منافع آنی و آتی آن
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های مباززاتی از یک پیروزی به پیروزی دیگر رهنمون گردد. ما در از پیچ و خم

  تری صحبت خواهیم کرد.این باره در آخر مقاله با تفصیل بیش

 تحرک ذاتی و روابط متقابل عوامل موثر درونی و بیرونی

ی بـوده اسـت. های بزرگدر خالل شش سال اخیر کشور ما شاهد دگرگونی

تماعی در جامعه ما عوض گردیـده و در نتیجـه صـف اقتصادی و اجمناسبات 

وجود آمده اسـت. مرزهـای ی مبارزاتی بهماعی نوین در عرصههای اجتبندی

های اجتمـاعی، تصنعی میـان مـردم در خـالل جنـگ از هـم پاشـیده و الیـه

دیگـر تری از هـمهای متعدد در مجاورت هم، شناخت بیشها، فرهنگملیت

هـای جدیـد اسـت. انسـان هـا خمیرمایـه حرکتامتزاج جبـری آن یابند ومی

رسـند و چـه دیگر میها به همها و درهپایهمحصور و مجبور ما با نوردیدن کوه

هـای گیرنـد. سـازمانای متعدد الجواب قرار مـیبسا که مردم جهان در رابطه

های راه حلحال چیز تازه بود، مردم را در مقابل  سیاسی که در جامعه ما به هر

المللـی در های محلی یا ملـی و یـا بیندهد، سیاستمتعدد مبارزاتی قرار می

روی  طور روشـن پـیشر، نتـایج خـود را بـهباجریان یک فراگرد سریع و خون

کلیت این جریان میکانیسمی را  حوادث و ،گذارد. مجموع این وقایع مردم می

و عامل بسـیار مهمـی در خـالل آن عنوان سازنده آورد که انسان بهوجود میبه

یابـد. فکتـور زمـانی در میــان کنــد و رشـد میانـدوزد، تغییـر مـیتجربـه می

مجموعی از عوامل مثبت و منفی و توازنات بغرنج و پیچیده آن به سیر متوالی 

کـه بایـد بـدان  کند. اینست آن تحرک ذاتیسوی تعالی سیر میو مار پیچی به

میـان  را درت و نتایج جنگ کنونی و خط سیر آنشتوجه بیش از حد مبذول دا

  جو کرد و بیرون کشید.وآن جست

توجه محدود به عوامل مثبت و منفی و یا دیدن خود و دشمن در یک رابطه 

س و سازد. زمانی به یـامرده و ایستا، ما را به دیدی متحجر و سطحی دچار می
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انجامـد و اسـت می کـه انحـالل فکـری سیاسـینا امیدی و نتایج ناشی از آن

زمــانی دیگــر نیــز بــه مــاجراجویی، دادن شــعارهای میــان تهــی و توســل بــه 

دیدی تحلیلی علمـی و پویـا و پندارگرایی جزمی، که در هر حال جنبش را از 

  سازد.نگر محروم میآینده

های امپیریالیسم روس درخـالل شـش سـال گذشـته بـه سلسـله سیاسـت

ا از خالل آن اوضاع جدیدی مطابق به تخریبی هدفمندی متوسل شده است، ت

و  انب آنهـا بـه تخریـب نهـاد اجتمـاعیمنافع خود را به وجود آورد. از یک ج

اقدام کردند. هدف از سیاستی » ساخت گرایانه«اقتصادی جامعه ما با منطقی 

ه؛ ضـربه زدن آن های شماره سوم، ششم و هشتم آنها متجلی گشتکه در فرمان

توانسـت زیربنـای یـک مقاومـت تصادی بـود کـه میاق مناسبات اجتماعی و

سـاخت «اجتماعی را علیه مـزدوران روسـی بسـازد. از جانـب دیگـر منطـق 

های پنجـاه بـه بعـد در حـال المللـی از سـالروسی که در سطح بین» گرایانه

ی افغـانی را بـا ای اجتمـاعی معـین از جامعـهخواست کتلـهآزمایش بود، می

انب خود متمائل گرداند، ولـی ایـن سیاسـت بنـابر ج بههای اقتصادی انگیزه

  بیرون است، به شکست انجامید. هعواملی که از حوصله این مقال

هـای ها پیچ و مهـرهاز جانب دیگر امپریالیسم روس و مزدورانش که مدت

های سابق را در دست داشـتند، بـه نـابودی کامـل نیروهـای اطالعاتی دولت

داختند، و در مدت زمان کوتـاهی کـاروانی از مخالف بالقوه و بالفعل خود پر

 
ً
مشعل داران سیاسی و تاریخی را زنده بـه گـور کردنـد. ایـن حملـه منحصـرا

متوجه یک جریان فکری و یا یک الیه اجتماعی نبود، بلکه در آهنگ و پهنـای 

کـرد. ایـن خود حیله تمام تجارب استعماری را به نحوی کامل نماینـدگی می

تـری داد، به جنبش خود به خـودی مجـال پـرواز بـیش سیاست با وجودی که

العمل  قاطبه ملت را نیز برانگیخت. در یکی دو سال اخیـر امپریالیسـم عکس
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های گذشته خود به مسخ فرهنگی جوانـان و روس با تجربه اندوزی از کاستی

شـر اوباشـی را در مؤسسـات اجتمـاعی و خواهـد قنوجوانان آغاز کـرد و می

  اید که هستی آنها وابسته به هستی استعمار باشد.سیاسی تثبیت نم

هـای زیـادی رخ ولی از سوی دیگر در جانب مردم و مقاومت نیز دگرگونی

هـا اگـر تـا حـدودی مرهـون قربـانی بـی همتـای نیروهـای داد. این دگرگونی

ریـای خـود، راه را بـرای جامعه است که با بذر افشانی بیتاز گر و پیشروشن

 این جریان پیشمبارزان راه از
ً
رفت جامعه از ادی روشن ساخته اند، ولی عمدتا

هـا خالل جنگ است که مستقل از اراده استعمارگران و برخالف خواسـت آن

توانـد درآینـده ها را به وجود آورده است که میای از تغییرات و دگرگونیسلسه

  تاز جامعه قرار گیرد.پایه کار مبارزاتی نیروهای انقالبی و پیش

دیگر است. اکنون که یکی از این تغییرات نزدیکی زاید الوصف مردم به هم

هـای ی ملت را مورد تهدید قرار داده است، تودهاستعمارگر روس هستی قاطبه

طور طبیعی به فشردگی و نزدیکی با هم نیاز دارند. اگر تا دیروز مردم ما مردم به

ساخته بود، اکنون فاصل  را احساسات ملیتی، سمتی و محلی از هم دیگر جدا

دار روس آن مرزی دیگری در میان مردم کشیده  شده است. مجاهد و یا طرف

جود دارد و مجاهـدان راه آزادی از وها است که دریایی از آتش و خون میان آن

نـد. در دیگردیگـر و یـاور همهر قوم  و ملیت از هر سمت و محلی، برادر هم

جـای دیگـر، در ر تحرک نیروهـا از جـایی بـههمات، دنقل و انتقال سالح و م

مـا  .کمک به مجاهدان از لحاظ مواد غذایی، مسکن و امکانات سـتر و اخفـا

یا  خوریم که مربوط کدام ملیت و یا کدام محل وکمتر به این سوال مردم بر می

دریغ همه چیز خود را در اختیار مجاهدان ریا و بی مردم بی کدام قوم هستید؟

ه از میـان قبایـل پشـتون، راه هـای هـزاردهند. خط سیر نیروقرار میآزادی راه 

افتـد های پشتون از میان قبایل هزاره و ازبک و .. است، و کمتر اتفـاق مینیرو
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روی و عقـب نشـینی که مرزهای تصنعی دیروزی مانع موثری در تحرک، پیش

ای که توسط ی تازه مانند تعصبات فرقهنیروها باشد. البته عوامل محدود کننده

 روس دامن زده می
ً
چـه ن جنبش به وجود آمده است، ولی آنشود، در میااکثرا

های میـان سـمت ،هـا، اقـوامبسـتگی میـان ملیتمهم است، اینست که هـم

های متفرق روز افزون است. ما در جریان سال اخیر به نـوعی مختلف و محل

خــوریم کــه ی نظــامی نیــز بــر مــیفروپاشــیدگی مرزهــای محلــی در ســاحه

در راه اسـت، ولـی ایـن بـه ذات خـود ای همی فرقهکه با صبغهالرغم اینعلی

ها و محـل متعـدد فروپاشیدگی و فرسایش، انفصال تصنعی میان اقوام، ملیت

  رساند. یاری می

فرهنگـی میـان  که امتزاج سیاسـی و توانیم بگوئیم طور قطع میاکنون ما به

تلف کشور به آن اندازه گسترش و تعمیق یافته های مخها و سمتاقوام، ملیت

اعتمادی داشته است. اکنون دیگر تحقیر، بیاست که در طول تاریخ ما وجود ن

کـاری و ها جای خود را به احتـرام، هـمها و سمتو جدایی میان اقوام، ملیت

کند. در این جریان سترگ به وجود آمدن یک ملت واقعی بستگی خالی میهم

ای هـم موجـود اسـت. کـه ک، البته گرایشات منفی و تنگ نظرانهدر حال تحر

 توسط روس اشغال
ً
گیرد، گردد و مورد سوء استفاده قرار میگر تقویت میاکثرا

رسـد، ولـی بنـابر شـرایط و های اشکال نوین آن نیز به مشـاهده میو یا جوانه

ال اوضاع حاکم بر جامعه و تناقض همـه جانبـه مـاهوی بـا اسـتعمارگر، مجـ

دهد. منافع مشترک مردم افغانستان رویش و پرورش این گونه گرایشات را نمی

قـدر قـوی اسـت کـه هـم مرزهـای تعماری آندر بحبوحه یک جنگ ضد اسـ

وجـود آمـده مداران گذشته بهتصنعی تاریخی را که در سابق بنابر منافع دولت

یانه و یا جدایی برد و هم گرایشات منفی تنگ نظرانه، برتری جوبود، از بین می

پژمرد. این وضع جدید پایه عینی یک حرکت ملـی را کـه طلبانه را در نطفه می
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گـذارد، بـه وجـود آورده از محدوده محلی، زبانی، سمتی و ملیتی پا فراتر می

 میگرایانهگرایانه و یا توطئههای عقبحلیلاست، و بر ت
ً
خواهد با ای که تعمدا

ای را بر اندام  نـاموزون » رهبری سنتی«غانستان اف» جامعه قبائلی«علم کردن 

گرا و طور زیرکانه تضاد میان قبائیـل عقـبآن پیکرتراشی کنند و جنبش ما را به

کشـد. چـه، ایـن خط بطـالن می جا بزنند،» اصالح طلب«حکومت مرکزی 

خبر انـد و دی تغییرات واقع شده در جامعه بیگران یا از دنبال کردن جتحلیل

های شان مبتنی بر اوضاع و شرایط ماقبل کودتا اسـت و یـا ایـن کـه نقطه نظر

نماید؛ می» دانشمندانه«های ها را وادار به دادن این گونه طرحانگیزه معینی آن

حال تغییرات حاصله در این ساحه به آن اندازه ایست که اگر هم به ولی در هر 

نی را که در آن نیـرو منتهای خود نرسیده است، ولی در وضع کنونی آن پایه عی

وجـود فقرات یک حرکت ضد استعماری را بهیا نیروهای محلی بتوانند ستون 

را ر ایـن مسـائل و نتـایج حاصـله از آنتـآورد، از بین برده است. تحلیل بـیش

  طور مشخص روی آن کار کرد.گذاریم و به وقت دیگری که باید بهمی

وجـود آمـدن ثور شـاهد بـها بعد از کودتای هفت از جانب دیگر جامعه م

های سیاسی متعـدد در های سیاسی متعددی بوده است. بروز سازمانسازمان

سیاسی مردم پدیده ایست تازه و نو بنیاد،  دیگر در زندگی اجتماعی وجوار هم

 از خـالل مؤسسـات سـنتی خـود  و
ً
جامعه ما قبل از کودتای هفت ثور عمدتا

کاری ایـن مؤسسـات سـنتی بـا مـردم شد، که حکومت مرکزی با هماداره می

  رابطه داشت.

ویژه پـس از تهـاجم روس بـه افغانسـتان، در بعد از کودتای هفت ثور و به

ــازمان ــور س ــارج از کش ــل و خ ــادات داخ ــار و اعتق ــی دارای افک های سیاس

ی کار متناقضی به میان آمد، و بنابر تناقضـات موجـود در سازماندهی و شیوه

ه بـا اسـتعمار های متعدد در مقابلـسیاسی، صف بندیی جامعه و نبود تجربه
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ی ایـن وجود آمد. ما اکنون در صدد تحلیـل همـه جانبـهروسی و ایادی آن به

چه برای مـا در ایـن ها در جامعه خود نیسیتم. آنها و نقش تاریخی آنسازمان

هـا و تجربـه انـدوزی مطرح است، برخورد مردم نسبت به این سـازمان همقال

  ز خالل یک پیوند فعال و پویا است.ها اآن

ای ای یک جنبش خود جوش تـودهم ما که بر پایهی مردبازانهمقاومت جان

های سیاسی متعدد در داخل و وجود آمدن سازمانوجود آمده بود، بعد از بهبه

گر و پیـاده کـردن اهـداف سیاسـی خارج از کشور برای مقابله با روس اشغال

دیگر در رابطه و پیوند نزدیک قرارگرفتنـد. مـردم ا همخود، در تکامل خویش ب

قهرمان ما مسؤولیت تاریخی برپا کردن شورش فراگیر را داشت. ولی رهنمایی 

های معینی که ایـن تخنیکی و سیاست –این شورش، تغذیه آن با وسائل مادی 

های سیاسـی شورش را از مراحل ابتدایی آن ارتقاء دهـد، مسـؤولیت سـازمان

  بود.

های محلی، والیتـی و سـمتی، ردم در مراحل اولی جنگ در اشکال گروهم

راه بــا های سـنتی را هـماشـکال متعـدد سـازماندهی و پیـاده کــردن سیاسـت

شعارهای سیاسی معینی داشتند، ولی اختناق روس از یک جانب و امکانـات 

 ها از مراجع معینی به دسـت آوردنـد،ای از سازمانتسلیحاتی که عده –مادی 

های مردم بـا های سیاسی نزدیک کرد. تودهها را به سازمانعواملی بود که توده

کرده بود  خیلی زود رو بـه ها تحمیل منطق حسی خود که اوضاع حاکم بر آن

ی سـاحهدر هـا را های آنـی آنتوانسـت نیازمنـدیهایی آوردند که میسازمان

 ا به حلیه دیـن مقـدسهاین سازمان خصوص که اکثرنظامی پاسخ بگوئید، به

توانست با احساسات مذهبی مردم که اکنون بـا اسالم نیز آراسته بودند، که می

راهی نماید. ولی مردم در ها گره خورده بود، همهویت تاریخی و اجتماعی آن

ریـای خـود متوجـه شـدند کـه ایـن بازی بـیکاری و جانخالل نزدیکی، هم
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تخنیکی خود عالیق غیر مبـارزاتی  – ها در سیاست تسلیحاتی و مادیسازمان

چنان شـعارهای بلنـد شـده از دهند، و همح علیای ملی ترجیح میرا بر مصال

که در تفصیالت خـود بـا هویـت تـاریخی مـردم نظر از اینها صرفطرف آن

ها قـرار دارد. آن چـه بـرای کرد روزمره خود آنبیگانه است، در تناقض با عمل

ای از احزاب هنده بود، تفسیرات متعدد بود که از عدهمردم بیش از همه تکان د

ها داشتند، تا آن های مذهبی آنبرم حیاتی زندگی مبارزاتی و ارزشاز مسائل م

ای را در درون مردم امتداد داده و حدی که این تفسیرات متناقض تعصبات فرقه

رفتـه  دیگر پـیشاز اختالفات فکر و اندیشه تا سرحد رویا رویی نظامی با هم

  است.

ها بـه های گسترده توسط این احزاب و گروهها و استخوان شکنییخونریز

های مختلف، ولی همواره به نام اسالم در میـان مـردم دامـن زده شـد و در نام

ها در ارتباط با مردم از مرز اختالفات درونی پـا های آننتیجه مجموع سیاست

ل عـالج رسـید. سیاسـت فراتر گذاشـت و بـه تناقضـات تعصـبی و غیـر قابـ

 انحصارگرایانه، منفعتتماعی این گروهاج
ً
گرانـه بـوده جویانه و چپاولها اکثرا

کرد است و این خود مردم را به تفکر و اندیشه در مورد ماهیت، اهداف و عمل

العمل مردم در مقابلـه بـا ایـن اوضـاع دوری داشت. عکسها وا میاین گروه

جـا ود، تا مگر راه رستگاری را در آنگروه دیگر ب گزیدن از یک گروه و رفتن به

راه بـود، مـردم بیابد، ولی در این تحرک دایم که تجربه زنده و گویـا بـا آن هـم

راه بـا نـا در این میان مردم هـم» نشودمولوی یافت «شده که انسان گم ددیمی

 امیدی توام با تجربه اندوزی خود، نیز بـه ایجـاد اشـکال سـنتی سـازماندهی

های محلـی و های قومی، اتحادیـهها، اتحادیهلویه جرگه«همت گماشتند؛ به 

پنـاه بردنـد کـه » ها، شوراهای وحدت مجاهدین، شوراهای تبلیغی و.. ملیت

ی مـردم بـود کـه از یـک جانـب از العملـی سـازماندههمه آن اشکال عکس
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 هــای لــو داده بــر جنــبش ناراضــی بودنــد و از جانــب دیگــر بــدون درکهگرو

خواستند خود زمام امور خـود را در دسـت المللی میهای ملی و بینواقعیت

دهی در نالعملی و عارضی سـازماگیرند، ولی واضح بود که این اشکال عکس

  بغرنج و پیچیده کشور ما تاب و توان رشد و تکامل را ندارد.شرایط 

ها، ولی سیل سرکش مقاومت مردم از میان همه ایـن مصـائب، نـا امیـدی

دهـد. هـم بـه حرکـت و تجربـه انـدوزی خـود ادامـه می ها، هنوزگستریدام

گیری مـردم از هـا روز افـزون و هـدفای مـردم از ایـن گروههای کتلهجدایی

ای هم به طرف یاس و شود. عدهتر میها نیز مشخصاط گیری با این گروهارتب

ابی خـود را بـا کنند، ولی تحـرک و راه یـها حرکت مینا امیدی از این سازمان

دهند، و عده دیگر نیز از لحاظ فکری، سیاسی های خاص خود ادامه میشیوه

هـا کشند و روابط خود را با آنهای مذکور میو سازماندهی، مرزهایی با گروه

 در سطح ارتباطـات مـادی 
ً
سـازند. بگـذریم از تخنیکـی محصـور می –دقیقا

ی آورد و سـاحهوجـود  مـی ای قلیل بههای حادی که توسط عدهالعملعکس

چه مهم است، این است کـه کند. آناشکال گوناگون آن ترک میمبارزاتی را به 

بازی آنها و تجربه شش سال شاهد نیروی عظیم، شگرف و سرکش مردم، جان

تواننـد های مذکور به هیچ صـورت نمـیها است که گروهظرفیت مبارزاتی آن

و در نتیجه پوسـیدگی، از خـود بیگـانگی و راه به آن حرکت کنند پای و همهم

 هاتر تودهها و بعد به هدر دادن نیروی مبارزاتی بیشانعزال روز افزون این گروه

نگر این فراگرد اسـت کـه مـا بینانه و آیندهتحلیل عمیق، واقعشود، با منجر می

 جنبش کنونی را جنبش با مراکز متعدد بدون رهبری سال
ً
م و هم اکنـون عمـدتا

ارزیـابی  های مردم به مفهوم فرار از مراکز تحمیلـیخودی تودهنبش خود بهج

باز و قهرمان خود را در تمـام ابعـاد آن های جانکرده و سیالیت اجتماعی توده

گشت نبش ما نه یک مسیر عقبکنیم که فروکش کنونی در جدیده و اعالن می
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الل شش سال و ی، بلکه شکست سیاست معینی است که بر مردم در خاتوده

اندی گذشته تحمیل شده است، و نباید به هیج صورت میـان ایـن دو فراگـرد 

کنند، هم هویتی حرکت می متناقض که در مقاطع و صور معینی در تماس هم

نوشتی را پذیرا گردیم. تعمیم این فروکش و یا میالد حرکت جدید بـر و هم سر

شد بدیلی است کـه بتوانـد های جنبش، شروط ایجاد تکامل و رپایه نیازمندی

ای و از میان موانع بی حد و حصری جنبش را از میان یک تحرک عظیمی توده

طور ای جدید ارتقاء دهد. این امکـان بـهای به مرحلهطور الینقطع از مرحلهبه

 بـر 
ً
بالقوه و بالفعل هنوز هم وجود دارد و حساسیت کنونی جنـبش نیـز دقیقـا

  ت.روی همین محاسبه استوار اس

گاهانه که منافع تاریخی ملت ما را در خالل یـک جنبش آزادی خواهانه و آ

بـرد ذاتی رنـج می جنگ استعماری به دوش بکشد، در این میان هم از ضعف

ندگی درونی، کم تجربگی، نبود یک سیاست عمومی روشنی که ناشی از پراک

ع ویـژه است که مجموع این نیروها را به دور خود جمع کنـد، و هـم از اوضـا

گرانـه و المللـی، نقـش روشـنحاکم بر جنبش، عوامل نامساعد منطقـه و بین

بارزی را که این جریان در خالل شش سال گذشته بدوش داشته است، چه در 

مقابله با روس استعمارگر و چه در دادن آگاهی به مـردم ازخـالل یـک مبـارزه 

ریـای قهرمانانه و بـیبازی انهای بارزی از جدشمن و دادن نمونهرویاروی با 

توان نادیده گرفت. البتـه اکنـون در صـدد تحلیـل همـه ها به هیچ وجه نمیآن

جانبه این جریان و نقاط مثبت و منفی آن نیستیم، ولی آن چه قابل تذکر است 

باز خود های مردم ما در همه احوال از فرزندان صدیق و پاکاین است که توده

مام هسـتی خـویش دفـاع کـرده، و در وجـود ایـن و فرزندان رنج و مبارزه با ت

گـین دشـمن جریان آینده تابنـاک آزادی کشـور را دیـده انـد. ت بلیغـات زهـر آ

های معینـی گرای جنبش  اگر چه در ساحهعقب عناصر متحجر و گر واشغال
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موفق به پخش سموم خوده شده است، در مجموع مردم ما را نتوانسته است از 

  این جریان جدا سازد.

 ی مسـتقیم وکه مردم در خالل شـش سـال گذشـته بـا تجربـهخالصه این

های دسـت آوردنـد. سـازمانتـری از دشـمن بـهبالفصل خود، شناخت بیش

کاری قرار ها در تعامل و همسیاسی موجود در ساحه را از نزدیک دیدند، با آن

ن هـای  ذاتـی خـود را بـه آزمـوگرفته و نتایج خود را حاصل کردنـد، توانـایی

را بر المللی قرار گرفته و موثرات آننی تنگاتنگ منطقه و بیگذاشتند و در رابطه

جنبش ما درک کردند. البته این تجربه اندوزی با قیمت گزاف به دست آمـده و 

رود. هم اکنون با بسیاری از توهمات و پیشنهات طور بسیار بطی به پیش میبه

های مستقیم و مشخص توسط تودهای است توام است، ولی به هر حال تجربه

میلیونی که بر تکامل اوضاع بعـدی جنـبش تـأثیرات ژرف و دیرپـای خواهـد 

گاهی ملی و انقالبی فراهم خواهد کرد.گذاشت و پایه   ای محکم برای رشد آ

گـاهی اکنـون ارگذبدین صورت اگاهی نوین پا به عرصه وجود می د. این آ

است. روابط  شهر و روستا، روابط  مرزهای شش ساله را به سرعت درنوردیده

بین فرماندهان و فرمانبرداران، روابط میـان جبهـات مختلـف کشـور و میـان 

گـاه جنـبش در چنـان روابـط حـاکم بـر عقبهای مختلف کشور و همملیت

یابـد، پاکستان و ایران با جبهات داخلی و طور فشرده و همـه جانبـه رشـد می

ی محدود بیند که از ساحهیعی رو به رو میانسان تفنگ به دست خود را با وقا

را شـکل داده و ته و او باید با آن در آمیزد، آنزندگی محیطی او بیرون رنگ گرف

های خود در جهت معینی سوق دهد. زمانی این وقـایع او مطابق به نیازمندی

یابد و زمان دیگـری بـا در خالل این جبر، او خود را  می کشاند ورا با خود می

ی شش و تقالی خود برای بازسازی محیط زیسـتن مطـابق مـیلش سـازندهکو

ای حرکـت چنـان محـیط  گسـتردهجبری برای دیگران است. این مبارزه در آن



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٠٨

کند که در آن امپریالیسم روس و مزدوران خود فروخته آن یک جانـب ایـن می

ت سازد، و او با تمام وجـودش در مقابـل ابعـاد وسـیع حرکـتنازع بزرگ را می

گیرد، و جانب دیگر آن را پـویش درونـی مجموعـه امپریالیستی روس قرار می

سـازد. ایـن زمـان جهـان میاش و همبزرگی از مردم کشور، مردمان همسـایه

حرکت متناقض پیچیده و گسترده پایه این آگاهی نوین است که اکنون در ذهن 

  سازد.بندد و شخصیت ذهنی آن را میمردمان ما نقش می

ملی به مفهوم درک درست تاریخ خود، نظام ارزشی خویش با تمام  آگاهی

راهان، با مخالفان و جوانب میرنده و بالنده آن، مناسبات خود با دشمن، با هم

کننـد. و در نتیجـه یا کسانی که در خطوط متوازی و یا متقاطع با او حرکت می

ه که دارای نمای حرکت اجتماعی خویش به مفهوم گروهی بهم پیوست فهم دور

سرنوشت مشترک اند و اکنون در مفهوم ملت افغانستان هویت مشترک خود را 

یابند و در مفهوم جامع آن درک موقعیت خود در تاریخ و جامعه، اکنون در می

گیـر یـک  گذارد که ملت بـه پاخاسـته مـا دری وجود میشرایطی پا به عرصه

ر مقابـل امپریالیسـم روس ی فراگیر برای تثبیت هستی و هویت خـود دمبارزه

 –هـای فکـری است. از جانـب دیگـر مناسـبات اجتمـاعی پوسـیده و راه حل

شش سال و اندی به پیش کشیده انـد، در اثـر  ها در خاللای را که آنسیاسی

ی غنی مردم ما ناتوانی و یا توانایی محدود خود  را به آزمـون گذاشـتند.  تجربه

ما بدون موانع جدیی به رشد یـا ارتقـای  اگر آگاهی ملی ضد استعماری مردم

بر سلسـله عوامـل ملـی، گرایی بنـااست، آگاهی ملی ضد عقـبخود رسیده 

کند، ولی  مردم ما اکنون کوهی المللی با آن آهنگ حرکت نمیای و بینمنطقه

گرای جامعـه از تجارب حسی، پراکنده ولی مستقیم خود را از نیروهای عقـب

گشا تا سرحد یک گر و رهراه با یک جریان روشنآینده همدارند، که به یقین در 

فریبـی و اگر هـم شـدت اختنـاق روس و عـوام یابد،آگاهی منطقی ارتقاء می
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گرا بتوانند از رشد سریع آن جلوگیری کرده و آن را بطـی سـازند، عناصر عقب

 توانند سد شـوند یـاولی به هیچ وجه این جریان نیرومند آگاهی آفرین را نمی

  نابود سازند.

ای درازمدت اگر از یک جانب با بدین صورت فاکتور زمانی در یک مبارزه

شـود کـه خـود را در اشـکال ی انـدازه گیـری میتوازن قوای موجود در ساحه

های متعدد سـازماندهی سیاسی، شیوه –ی مسلحانه، مبارزات اعتقادی مبارزه

تمـاعی مـردم و در مناسـبات اج –مبارزه و راه یابی برای حل مسائل اقتصـادی 

دهد، از جانب دیگر با آن تغییرات درونی  پیونـد دارد کـه المللی نشان میبین

اراده طرفین و یا اطراف نـزاع  طور مستقالنه و خارج از در خالل این حرکت به

کند و تأثیرات خود را هـم بـر روی تـوازن قـوا و هـم آید، رشد میوجود میبه

گذارد، که در جامعه ما در تغییـرات وارده یزم حرکت میروی مجموعه میکانبه

های اجتمـاعی بستگی روز افزون میان الیهدر مناسبات اقتصادی مردم، در هم

های مختلف کشور ما، در تجربه انـدوزی روز افـزون ضد استعماری و ملیت

گاهی ملی ضد استعماری  و ضد ارتجـاعی  مردم، از موقعیت نوینی در رشد آ

خـود  التیکند که ما در تحلـت. درک علمی فکتور زمان حکم میمضمر اس

طـور بـه یو تحوالت درون راتییمتقابل توازن موجود قوا را با تغ ریتفاعل و تأث

مـورد  نانـهیبطور واقعبه یاز مقاطع مبارزات یهر مقطع زمان با آن درمو ه یکل

. مینمائ یبررس یعلم دیرا با یگریبر د یکی یهو امکان غلب میقرار ده یابیارز

 ایپو یدرون راتییاز خالل تغ خیتار یهشروندیحرکت پ هومبه مف یخیجبر تار

 طیجـدا از شـرا تواندیوجه نم چیبه ه اشیطیمح طیافزون بر شراروز ریو تأث

ما) که بر آن حاکم است، مـورد مطالعـه  ی(توازن قوا در مفهوم مناسبات کنون

 یـیگرامـا را بـه جزم جانبـهکیبرخـورد  گونهنیاشود.  و مفهوم واقع ردیقرار گ

خـم و چیداشـت پـ نظـر حرکت را بدون در کی تیکه کل کشاندیم اساسیب
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 کـهیحـالکنند، درآن صـادر ییـهداشته، احکام خود را بر پا آن در نظر یاجزا

 یهاز حـد و مطـابق بـه توازنـات موجـود در مبـارز شیآن توجه ب گریجانب د

 رارحرکـت قـ نیـا تیـکل ییهکه سمت حرکت را بر پانین ااست. بدو یکنون

 یحاکم موجود که بـه هـر صـورت دارا طیصورت ما با درک شرا نیبد م،یده

حاصـله در درون جامعـه و  قیـعم راتییـاست، از همـه تغ یزمانتیمحدود

 ایـو  میگـذاریگـردن مـ یدیـام و نـا أسیـبـه  جـهیجنبش غافل مانده، در نت

اگـر مـدت کوتـاه و در  م،یریـگیمـ شینه را پـاکارشو ساز دبنمین یهاحلراه

موجـب  توانـدیقـوا) اسـت کـه مـ (تـوازن طیشـرا نیا یزمان کیمقاطع نزد

 راتییـتغ یو کنـد یتنـد ییـهپا تواندیها گردد و خود مو شکست هایروزیپ

جنـبش اسـت کـه  یدرونـ راتییـتغ نیدر مدت زمان دراز ا یشود، ول یدرون

 م
ً
 زمیکـانیتـوازن قـوا و مجمـوع م یرو را بر خود قیعم راتیتأث واندتیعمدتا

  .حرکت بگذارد

 .تناقضـات گونـاگون اسـت ریگ ما در یصورت جنگ درازمدت کنون نیبد

دشـمن در  یهمؤتلفـ یهـاگروه انیـم یما و دشمن، تناقض درون انیتناقض م

آن، تناقض  مقاومت در ابعاد مختلف یهاگروه انیابعاد گوناگون آن، تناقض م

آن، و تناقض  یالتتشکی – یاسیس یماندگجنگ با عقب رفتشیسطح پ انیم

  غیره.و یموجود در ساحه و جهت حرکت گروه یان توازن قوایم

 نیـیو عمـده تع ین تنـاقض اساسـیما و دشـمن بـه عنـاو انیم ضتناق اگر

موجـود  یقوا انین است، تناقض مآ تیو خصلت جنبش در کل مایس یهکنند

 نیـو ا ،سـمت حرکـت جنـبش اسـت یهکننـد نییجنبش تع نیرک دروو تح

 شیتناقض، محرک آن پ یهجهت عمد گاهیجا یهکنند نییتناقض است که تع

ما و دشـمن  انیاختتام آن است. اگر تناقض م یهکنند نییو عقب و باالخره تع

سرنوشت  یتوازن قوا و تحرک درون انیتناقض م ،سازدیرا م دهیپد نیسرشت ا
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از رهبـران را بـه  یاعـده یاست که گاه هیقض نیا قیست. عدم فهم دقاز آنس

 یدیـو نـا ام أسیـ یگریدای هبر عد زین یو زمان کشاندیم هیپایب یگریجزم

نشـان  یو عملـ یاسیس ،یفکر یهاگشتخود را در عقب و گرددیم یمستول

 .دهدیم

  ١٢؟رساند اریی را افغانستان مردم تواندمی چگونه اروپا

  
 و آثـار مـورد در خصـوصبـه هرخواننـده، که را ای هنکت :مترجم یمقدمه

 و خییط تـاریشـرا باشـد، خاطرداشـته بـه سـتیبا اسـییس و خییتـار اسناد

 طیشرا در آن از استفاده چگونگی و افتهی نگارش آن در اثر که است اجتماعی

                                                           
 سـابق افغانسـتان و اسـتاد ملـی دمتحـ یجبھـه رئـیسرهبـر سـاما،  "رهبـر"عبـدالقیوم  ی) بیانیه١٠

در کمیته بلژیک، مـتن ایـن اثـر بـه زبـان فرانسـوی بـوده و توسـط کمیتـه  هامبورگ و کیل هاییونیورستی

  ترجمه شده است. ٢٠١٢جنوری  ٢٧گان در ادامه دهنده-فرهنگی ساما
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 کمتـر طقیمن ریناپذ انکار و حیاصل صر نیا که کمال تأسف با است. موجود

  و شده واقع توجه مورد
ً
 نـاقص جـه برداشـتینت در. شـودمـی اغمـاض اکثـرا

 هـایتبصـره و منفصـل نقـل و هـارویهیحاش با و آمده عمل اثربه ازمحتوای

 باعث رمسؤوالنهیغ
ً
 در آنچه« دومای مهین در که گردد اثرمی همان مسخ بعضا

 روسـیپروف ادیـ زنـده ایهیانیب متن ،»است شده ترجمه فرانسوی زبان از نیپائ

 افغانستان، درمورد کنفرانسی در اروپا در هشتاد ایدهه در نیمه دومرهبر  ومیق

  حضار سمع به
ً
خاطر نشـان سـاخت  دیبا  است. شده رسانده اروپایی عمدتا

 درآن افغانسـتان ملی متحد جبھۀ سیرئ عنوان به که پروفیسور عبدالقیوم رهبر

  سازمان کی از ندگیینما هبنه  بود نموده اشتراک جلسه
ً
 »رهبر». «ساما« مثال

 و هـاهسـتی همـه بـا را حاضـران افغانسـتان اوضـاع از اش انهیداه لیتحل با

 را ملی مقاومت جنبش از تیحما انیمدع و ساخته آشنا مقاومت هایکاستی

 هشـتاد ایدهـه طیشـرا در گـرفتن قرار دوباره کرده با قیتشو عمل به گفتار از

 بانیید پشـتیشھ گفتار ملی وجوه رونیا از .است» رهبر« اهوی،یه و الدییم

 توانـدمـی شـوروی، زمیالیامپر الیسوس برابر در ما ملت ازمقاومت ایدن مردم

 
ً
 و کمـک انتظـارات بـا رابطـه در شتریب نکته نیا .باشد آموزنده و مفھوم کامال

 میبـرای تحکـ یاروپـائ کشـورهای هـاآن ریتأث ریز و اروپا، مردم از بانییپشت

   .است تیاهم قابل افغانستان، مقاومت

 با انقالبی، و مبارز استمداریس و غرب هایدانشگاه  مجرب استاد عنوان به

 و اری،یهوشـ و دقـت بـا داشـت، د اروپایشھ» رهبر « از که قییعم شناخت

هـای ککمـ ابسـر قربـان را کشـورش خییتـار خـاص گـاهیجا کهآن بدون

  مجلـس نیـا در ازجملـه ،هـاغربـی نـبض گـرفتن با د،ینما غرب گوناکون

 ملی مقاومت شناساندن هدف به و صدا نمودن بلند با زمانهم تا خواستمی

از  ریـغ تشکلی در کشور ونییلیم هایهتود» رسمی مقاومت« کشور، مترقی و
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 از تیـحما و دفـاع در قـتیحق در را مقاومـت بـه نیبـخـوش هـایاروپایی

 آن ایگفتـه دو مـورد نیـا حـال در نیا با .کند جیبس البیانق  -ملی مقاومت

 گفـت مـی کـهنیـا کـیی  :اسـت آوری ادی قابل آزادی راه کفن گلگون دیشھ

 آن ردبُ  کار به تیصالح د،ینما کمک خواهدمی ما ملت مرجعی به که زمانی«

 در باشد ما خود مردم به مربوط فقط ستیبا گرید آن ایچگونه و چرا و کمک

 نیـا ردبُ  کار به موارد کهنیا دیق با بود؛ خواهد وابستگی آغاز سر کمک رآنیغ

  و مقاومت خدمت د دریبا هاکمک
ً
 تذکر« .باشند شفاف و شده حساب کامال

 تیموجود تا دهندمی به خرچ را تالش نیآخر دشمنان: که بود نیا شان گرید

 موجود هم صفرای همثاب به حتی که بدانند دیبا ولی ،دهند تقرب صفر به را ما

   .»میهست

 و هیروح نیا با درست» رهبر« دفاع خود ملت ایهیداع از غربی مجامع در

 نیا نیب است فرق  .آوردمی عمل د بهیشھ که بود رییگموضع و غرور نیچن با

نفـع  بـه تضـادها و امکانـات از استفاده و جیبس زیانگ غرور و اصولی ایوهیش

 و کمـک جذب نام ریز گذاشتن آن و نیا آستان به سر و گریوزهیدر با جنبش

 نیـا در گـرید جالـبای . مسـألهاست ُمد گشته امروز که تضادها از استفاده

استعمار  کردعمل و زمان آن در روس استعمار کردعمل که ستا نیا سخنرانی

 نشان که دارند ادییز هایشباهت افغانستان در اکنون هم نشیمتحد و کایامر

  .دارد مشترک لکردعم و شتسرهرنامی  تحت استعمار، دهدمی

 مـتن در هـاتیواقع نمودن جابه جا با درد، با و کدر با ایخواننده که دیام

 و قیـدق درحفـظ بلکـه بمانـد امـان راه در کـج به رفتن از تنھا نه آن، خییتار

پاک  رهروان گرید کشور، معاصر خیتار از صفحه هزاران از کیی ایمسؤوالنه

  .دهد نجات راههیب به دنیلغز از را نتیط



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢١٤

  سخنرانی متن

 اینـدهینما و مقاومـت اینـدهینما عنـوان به که است ازیامت کی من برای نیا

 افغانسـتان - کیـبلژ ایتـهیکم دعـوت بـه افغانسـتان، ملـی متحـد ایجبھه

 بـه جـانیـا در مقاومـت، طرفـدار )هاکییوبلژ افغانھا از مشترکی ایتهی(کم

 تیرعا در ما مردم تیمسؤول رشیپذ شاخص من حضور .پردازممی یسخنران

 اجتمـاعی و عدالت دموکراسی آزادی، عنیی المللینیب ایجامعه مھم اصول

 بـر شـوروی تھـاجم سـالگرد نیهفتم مناسبت به که ییهمآ گرد نیا .باشدمی

 صـلح حفـظ ای آزادی،یـاح در را مـا مقاومـت تیـاهم اسـت، شـده گـزار

  .دهدمی نشان منطقه ثبات و المللینیب

 در اوضـاع .اسـت ثابـت آن هدف ولی، ابدیمی تکامل شوروی ژییسترات

 جانـب دو در که راتیییتغ بعضی بر گذشته، ایهفته چند ظرف در افغانستان

 .مقاومـت جانب در و دشمن درجانب .گذاردمی صحه است، وستهیپ وقوعهب

 هـاروس دیـجد گماشـتۀ (لکاب میرژ سیرئ، للها بینج آقای شیپ هفته چند

 بـرای حتمی کییتاکت اقدام سه  ا.خ .د .ح نومیپل نیستمیب انیدرجر ،)درکابل

 و در روسـتاها نفـوذ تیـتقو ،حداتسر ترصد  :نمود شنھادیپ حزب و دولت

 چه هاآن مقاومت برای و افغانستان مردم برای نیا .ملی آشتین کارآیی یتضم

 درجـاجی، وار،هـج در جنـوبی در گـرالقشون اشغ اتیعمل دهد؟می معنی

ه یعل رحمانهیب حمالت شرق؛ شمال درمناطق و کنر در کشی لشکر ا؛یدرپکت

 اتیعمل ثقل مرکز انتقال برای تالش کشور؛ غربی جنوب مناطق و هرات مردم

 اتیعمل نیا ایعمده هدف. رانیا و حدی پاکستانسر مناطق جانب به نظامی

 هیهمسـا ممالـک صـوب بـه افغانسـتان حـرانب صدور شوروی، قوای نظامی

 سـاختن منحـرف و ران،یـا و پاکسـتان بـر فشار اعمال لهیوس نیا به ، واست

 طـرف به ردیگمی افغانستان انجام در که عامی قتل از جھانی ایعامه تیذهن
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 دست به دوباره ضمن در هدف .است هیهمسا ممالک با حدیسر معضالت

  .باشدمی المللینیب مجامع رأس در و منطقه در رفته دست از آوردن اعتبار

 توسـط م ۱۹۸۱ درسـال روسـتاها اهـالی نیب در نفوذ کسب برای کوشش

 گونـه آن کـه داشـت انیـبعـد جر بـه وقـت آن از و شده اعالن برژنف دیلئون

 نـام ریـز نفـوذی هایوهگر خاص شکل دربی  .جی .کیای لهیوسبه مساعی

 عمـدهای فهیوظ دو  .درآمد اجراء ایمنصه به »خاد« س مخفییپول و »اکسا«

 مقاومت، اجتماعات هایدسته در کردن نفوذ ده است.ش سپرده »خاد« بهکه 

 که ونییفرکس چھار ساختن متحد گر،ید ازجانب و ملی؛ های تیاقل و لییقبا

  .دینمامی بیترک را  .ا .خ .د .ح

 نیکـرمل دیـجد ایگماشـته میـرژ در بزرگـی بس تیاهم اکنون طرح نیا

 ریـز کودتـا فردای همان ها درشوروی نفوذی استیس اما. است نموده کسب

 اشکال مذکور استیحاضرس درحال .دیگرد آغاز »اجتماعی هایفورمیر« نام

 ل،یقبا انسر بعضی با تبانی مقاومت، نیب در نفوذ .است گرفته به خود گریید

 در هاوهیش نیا که جاییآن از .رهیوغ ملی هایتیاقل نھاد نام شوراهای لیتشک

 کـه رودمـی آن احتمـال انـد، داده جهینت ای اندازه تا گذشته های سال انیجر

 را دییـجد سـاتیتأس و داده انکشـاف و دیتشـد را هـاکیتاکت نیها اشوروی

   .ندینما برپا استیس آن دنیبخش تحقق جھت

 ایقاعـده ایتوسـعه برای گریید ایوهیش ملی، آشتی اصطالح به استیس

 مردم برای که باشدمردم می نیب در نفوذ کسب و نشانده دست میرژ اجتماعی

 محلـی، انتخابات کشور، بر شوروی تیحاکم حفظ د.دهمی معنی نیچن ما

 برای ونییسیکم دولتی، قدرت هایارگان اصطالح به ها، استقرارجرگه لیتشک

 در خصـوصبه را تاجتماعی دول نفوذ تا آنند برای مانورها نیاای همه، آشتی

  .دینما اءیاح دوباره روستاها



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢١٦

 و گوربـاچف توسـط شـده انداختـه راه دیـجد هایژییسترات ایعده دیشا

 امـا .باشـند کرده باور گورباچف را تیامن و سالح خلعای نغمه و للها بینج

 و ت،یـوال نیچند در نظامی اتیعمل خصوصبه و افغانستان در تلخ تیواقع

 کشـور اشغال برای شوروی هدف که ستآن گواه حدیسر ساحات ژه دریوهب

 بازتـاب را رییـتغ این نشـانهیتـرکوچـک مـا، مـردم کامل ساختن عیمط و ما

  .دینمانمی

  مقاومت هایشرفتیپ و ضعف نقاط

 رونیـب توانمی جھان مردم برای و خود برای ما، مردم مقاومت از که را درسی

 ما، مردم ایمسلحانه مقاومت امروز ت.اس قی برخورداریعم مفھوم از د،یکش

 بـه آتـش مقاومـت قدرت .است انکشاف درحال شیهاضعف همه وجود با

 دسـت لیثق سالح به مقاومت  .است تربزرگ مراتب به قبل هایسال تناسب

 دشـمن بـر کـه خسـاراتی و هوا؛ دافع و تانک های ضدموشک به است، افتهی

. مقاومـت اسـت شیافـزا رحـالد تـوجھی قابـل شـکل به د،ینمامی لیتحم

 بھتـر سـازماندهی برکـت از .دارد را خود قوای تمرکز و چیبس، بھتری توانمند

 و دشـمن نفـوذ ریـز اسـت شـھرهای قـادر مقاومـت خـود، هـایتیـفعال

 مـا مقاومـت حـال نیعـ در امـا .دهد قرار دفاعی درحالت راآن استحکامات

 ترمغلق امروز هاروس هیعل جنگ .دارد هم را خود هایضعف و بزرگ نواقص

 دولت کی چوکات در ،آن جنگی لیطو و ضیعر نیبا ماش دشمن .شده است

 درحال آمـاده و گرفته درس ومنفی خود  مثبت ازنقاط خودکامه، ،ستیتاریمل

 مربوط مقاومت به که جایی تا اماد. باشمی ندهیآ برای خود هایطرح ساختن

 را افغانستان در نظامی اوضاع کاملت از الزمه های درس ما مقاومت شود،می

 آموزش مدرن، سالح از استفاده نظامی جھت ناتیتمر .دینمانمی بندیجمع
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 هـایجنبـه نظرداشـتر د بـا جنـگ هـایکیـتاکت و علمـی دیجد هایوهیش

 صورت به تاحال، جنگ شناسی جامعه و روانی فرهنگی، اسی،یاقتصادی، س

  .ته استافین مقاومت انیدرم را خود پژواک جدی

 بھتـر را دشمن هاآن .اند افتهی دست ایتازه آگاهی خود به ما مردم همآن با

 بـر جنـگ راتیتـأث هـاآن کنند.درک می را جنگ های ازمندیین و شناسندمی

 هـایسـازمان بعضـی ما سبب نیهم به .ندینمامی ابییارز را جامعه مجموع

 غرض به را هایی کیینزد تا نددار تالش هم باز و هم باز که مینیبیرا م اسییس

گـاهی مـردم هـایخواسـت از هاآن رایز .اندازند راه ائتالف اهمی و وحدت  آ

   .اند خواهان روزییپ شرط شیپ عنوانبه را وحدت مردم که دانندمی و دارند

 روابـط و کیـپلوماتید هـایتیـفعال بـه هاسازمان از ایعده که را توجھی

 انکشـاف دیـجد ایمرحلـه نیبازتاب هم هم ،اند داشته معطوف المللینیب

 نشیـب و هـابرداشت، اسییس بیترک اجزای از کی هر که زمانی اما .باشدمی

 کندمی بازگو را بغرنج تیواقع نیا درستی شیب و کم طور به که خود را خاص

   .آوردبار می را هاییدگییکش کار نیا ،کشندمی شیپ

 موجـب هـودهیبـ هایزییخونر و بیرق احزاب انیم مسلحانه تصادمات

  و دیسردل
ً
 آن، بـر عـالوه. اسـت مـردم شـده نیب در درماندگی و أسی بعضا

 کی و گراییمنطقه و گراییلهیقب مانند فرهنگی و خییتار عوامل نوع از عواملی

 و ریـخط جینتـا مقاومـت جنـبش تحرک برای، مقاومت عدیبُ  کی نشینوع ب

 شیب المللینیب ای عرصه ما در مقاومت نهبدبختا .اند داشته کنهصلیف حتی

 عنوانبه و شودمی مبدل بزرگ هایقدرت انیم تشنجات ای چهیباز به شیپ از

  .دینما دفاع خود از تواندنمی ستم ریز ملت خییتار ایندهینما
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  میهست برو رو هاآن با کشور داخل در ما که بزرگی مشکالت

 لیـقا تفـاوت شـده آزاد مناطق و غالاش تحت مناطق نیب توانمی مجموع در

  زیتما نیا ولی ،شد
ً
 تحـت منـاطق در کـه ن معنـییبـد. سـتین آشکار کامال

 آن هـر دشـمن ،شده آزاد مناطق در کهحالی در دارد حضور مقاومت، اشغال

 کیـمتودولوژ هـدف کیـ برای را زیتما آن اما. بزند تھاجم دست به تواندمی

 سـر بـه آن در نـوع منـاطق هـردو در مـردم هک را طییشرا و کرد حفظ توانمی

  .قرارداد ابییارز و لیتحل مورد برند،می

  اشغال  تحت مناطق .الف

  مردم اشغال تحت مناطق در اسی،ینظرس از
ً
 و وحشـت فضـای کیـدر واقعا

 سـتییفاش استیس با مورد نیا ادی دریز هایشباهت .برندمی سر به دهشت

 کسـی چیهـ تیـامن .است وجودم دوم جھانی جنگ زمان دهشت و وحشت

 اتیح نیتضم هم نه و وخانواده خانه تیامن نه مال، تیامن نه ست؛ین نیتضم

 هفته چند کهطوری همان و برند؛می سر به زندان نفر در هزار صد حدود .افراد

 افغانسـتان، در حقـوق بشـر از تخطی ،میخواند »کورا ارمه« گزارش در شیپ

 نیبـ آن، بـر عالوه .باشدمی انکار قابل ریغ و مشھود ها،زندان در خصوصبه

 چـه هـاآن سر بر داندنمی کس چیه. هستند مفقوداالثر نفر هزار تا صد پنجاه

 کـار ن،ید ارجنتـایشـا. شـدند چـه هاآن که پرسدمی کسی هم نه است؛ آمده

 سازماندهی به ضرورت هاافغان هم» می دانیم مادران« نوشتسر بازخواست

 میرژ اقتصادی، نظر از .رندیبگ عھده به را اشخاص سان آن به تا باشند داشته

 اردو، لیـقب از مولـد ریغ ساتیتأس سویهب شیپ از شیب را مردم نشانده دست

 آن در مردم که یاقتصاد مشکل طیشرا و راند؛می و استخبارات سیپول شه،یمل

 اقتصـاد. هـددمی کشی سوق برادر به شان لیم خالف را هاآن ،برندمی سر به
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 از استھالکی مواد اعظم قسمت و است شده برده نیازب کلی به ما کشور مولد

 را افغانی ایجامعه اقتصادی وابستگی جهینت در که شودوارد می اتحادشوروی

  .بخشدمی شدت هاروس به

 احـزاب نیمجاهـد .اسـت اهـالی جبـری انتقال ر،یاخ مشکالت از کیی

 و ایـپکت ( کابـل ات اطـرافیـوال و کابل ال،شم اتیازوال افغانستان مختلف

 اهالی خواهندمی هاروس که دهندمی گزارش ،رسندمی پاکستان به که )هرات

 اجتمـاعی نھـاد خواهنـدمـی هاآن .دهند انتقال گرید تیوال را به تیوال کی

 از اگرشـما: نـدیگومی مردم به هاآن .بردارند انیم از مناطق آن در را مقاومت

 در تـن مـا اسـتیس بـه شـما اگـر گرید عبارت به  دینگرد بر رانیا ای پاکستان

 عیتوز ند،یآمی گرید اتیوال از که هاییآن به را داد تانیجا و اموال ما د،ینده

هـا آن جانـب کیـاز .اسـت هـاروس دیـجد اسـتیس نیـا نمـود. میخـواه

 بانییپشـت مقاومت از حال تا آغاز از که را محالت سنتی نھادهای خواهندمی

 مـردم و واردان تـازه انیم گرخصومتیجانب د از و زندیبر هم در اند، نموده

 سـازی روسـی فرهنگـی، نظـر از .آورند وجودبه تیوال هر و هیقر هر اصلی

 مکاتـب در درسـی هـایهبرنام تمام .است انیجر در افغانی ایجامعه عیسر

 خیتـار بر اضافه .اند شده داده رییتغ هادانشگاه در چنانهم ها وسهیل ،هیابتدائ

 گرفته کودکستان شاگردان، از ایهمه است، ا .خ .د .ح ثنای و مدح که حزب

 ه،یروسـ کمونسـت حزب ایشده مسخ خیتار ه،یروس خیتار دیبا ،دانشگاه تا

 به هیروس کمک چنانهم و هیروس و افغانستان انیجواری مهم حسن و برادری

 جـوان بـه هـزار هفتـاد تـا پنجـاه نیبـ گـرید جانب از. اموزندیب را افغانستان

 نیبـ کـه مـذکور جوانان و کودکان. اند شده فرستاده شوروی هایتیجمھور

 افغانستان به که زمانی و نندیبمی مات مخصوصیتعل ،باشندمی ۲۵ و ۷ نیسن
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 را شوروی توسط افغانستان اشغال از تیحما واقعی فکری نھاد دیبا گردند، بر

  .ندینما لیتشک

  آزادشده مناطق .ب

 انیـم رقابـت عواقـب ولـی سـتندین گـراشغال تابع مردم ،شده آزاد مناطق در

 بـه احـزاب انیـم اخـتالف اکثر اوقات. شوندمی متقبل را مقاومت هایگروه

 مردم انیم روابط درد، افرا انیم روابط در .شودمی فصل و حل سالح ایلهیوس

دموکراسـی  کمبـود نـوعی هـانسـازما و احـزاب انیـم روابط در و مقاومت و

 نظامی برخوردهای باعث که توانند؛نمی تحمل را گریکدی هاآن. است موجود

 کمبـود و اسـییس ایبرنامـه کیـ کمبـود .ندارد راههم به منفعتی چیه و شده

آن،  استعماری ضد و ستییالیامپر ضد مفھوم به مردم نمودن اسییسای پروسه

  .است محسوس

 به را روستایی مناطق در زراعتی داتیتول بیتخر ما ی،اقتصاد ایساحه در

 ترک را کشور مردم ها؛ل مھاجرتیدل به طرف کی از م:یهست شاهد شکل دو

مناطق  در اقتصادی انکشاف روی ایمالحظه قابل منفی ریتأث نیا و اند نموده

 اقتصـادی اسـتیس سـبب بـه گـر،ید ازجانـب. گـذاردمـی جـا به روستایی

 ؛بـرده نیب از را مردم ندار و آنھا دار روستایی؛ مناطق در هاسروسوز خانمان

   .آورنددرمی پا از را شان مواشی و زنندمی آتش را شان هایخرمن

 ساتیتأس کدام ما افغانستان داخل در متأسفانه حال به تا فرهنگی سطح در

 دارد انیجر که یساز روسی ایاعتبار با پروسه قابل شکل به بتواند که فرهنگی

ی؛ دانشگاه نه، کودکستانی نه دارد وجود مکتبی نه م.یندار ،ردیگ قرار تقابل در

 در که ساخت نشان خاطر دیبا متأسفانه بلکه افغانستان داخل در تنھا نه نیا و

دانشـگاه  نـه دم نیـا تـا ،سـتانمھـاجر افغان ونیـلیم پنج هم، رانیا و پاکستان
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 مـردم نوشتسر نیا بنابر جدی. ثانوی مکتب کدام هم نه و دارند مخصوص

 خواهـد چـه طییشـرا نیچن در ما جوانان ایندهیآ خواهد شد؟ چه افغانستان

، خصـوص کودکـانبـه ،اهـالی باالی جنگ روانی راتیتأث، آن بر اضافه بود؟

  .است کننده نگران

  بکنند؟ دیبا چه معضالت نیا حل برای مردم افغانستان

 فرامـوش نیا برای ،مردم برای بود؟ هندخوا چه حل هایهرا ،طیشرا نیچن در

 همـه، از تـر اول کـه نظـرم نیا به م؟ منیتوانمی چه افغانستان داخل شدگان

 دیـبا مـردم رایـز ،اسـت سـتانافغان ایجامعه ساختن اسییس ز،یچ نیترمھم

 نمی هاآن ،مییتعل کار بدون ،فرهنگی کار بدون ،اسییس بدون کار که بدانند

 را ساتیتأس چنان جادیا ابتکارشان  خود دیبا هاآن و برسند؛ روزییپ به توانند

مانند  بشر حقوق از دفاع مؤسسات توجه دیبا گر،ید جانب از رند.یگ دست به

 در خصـوصهب افغانستان، در بشر حقوق از ها تخطی به را ایدن گرید مراجع و

  .نمود المللی جلبنشدگان بی دیناپد و نیمحبوس قسمت
ً
 دشوار بس کار بعدا

مـا  روی شیپ مردم، و مقاومت انیم روابط در دموکراسی میتعم و تحقق برای

  .داشت قرارخواهد

 هـدف بـه را وریشـهیپ و فیـخف عیصنا، صنعتی زراعتی، هایپروژه دیبا

 جـادیا مقاومت مناطق در داخل افغانستان در کفا خود مناطق آوردن وجودبه

 فقـط نیـا و شـد؛ مانع را رانیا و پاکستان جانب مھاجرت بیترت نیبد و کرد

 .باشـد افغانستان داخل در شان اقتصادی اساس که بود خواهد زمانی ممکن

 انـد بوده داردوام رجنگیگ که در گریید کشورهای تجارب از استفاده با دیبا

 دیق بدون الزم کمک و گذاشت انیبن افغانستان داخل در را جنگی اقتصاد کی
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 در را هـاافغـان بتواند که جنگی اقتصاد آن تا دنآور دستبه المللینیشرط ب و

  .گردد تیتقو ،رساند مدد کشور داخل

 تا آورد وجودبه افغانستان داخل در مستقلی ساتیتأس دیبا فرهنگی عدبُ در 

 عھده به مردم برای را رهیوغ هادانشگاه ،هاکودکستان ،مکاتب جادیا تیمسؤول

 اروپـا کـه زییچ ستنیا .آورد دستبه هاپروژه آن برای کمک دیبا و رد؛یبگ

  .دهد انجام تواندمی

 انجـام تواننـدمـی چـه معضالت نیا حل برای انیاروپائ و اروپا یهجامع

 .باشـد هـاقـدرت ابر انیم قمار ایلهیوس افغانستان که میخواهنمی دهند؟ ما

 هر جانب از دیبا که ت، حقییاراد خود برای است ملت کی حق ما، خواست

 مبـارزه هـایجنـبش از تیحما ایهیداع که اروپا ایجامعه حکومات از کی

 بانییپشـت دارنـد، را جھـان در بخـشیآزاد هایجنبش مختاری و خود برای

 تیـو حاکم اسـتقالل نقض و راستیناپذ انقسام آزادی که میدانمی ما .گردد

 و حیتقبـ سـزاوار المللـینیبـ ایجامعـه دوسـت صلح اعضای از کیی ملی

  .باشد می جھان سراسر مردمان نکوهش

 قیتشو تجاوزگر نگردند، اتخاذ است الزم که اقداماتی هرگاه آن، بر عالوه

 نیا. زد خواهد تجاوز به دست و باربار هم باز جھان در گرید جای در و شده

ب یـترت نیبـد .آورد رونیـب توانمی اروپا خیتار از خصوصبه که است درسی

 هـم اروپـا مردمـان آزادی از دفاع حال نیع در فغانستانا مردم آزادی از دفاع

 رابطه در اروپا هنگآهم و است قاطعیس کی که میهست دهیعق نیا به ما .است

 مجبـور را هـاروس تـا آورد وجود به را مؤثرتر قوت کی تواندمی افغانستان، با

 بھتـر میکنمی فکر ما. کشند رونیب افغانستان از را خود قوای ترعیسر سازد که

 و نموده ترمحکم را خود بستگیهم اروپایی ممالک و هاییاروپا تا بود خواهد

  بستگیهم کیاز و حکومتی میتصام به موجود، فردی ابتکارات از راآن
ً
صـرفا
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 نظـامی، کمـک شـامل کـه مـا مـردم بـه جانبه همه بستگیهم کی به بشری

  .دهند انکشاف باشد، کیپلوماتید و اقتصادی

 جنـبش میتحک در را ما توانندمی چنانهم اروپایی کشورهای و وپاار مردم

 شکوه با جنبش کی به آن، خی خاصیتار گاهیجا در افغانستان استقالل برای

ها اروپایی که گفت دیبا کالم ختم عنوانبه. رسانند اریی ،ایتوده بخشیآزاد

 ایندهینما گانهی نعنوابه را افغانستان مقاومت توانند می اروپایی کشورهای و

  افغانستان مردم
ً
 در را نیینـو ایمرحلـه خود نیا که بشناسند تیرسم به رسما

  .نمود خواهد باز المللینیب سطح در افغانستان مقاومت از تیحما

  رییگجهینت

 بخـشیآزاد بـزرگ جنـبش در و بـوده فعال که افغانستان ملی متحد یجبھه

 شـده متحمـل جنگ طین شرایبدتر در را ادییز هایقربانی و باشدمی میسھ

 طـوالنی جنگ کی افغانستان در جنگ که است دهیورز دیتأک همواره است،

 نظـامی، ابعـاد در مـدت دراز جنـگ کیـ بـرای را خـود دیما با بود. خواهد

 بـه دنیخاتمـه بخشـ بـرای .میبسـاز آمـاده آن اسـییس و فرهنگی اقتصادی،

 روهـایین تمـام شـدن متحـد راه گانـهی انـد، آن قربـانی ما مردم که ییدیتراژ

 واحـد طـرح کی تدارک و جنگ هایدانیم استعماری در ضد و پرستوطن

 مردم ترقی به و رفتشیپ فرصت دادن و روس هایاستیس نمودن خنثی برای

 از و افغانسـتان پرسـتوطـن روییـن هر واقعی ایفهیوظ ستنیا .باشدمی ما

 حـق، بـهای رزهمبـا المللـی کـه نیبـ سـطح در صـلح ایفتهیش مردمان تمام

 لیبـد کیـ قیـطر از .نـدینما بانییپشـت افغانستان در را انسانی و کیدموکرات

 افغانستان در را استعماری مشکل تا شد میخواه ما قادر که است کیدموکرات

 کشـورآزاد، کیبه  حاضر، وسطایی قرون طیازشرا را خود کشور و نموده حل
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 گـواهی بـه قادر باشکوه، هایرفتشیپ آن با و .میبخش ارتقأ کفا خود و مرفه

  .شد میخواه ت،یبشر خیتار در ما بخشیجنگ آزاد سھم از دادن

  پیام به جوانان قرن بیست و یک

  در آغاز قرن بیست و یک نجوانان افغانستا

  چرا به جوانان؟ چرا قرن بیست و یکم؟

  پیش درآمد

گرف انسان در طی پنجـاه یع و شسررفت گردان است. پیشسرانسان معاصر 

چنان گسترده و در ابعاد ناپیدای کرانه سیر کرده است کـه انسـان سال اخیر آن

های خود ست، اکنون اسیر دستاوردها و فرآوردهکه خود آفریننده و گرداننده آن

الیتناهی اختراعات و اکتشـافات  ایداند که این گنجینهست و هنوز نمیشده ا

های اجتماعی مناسب بریزد و با کدام معیارها و ضابطه جدید را در کدام قالب

  را آذین ببندد.ارزشی آن

های بزرگ و مشکالت و معضالت کوچـک گویند قرن نزده، قرن انسانمی

بود و قرن بیست، قرن مشکالت عظیم، پیچیده و الینحلی است که در دست 

آینـده، ایـن عـدم های کوچک، ناتوان و مفلوج گیر افتاده است. آیا قرن انسان

های تناسب و ناموزونی دو قرن گذشته و کنونی را خواهـد توانسـت بـا انسـان

  بزرگ پاسخ بگوید؟

هـای سـانی بـا دگرگونیی انااز آغاز تاریخ مکتوب انسانی تا کنون، جامعه

های نیـک راه بـا انسـاندادهـا هـمخه بوده است. حوادث و ُر راشماری همبی

رونده و سیر متعالی انسانی، تاریخ ن حرکت پیششت و بد طینت در جریاسر



 ٢٢٥ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

ی عظمـت ادادهـا در سـایهخسـازد کـه گـاه حـوادث و ُر ماجرای مـا را می رپُ 

بلعنـد، ها قهرمانـان خـود را میبازند و زمانی هم حادثهها رنگ میشخصیت

ولی در همه احوال، اوضاع و شرایط موجود و جریانات متضاد الیتناهی مـوثر 

  نمایند.ها را ترسیم میدادها و شخصیتخا شکل نهایی ُر دادهبر رخ

ها تپ و تالش انسـان ی قرن حاضر، تکاپو ودر جریان پیش از هشت دهه

جهان «رفت و رشد اقتصادی، برای برای شکل دهی جوامع آرمانی، برای پیش

یـابی بـه کردن اقتصاد، سیاست، فرهنـگ و ایـدئولوژی، بـرای دسـت» وطنی

فضـای خـارجی و ی طبیعـی و اجتمـاعی، سـفر بهایک جامعـههای تارگوشه

و تجـاوز از آن بـه  ایعصر تکنولـوژی هسـته داخل شدن در کیهان، تسلط بر

زیست، خطرنـاک (کامپیوتر)، جدی شدن مشکالت محیطعصر انفارماتیک 

اقتصـادی در داخـل جوامـع ملـی و در سـطح  -هـای اجتمـاعیشدن تفاوت

های علمی و صنعتی، و اشـکال و رفتمیان پیش آهنگی و تضادجهانی، ناهم

ویژه مشکل استعمار، امپریالیسم، نژاد به ،مناسبات اجتماعی حاکم در جوامع

مربـوط بـه  )مشـکالت(هـایسوز تجاوزی، پرابلممانهای خانگرایی، جنگ

های سیاسی و اجتماعی (دموکراسی به مفهوم عام آن) و صـدها مسـائل آزادی

های قرن ما یک نکته را به اثبات رسـاند کـه مـا برای انسان دیگر فقط توانست

  ی زیادی داریم.افاصله» انسان شدن«هنوز تا 

های های وسیع بشری برای انسانی کردن جوامع خود برنامههم اکنون، کتله

ها در یـن برنامـهبرای ورود به قرن بیست و یک در دست تهیه دارنـد. گرچـه ا

یـن ا جنوب، در شرق در مخالفـت بـا غـرب و از ست که درشمال، غیر از آن

ی اجامعــه در تنــاقض بــا آن دیگریســت و امیــدی نیســت کــه بتوانــد برنامــه

هنگی برای انسانی ساختن واقعی عرضه نماید، ولی به هرحال، این برنامه آهم

ی خـود و اسازد نیمه چشمی به آیندهمدت ما را هم مجبور می های درازریزی



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٢٦

ته باشیم و از هم اکنون خود را برای ورود به قرن جدید که با فرزندان خود داش

راه است آمـاده سـازیم، و مـا کـه حد و حصری همهای بیمعضالت و پرابلم

اکنون خورشید طالیی رنـگ آمـاده بـه غـروب را در بـاالی کوهسـتان زمانـه 

 آورنـد،از خاور برون مـی سرگاهان قرن آینده مانیم، به کسانی که در صبحمی

های خوابیده در ی ما گنگاپیام درد آلود خود را در میان بگذاریم تا مگر اشاره

  جهان را نسل آینده و امید فردا بشنود.

 به جوانان افغانستان ؛ست به جوانان قرن بیست و یکماین پیامی

  قرن جدید سیمای جهان در آغاز 

هـای بـزرگ رفتقرن آینده، قرن جوانان و کودکان کنونی، قرن ماجراها و پیش

ی دوم قرن بیست، های نیمهبشری خواهد بود. اگر بشریت با معیارها و مقیاس

بینـی، ر قابـل پیشبدون موانع جدی، مانند جنگ جهانی سوم و خطـرات غیـ

رفـت خـود ادامـه در زمین و فضای کیهانی وغیره بـه پـیش ایمسابقات هسته

رو خواهیم بـود کـه نـه روبهی های باورنکردندهد، در قرن آینده، ما با شگفتی

های بزرگی را سـبب خواهـد شـد، ی علمی و تخنیکی دگرگونیاتنها در ساحه

بینی انسـانی را در کـل ی مناسـبات اجتمـاعی و شـاید جهـانابلکه مجموعه

ی مـا اخوش تغییرات ژرفی خواهد کرد. ولـی بـه هـر حـال قـرن آینـدهدست

به میـراث خواهـد بـرد. اگـر مـا  مشکالت و معضالت دوران کنونی را با خود

بینـی نمـائیم، ولـی تـوانیم پـیشطور دقیـق نمـیهای دوران آینده را بـهپرابلم

تـوانیم ها را تـا حـدودی میهای دوران کنونی و سمت حرکت کلی آنمعضله

  بسنجیم.

ی دوم قرن بیست به شدت خـود را ایکی از مسایل و معضالتی که در نیمه

اجتماعی در پهنـای جهـان اسـت. ادی رشد اقتص مطرح ساخته است، مسئله
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 گردد. تفـاوتهای متضاد تقسیم میجهان کنونی ما روز تا روز بیشتر به قطب

وجه کمتر از تناقضات میان مند و جنوب نادار اکنون به هیچمیان شمال ثروت

های بزرگ در شرق و غرب نیست. شگاف میان داراها و نادارها (از نگاه قدرت

انه، درآمد ملی، سطح مصرف و تولید، آهنگ رشد تولید، امتیـازات رسدرآمد 

 تر نشـده کـه روز تـا روزکه کم علمی، صنعتی وغیره) در پهنای جهانی نه این

اگر تعداد کمـی از کشـورهای جهـان در نیز گردیده است.  ترتر و وسیعمیقع

تولیـدات جهـانی را بـه مصـرف ) ٪۶۰مردمان جهـان حـدود ( )٪۵حدود (

تولیـد جهـانی را ) ٪۲۰ ٪۱۵مردمان جهان فقط () ٪۸۰رسانند، بیش از (یم

سـت. این یک جانب بی عدالتی حاکم بـر اوضـاع جهـانیکنند. مصرف می

هـای سـام آوریسـت کـه از ثروتسرجانب وحشتناک دیگر آن، همانـا ارقـام 

رسـد. های ضد بشری، یعنی مسابقات تسلیحاتی به مصرف مـیبشری در راه

دهـد ی هشتاد قرن کنونی ما افزایش جدیدی را در این گرایش نشان میهاسال

زا در گوشه و گیر آنند، بلکه با ایجاد مناطق آتش های بزرگ درتنها قدرتکه نه

ایت کـرده سرعقب مانده و کوچک نیز  کنار جهان این وباء به کشورهای فقیر،

  است.

ی آسـیا، اهسه قـارماندگی کشورهای بسیاری در مشکل دیگر، مسئله عقب

 بـا داشـتن 
ً
ی مایهسـرافریقا و امریکای التین است. حل این معضـله، اساسـا

اسـت کـه تغییـرات  سـری بشری میارفتهکافی، انتقال تکنولوژی و دانش پیش

هـای بعـد از جنـگ ی سـالاتجربـه راه داشته باشـد.روبنایی مناسبی را به هم

تر از کشـورهای فقیـر بـه یه، بیشماسرعمومی دوم نشان داده است که جریان 

کشـی و مناسـبات ترین انواع بهرهرفته بوده است که با ظالمانهکشورهای پیش

مند جهـان کـه راه بوده است و نه بالعکس آن. کشورهای قدرتاستثماری هم

 دارای سطح تخنیکی، علمی و فنی پـیش
ً
در راه رفتـه انـد، موانـع جـدی اکثرا
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دزدیدن « های تجاری ومانده از طریق محدودیتبانتقال آن به کشورهای عق

های وجود آورده اند و در عـین حـال، قـدرت از کشورهای سه قاره به» مغزها

خود حمایـت بزرگ، همواره در مناسـبات روبنـایی، از کشـورهای وابسـته بـه

رفت و ترقـی اجتمـاعی قـرار دارد. ی مقابل پیشااند که درست در نقطهکرده 

 نیم قـرن اخیـر در دایـرهصورت، بدین
ً
ی امشکل عقب ماندگی در طول تقریبا

ی انسانی اطور کلی بشریت نتوانسته است این معضلهکند و بهی حرکت میته

ی امتیازخواهی سیاسـی وارهانـد. ایـن معضـله در او فراگیر را از قیود رهزنانه

رزشـی های اخالقی و اچنان حاد و جدی شده است که پایههای اخیر آنسال

های بزرگـی را ی نظام حاکم بشری را زیر سوال قـرار داده و رسـواییامجموعه

افـزون  هـای روزبنـابر تفاوتوجود آورده اسـت. ت حاکم کنونی بهبرای مدنی

هدر  اقتصادی میان کشورهای فقیر و دارا، مسابقات تسلیحاتی وحشتناک و به

 نفــرت، بــدبینی و هــای غیــر انســانی و خلــقهــای بشــری در راهدادن ثروت

مانـدگی و تـأثیرات مخـرب راه بـا مشـکل عقـبمیان ملل هم اعتمادی دربی

اجتماعی آن بر نظام اقتصادی جهـانی، خطـوط اساسـی سـیمای  -اقتصادی

  سازد.های اخیر قرن بیست میرشد اقتصادی جهانی را در سال

شـکل بـریم، مدیگری که ما با خود به نسل آینده بـه ارمغـان می ایمعضله

گان بـرای مـا بـه ارث استعمار و امپریالیسم است. این معضله کـه از گذشـته

خود کردهـا و مانورهـا را بـهای از عملرسیده است، در قرن اخیر اشکال تـازه

تـاریخ نمـود.  ای خـاینینهای زشـت و ننگینـی را ثبـت کتیبـهگرفت و نمونه

هـا انسـان در ی میلیونارحمانهپافشاری روی امتیازات استعماری و کشتار بی

های متبـارز آن افغانستان نمونـهامریکا (الجزایر، چین، ویتنام و  افریقا، آسیا و

هـا انسـان ی میلیوناهـودههای جهـانی اول و دوم و کشـتار بیاست)، جنگ

، مداخلـه در امـور داخلـی دیگـر گشـایانههـای جهاناطر ارضـای هوسخبه
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ً
حسـاب، هـای بـیریزیبـه کمـک خـون کشورها از طریق غیر مشروع احیانا

راه بـا اسـتثمار ی و ایجاد عدم ثبات و نا امنی همـکوب آزادی خواهسرکودتا، 

هنـوز هـم پایـان مانـده، ی کشـورهای کوچـک و عقبارحمانـهاقتصادی بی

طلبانه هنوز هم کردهای مشروع، سیاست قدرتعنوان عملنپذیرفته است و به

  سازد.مللی را میالهای اساسی روابط بینپایه

ویژه نسل ما و یک نسـل پیشـتر از مـا کارهـای بزرگـی را گرچه قرن ما و به

تـرین از جنـگ جهـانی دوم بـدین سـو درخشـاندرین زمینه انجام داده انـد. 

وجود آمـده اسـت. خواهانه در طول تاریخ بشری بـههای مبارزات آزادینمونه

 از طریـق مبـارزات م
ً
بخـش بـه ی آزادیاسـلحانهبیش از صد کشـور و اکثـرا

جهـان  سـرتاسراستقالل سیاسی رسیده اند و آگاهی عمومی و افکار عامه در 

علیه استعمار و امپریالیسم، نژاد گرایی، ترور و اختناق بسیج شده است. ولـی 

هنوز هم افغانستان، اریتیریا، آیرلنـد، افریقـای جنـوبی و نامیبیـا ماننـد زخـم 

ــدان ــوری وج ــ ناس ــریت را آل ــذب میبش ــازد. وده و مع ــتعمار س ــوز اس هن

کش ها خلق زحمـتی افریقا، امریکای التین، خاورمیانه و میلیونارحمانهبی

ان امیـدوار بشـریت ست که بـر چشـمی تاریکیاجهان پرده سرتاسردیگر در 

شود، ولی هنوز وقاحت و این قرن به پایان خود نزدیک میکشیده شده است. 

مارگر و استثمارگر پایان نگرفـت اسـت. ایـن زخـم های استعشرمی قدرتبی

رود چرکین بر وجدان بشری، بر فرزندان ما در قرن بیست و یکم به میراث مـی

و ما همگـی بایـد ازیـن بابـت شـرمنده و خجـل باشـیم کـه در قـرن بیسـتم 

هــا را در رفتهــای بــزرگ علمــی، نتوانســتیم آن پــیشرفتالــرغم پــیشعلی

انی امتـداد بـدهیم، نتوانسـتیم بـر مـزار اسـتعمار و ی اجتماعی و انسـاساحه

ای کوچک برای فرزندان ما هم هدیهامپریالیسم سنگ بگذاریم و بنویسیم: این

  در قرن بیست و یکم. ولی امیدواریم این افتخار را فرزندان ما صاحب شوند.
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هـای فـردی و ی آزادیاگام بـا مشـکل اسـتعمار و امپریالیسـم، مسـ�لههم

ی دموکراسی است، که ما تا کنون هم بـه او یا به عبارت دیگر مسالهاجتماعی 

  ای نرسیده ایم.حل قانع کننده

ای نیست. هـزاران سـال اسـت کـه بشـر ی تازهادموکراسی قضیه یامس�له

ی معنی دموکراسـی و چگـونگی پیـاده کـردن آن و اها و نظریاتی در بارهطرح

ها بـرای تـرین کوشـشرن بیستم، عظیمحدود و ثغور آن ارائه کرده است. در ق

هم درین قرن به اثبـات  تعمیم دموکراسی و غنای مفهوم آن صورت پذیرفت و

ترین جنایات و تخطی از دموکراسـی زیـر نقـاب دموکراسـی و رسید که عظیم

های ی که از حرکتاعمال شده است. درس بزرگ و اساس آزادی علیه بشریت

توانـد های ناکـام و یـا کامگـار آن میوشـشای در قرن بیسـتم و کعظیم توده

 اهست که مفاهیم ارایه شدآید، این دستبه
ً
ی فلسفی در مورد دموکراسی اکثـرا

های زمانی و مکانی خود را داشته و تطبیقات آن اگر در تنـاقض بـا محدودیت

 انحرافات عمیقی از فلسفهطرح
ً
ی ها و مفاهیم اساسی قرار نداشته است، اقال

 اینبا خود حمل می نظری را
ً
کـه اگـر دموکراسـی فـردی و  کرده است. عالوتا

ای بسازیم، اگر نتوانیم دموکراسـی را دموکراسی اجتماعی هر دو را نتوانیم توده

ها مسـجل نمـاییم و اگـر قـادر نگـردیم عنوان جزأ از زندگانی طبیعی انسانبه

ردن اجتماع اعـتال آگاهی اجتماعی و شعور اجتماعی را از طریق دموکراتیزه ک

های ساختی هـر قـدر هـم جـدی، بخشیم؛ در آن صورت تغییرات و دگرگونی

توانـد در جهـت اعـتالی سـطح مـادی و معنـوی ژرف و گسترده باشـد، نمی

ــات عقــب گشــت، ســوء اســتفاده، انســانی به ــه شــود و امکان خــدمت گرفت

  کاری و یا اختناق اجتماعی بیش از حد زیاد است.فریب

 های غیـرموکراسـی بـه مفهـوم آزادی انسـان از محـدودیتصورت دبدین

تری را ای گرفـت و افـق گسـتردهی مـا ابعـاد تـازهاانسانی اگـر هـم در زمانـه
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ی ایـن واقعیـت ای اخیر نشان دهندهادرنوردید، ولی تکامل اوضاع در دو دهه

تر شدن زندگی اجتماعی و با ارتباط نزدیک مردمان جهان با است که با بغرنج

را دموکراسی برآمد، آن  تری در پی تعمیق مفهومدیگر باید با جسارت بیشمه

عنوان شـرایط الزم را بهکش عجین کرد و آنها انسان زحمتدر زندگی میلیون

ی مشــخص شــناخت و ارفــت واقعــی بشــری در کــل و در هــر جامعــهپــیش

ر هـای غیـکاری و تحجر فکـری بـه جنـگ نظامصورت با غلبه بر فریببدین

  های مختلف، سد راه تکامل انسان شده اند رفت.انسانی که اکنون با جلوه

 
ً
قرن آینده با سه مشکل اساسی( رشد اقتصادی و یا عادالنه ساختن نظام  بنا

ی دموکراسـی و ااقتصادی جهانی، مشـکل اسـتعمار و امپریالیسـم و معضـله

ای آینـده در هگیـری نسـلمواجه خواهد بود و به یقـین، موضـعآزادی انسان) 

بینی ما را نشـان خواهـد جهانی ی اساسی، سیمای آتیهامورد این سه معضله

  داد.

  های علمی و مشکالت انسانیپیشرفت قرن آینده؛ بهتر و یا بد تر؟

ای را برای آیندگان به میراث مانده است، اگر قرن ما مشکالت عظیم و پیچیده

ویژه پنجاه سال اخیر رن و بههای بزرگ و شگرفی نیز محصول همین قپیشرفت

هـای فراخـی ست. پس از انقالب صنعتی در قـرن هجـدهم بشـریت قـدمآن

جلو برداشت. رشد نیروهای م�لده و داخل شدن صنعت و بخار در زنـدگی به

هـای شـدید میـان ملـل و مردمـان مختلـف، ها و برخـوردانسان عامل کنش

ــاحه ــترش س ــهاگس ــتعماری و ب ــوذ اس ــدن ی نف ــات، وجود آم ــار و نظری افک

های جدیدی گردید که در طی بیش از دو قـرن بـا همـه ها و فلسفهبینیجهان

ی عصـر انقـالب اعنـوان محصـله و نتیجـهنیش و نوش و نشیب و فراز آن بـه

  شود.صنعتی شناخته می
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رو اکتشافات یع بشر در طی پنجاه سال اخیر، داخل شدن در قلمسرتکامل 

رو علمی در فضای خارجی و گذشتن از آن به قلم های، آغاز پژوهشایهسته

انفورماتیک بنابر نظر برخی از دانشمندان آغاز فرجام عصر صنعتی اسـت کـه 

های برخورد خود به مسایل های خود و با شیوهها کنشاکنون با همه طرز تلقی

های جدید انسان قد علم سدی در برابر پیشرفت ایمثابهو معضالت انسانی به

های علمی و تخنیکی در شرایطی نصـیب مـا شـده رفتاست. این پیش کرده

های ناکام خـود ی زمین هنوز با تالشاها در کرهاست که اکثریت عظیم انسان

ل مشکالت و معضالت الرا حرو صنعتی اند و آنر قلمآرزومند داخل شدن د

طم این دانند. امواج پرطالهای بزرگ رفاهی میماندگی و تفاوتالینحل عقب

ای برنامـه و سیسـتم تخنیکی جدید که اکنون مصـروف تهیـه –نهضت علمی 

ی مـا در اهـای آتیـهجهانی خود است، به یقین تـأثیرات بزرگـی بـر پیشـرفت

ی کتمان اسـت، اچه هنوز در پردهی قرن جدید خواهد داشت. ولی آناطلیعه

ی ایـک پدیـده عنوانرفت جدید همانند سلف خود بهست که آیا این پیشاین

ای نصیب ملل و کشورهای محدود و انگشت شماری خواهـد محدود منطقه

ایـن محـدودیت (اروپـایی و یـا نیمـه  .کنـدچه ادعا مـیچنانکه بود و یا این

ی صـنعتی بـوده و نهضـت جدیـد اهـای جامعـهشمالی) نیز از خصوصـیت

و امریکـای مانده در آسیا، افریقـا واند در دسترس ملل و کشورهای عقبتمی

  التین نیز قرار گیرد.

نوشـت اجتمـاعی سربگوئیم  تراست، موقعیت و یا دقیق ترچه مهمولی آن

های تواند انسانرفت جدید میکه آیا این پیشها است. یعنی اینرفتاین پیش

هـای آینده را در حل معضالت سه گانـه (رفاهیـت، اسـتعمار زدایـی و آزادی

کـه ایـن نهضـت خـود شـگاف میـان ند و یا اینفردی و اجتماعی) یاری رسا

هـا و حقـه ی امتداد بی عـدالتیاتر ساخته و مایهحاکمان و محکومان را ژرف
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هـای علمـی رفـتسـت کـه پـیشقدر مسلم اینگردد. های جدیدی میبازی

ای آزمند و قدرت طلب جدید در پنجاه سال اخیر از یک جانب در دست عده

 و مردمـان جهـان مبـدل گردیـده و باعـث ایجـاد کوب مللسربه ابزاری برای 

المللی گردید، ولی از جانب دیگـر در تحقـق در مناسبات بین» توازن رعب«

  های اجتماعی و امکانات رفاهی نقش بسزایی داشته است. رفتپیش

ها انسـان لیونیی ماداخل شدن ابزارهای تخنیکی جدید در زندگی روزمره

ها را به شدت متأثر گردانیده و قضاوت های آن سطح دید، توقعات، برخوردها

ی کنونی ما را از دید جامعه شناسـانه در سـطح بلنـد ااست و این خود جامعه

  تری از دوران پارینه قرار داده است.

تـوان انتظـار داشـت کـه با درک سمت حرکـت کلـی انسـان معاصـر مـی

و شـرایط بهتـر  های آینـده، بنـابر اوضـاعهای قرن بیست و یکم و نسلانسان

ت و تـر در پـی حـل معضـالتـر، موفـقزندگی، آگاهی و تجربه اندوزی بیش

کـه  تواننـد از مصـائب و بـدبختی هـاییمـی آیند و بهترمی مشکالت خود بر

دوران ما را فرا گرفته است، اجتناب ورزند. چه استعمار زدایی و تحقق آزادی، 

هـا لمللـی مرفـه اسـت. و ایناهای ایجاد یک جامعه بـینپیش شرط ها وپایه

همگی به آگاهی اجتماعی و درک موقعیت خود و دیگران وابسته است کـه در 

هـای علمـی و تخنیکـی، ارتقـای وسـایل رفتدوران کنونی و آینده بنابر پیش

تـر از گذشـته بـه تر و همـه جانبـهتواند موفقارتباط جمعی و شمولیت آن می

رد کـه خطـر سـوء ین نکته را نیز اضـافه کـولی از جانب دیگر باید ارود. پیش

های راه با فقـدان و یـا فروپاشـی پایـههای کنونی و آتیه هماستفاده از پیشرفت

ترین گردد. بنابر این، کوچکاخالقی و ارزشی در سطح جهانی روز افزون می

پـرداز و متعصـب غفلت در مورد سمت حرکت نیروهـای انحصـارگر، خیـال

  ک و شرم آلود برای تمام دستاوردهای بشری تلقی گردد.تواند نهایت دردنامی
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  ی بشریا) در آیندههاها و آرمانها (انگارهآلها و ایدهنقش ایده

هـای های عظـیم علمـی، تـپ و تالشدوران کنونی مـا اگـر شـاهد پیشـرفت

هـایی بـرای حصـول رفاهیـت ب برای تحقق جوامع آرمانی و کوششحسابی

انب دیگر تجارب پنجاه سال اخیر شکست بسـیاری عمومی بوده است، از ج

های محکم واقعیت های اعتقادی را در برخورد با صخره» جزم«ها و از افسانه

ــودی ــت.  وج ــده اس ــجل گردانی ــانی مس ــت انس ــدهکلی ــااره(انگ هاای  )یه

نگری، تکیه بر اصـالت اراده و  جانبهفردگرایانه هر کدام با یک گرایانه وجامعه

ــایین آورد ــا پ ــات بــیســرن نقــش انســان ت ــه شــعوریحد حیوان جز از کــه ب

ماشین «ای کوچک ازاندیشد و یا قطعهچیزی دیگر نمیهای مادی بهنیازمندی

هـای فـرآورده هـم  بلعد وابزار می ایمثابهها را بهاجتماع که هم انسان» بزرگ

دسـت  بـر پایـه وجود آورد که شایستگی فقط انسانی را، همگی شرایطی را به

ی چگونگی استفاده از آن اتخنیکی اندازه گیری شود نه برپایه –آوردهای مادی 

  روزی انسانی. هدر خدمت بِ 

روی نمودنـد و ی تطبیق پـیشاها در ساحهصورت هر قدر این فلسفهبدین

همان اندازه نیاز به یک بازسـازی بنیـادی ای خود را بنا کردند، بهجوامع نمونه

ود. ورشکسـتگی کامـل و یـا جـزی شـتر احساس مـیبیش ی انسانیاجامعه

شناسـی رو اجتمـاعی، جامعـه شناسـی و روانهـا) در قلـمهـا (آرمانآلایـده

های پر زرق و برق، ولی تهـی از ها و ایدهی انگارههای بدوی را در لفافهانسان

  مضمون و محتوی انسانی دوباره پرورش داد.

خـود  ایانـه بـه آن حـدی از ابتـذال و ازگرگرایانـه و پـوچاین فرآیند عقـب

گانگی ارتقا یافت کـه در جوامـع صـنعتی و جوامـع سـنتی انـواع مختلفـی بی

ها را سـبب گردیـد. در جوامـع صـنعتی پاسیفیسـم در اشـکال العملازعکس

» بازگشـت بـه خویشـتن«سیاسی و اخالقی آن رواج یافت و در جوامع سنتی 
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بدیلی مطرح ساخت. ولـی آیـا ایـن بـدیل  یامثابهمذهبی خود را به –تاریخی 

  اش پاسخ الزم را بدهد؟تواند به معضالت مادی و معنوی بشر در سفر آتیهمی

 سـربـر » بنیـادگرایی«در اروپـا و » مسیحیت نـاب«ی بازگشت به اتجربه

اقتدار در ایران، افغانستان و لبنان تا حـدود زیـادی مـایوس کننـده اسـت. در 

مملـو از تعصـب،  العملعکس برخوردهای این نیروها دری این احوال اهمه

گرایانه و ظلمت ستایانه بوده است و تا اکنون مانند بسیاری از نیروهـای عقب

شورشی در صدد نفی شرایط ماحول خود اند. ولی اوال ً درین نفی درسـت در 

نماینـد و از جانـب دیگـر خـود علـم می مقابل جهات مثبت تمدن بشری قد

کـه این های اجتماعی ندارنـد، بگـذریم ازی فایق آمدن بر نابسامانیبدیلی برا

فریبی عامه پسند نیـز خـود را گاهی در تخیالت سفیهانه و خود این ناتوانی گه

  سازد.گر میجلوه

های ها و فلسفهدهد گاهی ایدهچه تجارب ما نشان میصورت، چنان بدین

هـا خـود را آلیرد و زمـانی هـم ایـدهگها را میها و آرمانآلتطبیقی جای ایده

د و سـازی زمان و مکان مطرح میاعنوان یک شمولیت جزمی خارج از دایرهبه

آیـد کـه و یا سیاست پایین مـی» عملی ایفلسفه« حد یکسرصورت تا  بدین

ی اوهـام و اهای زمانی و مکـانی را نفـی کـرده و خـود را در دایـرهمحدودیت

  سازد.تخیالت فریبنده اسیر می

که تا اکنون فقط » مونیسم«ست که آید، ایننظرمیچه ضروری بهاکنون آن

ی تـاریخ و اسـاحه ی متافزیک غلبه کسب کرده اسـت، خـود را درادر ساحه

تخنیکی کنـونی بشـر  –اجتماع نیز گسترش بدهد و با این صورت تمدن مادی 

د را و اخالقـی خـوای معنـوی پایه» یکتاگرایی«یا » مونیسم«در چارچوب این

ها و هنگ بـا رشـد روز افـزون نیازمنـدیآو هم اعنوان یک نظام ارزشی کاربه

  وجود آورد.دستاوردهای بشری به
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 ،توانـد منـابع متعـددی از مـذهب، عرفـان، عـرفاین نظام ارزشی که می

توانـد ها و قوانین بشردوستانه داشته باشد، فقـط میاخالق و یا فلسفه ،عادات

هنگ معنوی تثبیت گردد کـه سـیر تـوالی و آعنوان یک تمدن همبه در صورتی

  رفت بشری را در کل بعنوان هدف خود تعیین نماید.پیش

آل پرسـت اسـت، اضح شده است که انسان موجود ایدهاین مسئله اکنون و

جلـو باشـد، در طـول  گشـای بشـریت بـهتوانست رهها که میآلاین ایدهولی 

های آینده در ی بردگی استحاله نموده است. کوشش نسلابه قالدهتاریخ اکثرا 

رفـت عنوان ابـزاری بـرای پـیشهـا بـهآلمنطقی ایده –گاه تاریخی تعیین جای

 تخنیکی و رهنمای زنـدگی –های مادی رفتی پیشاعنوان پشتوانهانسانی و به

ها و رت بگیـرد، تـا مگـر ایـدهنگـر صـوهعملی باید با دیـدی روشـن و آینـد

خالصـه فلسـفه و تـاریخ در  ،آرمـانی ایها، زنـدگی عملـی و جامعـهآلدهای

  ای ناگسستنی و پرتاللؤ بهم پیوند بخورند و امتداد یابند.رشته

  ی کالمخاتمه

  )موقعیت جوانان ما در قرن آینده(

ی ورود به قرن آینده در وضع سخت اسـفناکی ادر آستانه افغانستانجوانان 

که در سطح جهانی یگانه نیـروی پـرتالش اجتمـاعی یبرند. در حالمی سره ب

برعلیه مسابقات تسلیحاتی  زیست،های محیطنی اند که بر ضد آلودگیجوانا

 
ً
آرایـی صـف نیز علیه احجافات امپریالیستی و تعدی بـه حقـوق بشـر و بعضا

های بزرگی برای ورود به قرن آینده برای جوانـان دارند؛ در شرایطی که آمادگی

فردای ما که اطفال رفته در دست است. جوانان امروز ما و جوانان یشجوامع پ

زننـد. ی خون آلود استعمار روس دسـت و پـا میادر زیر پاشنه کنونی ما اند،

ی آرام محروم شـده اها از داشتن پدر، برادر، مادر و خانوادهصدها هزار تن آن

 اند، و بعض
ً
شـوند تـا بـا رده میطرف مرز ببه آن» وشوی مغزی شست«برای  ا
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وسایل جهنمی روان شناسانه و یا تربیتی از آینده، حال و گذشته خـود انقطـاع 

  یابند.

طفل و جوان ما در آوارگی بد ترین نوع محرومیت ملیون بیش از یک و نیم 

 سـرنمایند. یک نسل کامل جوانان ما توسط روس مادی و معنوی را سپری می

گانه پـرور، زدن ما در زیر تربیت عناصر بی نهبریده شد، یک نسل در حال جوا

گرا مبدل شده اند؛ ی نیروهای رجعتاآزرم به ابزار گنگ و بی ارادهجاهل و بی

های آوارگی در مغاک بـدبختی مـادی و ظلمـت و یک نسل دیگر نیز در خیمه

  زنند.جهل و نادانی دست و پا می

ان پرجاللـت تواننـد کـاروجوانان ما بـا ایـن وضـع و حالـت چگونـه مـی

ی نداریم کـه از میـان همـه ین راها رفت بشری را بدرقه نمایند؟ ما جز ازپیش

ها تـوانیم بـدانسوی اطفال و جوانانی دراز کنیم که میروزی دست بهاین سیه

قراوالن لشکر جرار رنـج و مبـارزه و ها پیشدسترسی داشته باشیم و از میان آن

  از امید، زیر تربیت بگیریم. پیروزی را برای فرداهای روشن و پر

روزی زنـدگی ی بـدبختی و سـیهاتنها درک این نکته که مـا در مغـاک تیـره

هـای زیـاد و کنیم کافی نیست. فهم این نکته هم ضروری اسـت کـه ملتمی

هماننـد مـا غـرق در تیرگـی و هـا، شماری در نشیب و فراز حادثـهمردمان بی

بـر خـود و تـاریخ خـود، بـر گذشـته و  هاییسیاهی روزگار بوده اند و فقط آن

هـا ها و ناکامیدست آورده اند کـه در عمـق مصـیبتی خود حاکمیت بهاآتیه

بالیا همت  ها وداشته و برای خروج از ورطهی امید را در دل نگهافروغ جاودانه

های ناسوری بر دل و پیکـر ی کنونی اگرچه زخمافاجعهرا از دست نداده اند. 

ای بـیش ه است، ولی در درازنای تاریخ ما ایـن فاجعـه، لحظـهملت ما نشاند

 و پـر انگیزمقاومت شـگفت، بازیجان ،ای از حماسهنیست که در میان هاله

  شود.افتخار مردم ما گم می
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ما و مردم ما در  ی ورود به قرن آینده کشورامن یقین کامل دارم که در آستانه

وست زندگی خواهنـد کـرد و فرزنـدان افغانستان آزاد، آباد، شگوفان و صلح د

ســل مــا اســتعمار را درهــم کوفــت، کــه ن چنــانهمــت مــا آن خجســته و بــا

زمین محبـوب و سـرماندگی، تحجر و بدبختی را نیز با همین همـت از عقب

  بندم.رانند. و به امید آن روز این دفتر را میهمیشه آزاد افغانستان بیرون می

  واشنگتناب، از مسکو تا سراب تا سراز 

  حل سیاسی... "حاشیه ای بر "

  مقدمه

 ضرورت برخورد به مسأله

از نیویارک و ژنو » ی افغانستانحل سیاسی مسأله«ی ادر طی سال جاری آوازه

ی روس و از آن گذشـته اهای آوارگان قربانیان فاشیسم لجام گسـیختهبه خیمه

دی از ای زیــاعــده زمین آتــش و خــون مــا رخنــه کــرد. تــا جــایی کــهســردر 

زمین پـدری سردری را به امید بازگشت به بار مسکنت و دربهکوله» مهاجران«

گردند بستند و به امیدی که در مدت چند روز و یا چند ماه دیگر به وطن برمی

های حقارت و وابسـتگی را رسد، خیمهمی سرامیدی به  و زندگانی غربت و نا

آن را بـه » امیران«ونی باداران و ی فرعاراه با تعلقات تحمیل شدهدریدند و هم

ی آهنین و خـون آلـود تـزاران نـوین نیـز امردم ما در زیر پاشنهتش کشیدند. آ

کردند و رویای دلپذیر بیرون رفتن مهاجمان غارتگر روس را دقیقه شماری می

ی خود تصویر امیهنان و خویشاوندان خود را در تخیالت فریبندهبازگشت هم

کار و تاجرپیشه که کار شـان ای کاسبکه عدهتر اینم مهماز آن ه نمودند.می

نوشت مردم باال گرفته اسـت، هـم سراز تجارت بر وجدان مردم تا مشاجره بر 
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کاران چادر گسترده اند و به نام مـردم ی سازشااکنون در صف طویلی از قافله

از  قهرمان و تسلیم ناپذیر ما آزادی و رهایی از چنگـال خـون آشـام روسـی را

کنند تا مگر بر امواج خروشان مجاهدت مردم خوار تکدی میبارگاه دیوان آدم

  ی قدرت تکیه زنند.اوری از دست رفته برسند و بر اریکهسربه 

وطنان ما ناگزیر بنیان نظاره و سـکوت را ها همدر این میان سیلی از پرسش

ر از فریـب و خـود فریبـی بینانه به دودارد تا با دید واقعکند و ما را وا میپر می

رای طرح یـک و روند سیاسی را بررسی و راه را ب ضرورتعوامل تاریخی این 

 مردمی
ً
بـاز  و انقالبی مـردم را تضـمین نمایـدکه منافع تاریخی  سیاست واقعا

 نمائیم.

  جنگ و صلح و چند گونگی آن

ی روسی بعد از تمهید و آمادگی یک ربع قـرن دسـت ااستعمار لجام گسیخته

ی خـود را بـه کشـور مـا دراز کـرده و بـا کودتـای اجاوز مستقیم و گستاخانهت

استعماری که تا آن وقـت  ر ما را از یک موقیعت نومنحوس ثور خواست کشو

ی کامل خود مبدل نماید. مقدرات مـردم مـا را اچاپید به مستعمرهرا مینیز آن

ان و تا کار ارز )نیزمین، دارایی، منابع زیرزمیسرهای مادی ( لگدمال و ارزش

 ها را به غارت ببـرد.اجتماعی و فرهنگ) آن، معنوی (استقالل، حاکمیت ملی

استعمار روسی از همان روز کودتـای خـونین ثـور در قمـار کودتاهـا رویـای 

چکـان ی مـا چنگـال خونادیـد. مـردم آزادهزمین پدری مـا را مـیسرغارت 

د احساس نمودند و بـرای نوشت خوسراستعمار روسی را بر گلوی مقدرات و 

رهایی از غول استعمار تصمیم به مقاومت تا پای جان گرفتند. بـدین صـورت 

ی استعمارگر روسـی و اراده و جنگ افغانستان در تقابل خونین دو اراده ( اراده

همـان » «کالوزویتس«جنگ به قول  گردید. ایمان خلل نا پذیر افغانی) متولد
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اسـتی تعیـین اصیت و ماهیت جنـگ را سیخ». سیاست است با وسائل دیگر

راه بـا آن و بعـد از خـتم آن) وجـود کند که در ورای جنگ (قبل از آن، هممی

و اشـکال  هادارد. در جهان پرآشوب کنونی در کشورهای مختلـف و بـا شـیوه

هـاجم علیـه مـردم کـامبوج، های مجنگ ویتنامیمختلف جنگ جریان دارد. 

هـا) علیـه خلـق اریتـره، جنـگ یوبـاییو کها ها (به کمک روسجنگ حبشی

هـا ها، جنگ داخلی لبنان، جنگ تامیلگر علیه فلسطینیهای اشغالائیلیسرا

ها بـا دولـت حـاکم هنـد در پنجـاب النکا، جنگ میان سکهیسرعلیه دولت 

شـرقی، جنــگ کوانتراهـا بــا حکومـت ساندنیســت در نیکاراگوئـه، مبــارزات 

ال و... در امریکـای وادور، کولمبیـا، گواتیمـای مردم در پـرو، السـلامسلحانه

ویتنام، کیوبا، انگوال،  هایگذشته تجربه یهایدر دهه ها جای دیگر.التین و ده

ی پیروزمند دیگر نشان داد که اگر ملتی اها تجربهبیسائو و ده ،، گینهکموزامبی

اری کوچک اراده نماید، به پاخیزد و دست بـه سـالح ببـرد و بـر مبـارزه پافشـ

گاهانـه و ترقی خواهانـه پیـروی ورزد؛ به شرطی که از یک سیاست درسـت، آ

  های امپریالیستی را به زانو درآورد.ترین قدرتتواند بزرگانجام میسرنماید، 

ی استعمار روسی ااگر امروز کشورهای مانند ویتنام و کیوبا به چماق گنده

هـای تـزاران معاصـر خلـقی اگام با نیات عظمت طلبانـهمبدل شده اند و هم

فدراسـیون « وب شرق آسیا و افریقا در زیر چتـرهمسایه و برادر خود را در جن

مسـیون هـای «ی او یـا ادعـای کاذبانـه و مـزدور منشـانه» جنوب شرق آسـیا

کشند؛ ما ضمن تقدیر و بزرگداشت از مبارزات مردم ایـن ، به تیغ می»انقالبی

یشـین شویم که اگر استعمارگر قـرون پمیکشورها، این واقیعت تلخ را متوجه 

کرد، که پنهان می» دموکراسی«ای غرب و رفتهپیش» مدنیت«خود را در ورای 

در کشورهای مستعمره و در » های تمدن غربیمسیون«گویا قشون استعماری 

میان بربریت قرون وسطایی خاور زمین و افریقا بود؛ اکنون استعمارگر اواخـر 
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» هـای انقالبـیمسـیون«و » سوسیالیسـم«را در ورای  قرن بیسـت نیـز خـود

سان ی تجاوز استعماری یکاپوشاند. ولی خاصیت و ماهیت هردو به مثابهمی

را تواند ماهیت زشت و پلید آنا نمیهای انقالبی نمها و اسطورهاست و افسانه

رغم الـبا وجود درهم برهمی، سـیمای جهـان و بغرنجـی آن و علـی بپوشاند.

چـه بـه روشـنی دیـده المللـی آنی جنـگ افـروزان بینافریبانـههای عوامادعا

: جنـگ عادالنـه و در جهان ما دو نوع جنگ وجـود داردست که شود، اینمی

هـای جنگ غیرعادالنه. جنگ اسـتعمار روس علیـه مـردم افغانسـتان، جنـگ

یـا و تجاوزی ویتنام و کیوبا علیه کامبوج و اریتره، حمـالت امریکـا، علیـه لیب

های که به خـاطر ها، جنگها و لبنانیائیل علیه فلسطینیسرگرانادا، حمالت ا

های میلیونی را بـه خـاطر آید و تودهی صاحبان قدرت به میان میاحفظ سلطه

چـه جنـگ ایـران و عـراق  چناندهنـد؛ ی خود به کشتن مـیااهداف آزمندانه

ردم افغانسـتان علیـه که جنـگ مـدر حالیهای غیر عادالنه اند. نگجهمگی 

ائیل، جنگ مردم اریتره علیـه سراستعمارگر روسی، جنگ خلق فلسطین علیه ا

چه جنگ مردم کامبوج علیـه ارتـش کار چنانهای جنایتها و کیوباییحبشی

ی زمـان مـا مهاجم ویتنامی  روسی، همگی نمونه هایی از جنگ های عادالنه

و در تحت هرگونه شرایطی از تعیین خصلت و ماهیت جنگ در هر زمان  اند.

هـای مبـارزاتی و در ویتاهمیت اساسی برخوردار است. چه ایـن مسـأله اول

های معـین تـاریخی تعیـین ر لحظـهف عاجل و دراز مدت مـا را دینتیجه وظا

  نماید.می

 اهداف اعالن شده و یـا اعـالن ناشـده
ً
ی جنـگ نیـز بـا ماهیـت و اعالوتا

. یعنی یک جنـگ عادالنـه  چـه در مبـارزه خاصیت آن ارتباط ناگسستنی دارد

 در جهت آزادی امپریالیسم و یا ارتجاع داخلی علیه
ً
انسان از قید و بنـد  اساسا

عادالنه ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی) علـت غـایی مناسبات غیر
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ی خود را مدیون ایـن جهـت گیـری ایابد و در واقع ماهیت عادالنهخود را می

حــال اگـر یـک جنــگ عادالنـه خـود را در چــارچوب  اسـت.خواهانـه آزادی

ی امناسبات غیرعادالنه محبـوس سـازد و در راه آزادی خـود از ایـن محـدوده

ی خود خدشه وارد اتاریخی به مبارزه نپردازد، در آن صورت به ماهیت عادالنه

  سازد.می

این مسأله اگر از یک جانب به عینیت حرکت سیاسی (ملی و یا اجتماعی) 

رتباط دارد، از طرف دیگر نیز به جانب ذهن انقـالب پیونـد دارد کـه چگونـه ا

گاهانــه راه خــود را از میــان موانــع و رهــروان صــدیق راه انقــالب می تواننــد آ

ی یک اباز نمایند. ولی نتیجه» ملکوت آزادی«معضالت دقیق عملی به طرف 

 به ماهیت آجنگ و فرجام آن و هر مبارزه به
ً
ن ارتبـاط نـدارد و طور کلی مطلقا

هـا و ی پیروزی نیسـت. بسـیاری از جنگااین مسأله به طور دائم تعیین کننده

دمداران اسـتعماری، سرای عادالنه و به حق توسط جالدان و های تودهخیزش

ــتی  ــاعی امپریالیس ــرو ارتج ــالس ــد. و مث ــده ان ــز از کوب ش ــادی نی ــای زی ه

رغم الـعلـی رسـد.مشـاهده مـیزده در تاریخ بـه های تاریخهای نیروپیروزی

( چه در سطح ملـی و چـه در که یک امر عادالنه از پشتیبانی اکثریت مردماین

ی عادالنـه اکـه یـک مبـارزهبرخوردار است و با وجود ایـن للی)المسطح بین

رفـت بسـیج های میلیونی مردم را الهـام بخشـیده و در راه مبـارزه و پـیشتوده

ند موفقیـت مبـارزه بـه ذات خـود و بـه تنهـایی سـبودن   کند، ولی عادالنهمی

ی اکه ما خواهان پیروزی یک جنـگ عادالنـه (و یـا مبـارزهنیست. در صورتی

ل و ابزار پیروزی آن را آماده سازیم، در غیـر آن یعادالنه) باشیم، باید تمام وسا

  ی جز شکست ندارد.اافتیم که نتیجهپایه و پندار گرایانه میبه فاتالیسم بی

طور کلی با طور خاص) که بهلی عادالنه بودن یک مبارزه (و یک جنگ بهو

ی در تحلیـل نهـایی و در نتیجــه کنـدهنـگ حرکـت میآتکامـل تـاریخی هم
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که اگر به مفهوم این ،ایاشد نه در نتایج مقطعی و مرحلهتر بتواند مؤثرمی  کلی

اعی تـاریخی وی اجتمخورد، چون نیرای شکست میی عادالنهاامروز مبارزه

های موفقیت آن هنوز به پختگی و قوام خود نرسیده است، ل و راهیبا ابزار، وسا

 آن نیرو ابزار و وسادر فرداها که ت
ِ

هـا ل الزمه را در دسترس تـودهیکامل اوضاع

 نبایـد امکـان شکسـت رسد.دهد، این مبارزه به پیروزی میقرار می
ً
هـای بنـا

 به پیروزی نهایی با هم خلط کرد. خطی ناپذیرای را با ایمان تمقطعی و مرحله

عدم فهم این وحدت ناهمگونی و ارتباط منطقی میان این دو، یا ما را به انقیاد 

با منطق بی پایه و تقدیر گرایانه، که هیچ کدام آن » زنیالف«دارد و یا به می وا

و در » ل دیگـر اسـتیجنگ همان سیاست با وسا«اگر علمی سازگاری ندارد.

که وسائل سیاسی صلح آمیز بـرای تحقـق سیاسـت معینـی کـافی و یـا مانیز

ق قهـر و زور برند و از طریـمناسب نباشد، اطراف متخاصم دست به آتش می

جنـگ بـا «ن صورت صلح نیـز همـان همینمایند. بهآن سیاست را عملی می

وقتی اهداف معینی از طریق جنگ به دست نیاید، در آن ». ل دیگر استیوسا

به آن » صلح«رت باید شکل مبارزه و تحمیل اراده تغییر نماید تا از طریق صو

اهداف سیاسی برسند و یا اگر فشار قهر و زور (جنگ) بـه آن حـد رسـید کـه 

ی مقهور خود ای طرف دیگر در مقابل آن بشکند، باید این شکست ارادهااراده

» صلح آمیـز«طور بهالبینی که را در متون قرار دادهای سیاسی و توافقات ذات

 طوری یابد، مسجل نماید.نگارش می
ً
دارای ماهیت متضاد اند ها که جنگبنا

خوردنـد، انـواع مختلـف صـلح نیـز دارای و اهداف متضاد آب می و از منشأ

 مندانـه و صـلح غیـرسان نیستند. میـان صـلح عادالنـه و شـرافتماهیت یک

ی از خون فاصله وجود دارد. ریافروشانه نیز دی تحمیلی و وطنامندانهشرافت

مندانه بــا صــلح غیرعادالنــه و چــه معیارهــای صــلح عادالنــه و شــرافتچنان

های رسیدن به این دو نوع صـلح ها و شیوهمندانه متفاوت است. راهغیرشرافت
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باشد. صلح عادالنه عبارت از آن صلحی است کـه دیگر متفاوت مینیز از هم

طور کامـل، بـدون قیـد و بند و اسیر را بـه ای درها، ملل و کشورهآزادی خلق

شرط و فوری تأمین نماید. هرگونه محـدودیتی کـه ایـن آزادی را در شـکلی از 

چه هرگونـه قیـدی نماید، چناناشکال آن و در کیفیتی از کیفیات آن مخدوش 

نـوع ظـرف  شـروط سـازد، و یـا هـرکه این آزادی را به نفع استعمار  ارتجاع م

ت امر، اصل یعزمانی مستقبل مشروط سازد؛ در واقادی را به قیود که آز زمانی

بر طبیعـت و ماهیـت دهد. صلح عادالنه بناال قرار میوصلح عادالنه را زیر س

تواند نسبت به مسألۀ آزادی به مفهوم عام کلمه در یکـی از صـور آن خود نمی

ست آن د. اینهای نافی آن را متقبل گردتفاوت بماند و یا قیود و محدودیتبی

ی صلح عادالنه همیشه بـدان توجـه ای که باید در مسألهمعیار اساسی و اصول

داشته باشیم، و اجازه ندهیم آزادی مردم ما در هیچ شـکلی از اشـکال آن و در 

ستقیم یا غیـر مسـتقیم، بـا طور مهیچ صورتی از صور آن توسط استعمارگر به

ما جانـب تطبیقـی ایـن  مله قرار گیرد.هایی ظالمانه و خائنانه مورد معاقرارداد

ی را در قسمت سوم مقاله بـه تفصـیل مـورد بحـث قـرار خـواهیم داد. امسأله

دیگـر قـرار چه ماهیت صلح عادالنه و غیرعادالنه در تضاد ماهوی با همچنان

 ها و شیوهدارد و یکی نافی دیگر است، راه
ً
های رسیدن به آن ها نیز از هم کامال

 وابسته به پیروزی جنگ عادالنـه اسـت.  متفاوت است.
ً
صلح عادالنه، اساسا

ی ایـن پیـروزی اهرگاه جنگ عادالنه به پیروزی برسد در آن صـورت بـر پایـه

توان امیدوار بود تا صلح عادالنه نیز تحقق یابد. البته این تالزم و وابستگی می

ی ضـد ادایمی نیست. در بسا موارد تاریخ خـود مـان، مـا در جنـگ عادالنـه

گیری بـه دسـت آورده ایـم، ولـی اسـتعمار و هـای چشـماستعماری، پیروزی

پلوماتیک و سیاسی مـردم و یی توافقات داگماشتگان آن توانسته اند در مرحله

ها را از صحنه به دور سازند و یکی دیگر از گماشتگان خود را رهبران واقعی آن
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به اندوزی از ایـن واقعـات ی مردم ما سوار سازند. درس گیری و تجرابر گرده

خصوص در شرایط کنونی دارای اهمیـت به )ستانافغان(مردم تاریخی برای ما 

ی آزاد مجاهدان و پیکارگران جنگ ابر ارادهصلح عادالنه باید بنا فراوان است.

وجود آید. تحمیل صلح عادالنه توسط استعمارگر و ایادی آن و بخش بهآزادی

تواند یک صلح عادالنه داران راه آزادی نمیر تفنگیا توسط یک نیروی سومی ب

تواند بنابر اوامـر و را تأمین و تضمین نماید. در شرایط کشور ما این صلح نمی

هـای جهـانی و یا قـدرت» اسالمی«نواحی کشورهای همسایه و یا کشورهای 

حریف امپریالیسم روسیه بـر مـردم مـا تحمیـل گـردد. در هـیچ کجـای دنیـا 

ی جنگ و صـلح نیـز اوجود نداشته است و مسأله» تر از مادرهربانی مادایه«

توانـد خـالف صلح عادالنه نمـی تواند از این قضیه استثنایی داشته باشد.نمی

کش و پا برهنه متحقـق خصوص مردم زحمتمنافع تاریخی و انقالبی مردم به

 مـردم زحمـت
ً
کش و گردد. به این دلیل ساده که بار جنـگ عادالنـه را اساسـا

های عادالنـه اسـت. برند. این قانون کلی جنگچیز یک کشور به پیش میبی

بندنـد و بـه کاخ نشینان و نخبگان هماره در لحظات اول جنگ رخت بـر مـی

تر ارزه طوالنیکه هر قدر دامن مببرند، و تعجب آور اینی امنی پناه میاگوشه

هـای وری ایـن فـراریسر همتای مردم فزونی گیرد، اشتیاقشود، و قربانی بی

» نخبگـان«ی احـوال ایـن اگردد. ولی در همهورتر میجوی نیز شعلهریاست

 و یا میانجی ادا» ناجی«به عنوان خود را » نقش تاریخی«منتظر فرصت اند تا 

فشانی و فداکاری برای قهرمانان نمایند. صلح عادالنه اگر بعد از این همه جان

د، عالوه کش کنوردی از مجاهدت و استواری پیشنام و واقعی نتواند دستاگم

ی آزاد و شکوفان آینده را اتواند جامعهراه آزادی، نمی بر ناسپاسی به خون شهدا

تواند خـالف جریـان تـاریخی تکامـل چه صلح عادالنه نمیمژده دهد. چنان

ــرد. ــه مثابــهجنــگ آزادی اجتمــاعی قــرار گی ی فراینــدی انســانی و ابخــش ب
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تواند خود را تا اخیـر بـه مبـارزه علیـه اسـتعمارگر مشخصـی نمیمند رسالت

گر ا در تقابل با آن قرار گیرد. محدود نموده و از کلیت فرایند تاریخی مجزا و ی

ی ااحساس ملی در نهایت خود یک احسـاس قلبـی اسـت، ولـی وسـیلهچه 

ای آورد. ایـن وسـیلهاجتماعی و مادی برای مقابله بـا دشـمن بـه وجـود نمـی

گام با رونـد تکامـل اجتمـاعی آید که جنبش همبه وجود می جتماعی آن گاها

ت ذی نفـع اجتمـاعی ریشـه حرکت نماید و روز تا روز در میان اقشار و طبقـا

گاهانه به دور برنامهبگیرد، آن طـوط روشـن فراخوانـد و ای سیاسی با خها را آ

 تماعی به کار گیـرد.در روند تکامل اج» کیفیتی« عنوانها را بهتجمع کمی آن

هر جریان سیاسی ضد استعماری که خود را از این محتـوای اجتمـاعی تهـی 

ی مـردم بتوانـد ببـازی اسازد، اگر هم روزی چند بر احساسـات بـر انگیختـه

 صلحی افگندگی نخواهد داشت.  سرز شکست و انجامی جسربپردازد، 
ً
نتیجتا

نیروهای مقاومـت ملـی را  ی آزادیاکه بازتاب پیروزی جنگ مقاومت و اراده

تجسم بخشیده، منافع آنی و آتی مردم ما را پاسداری و فرایند تاریخی تکامـل 

هـای میلیـونی تواند بدون سهم گیـری فعـال تودهاجتماعی را یاور گردد؛ نمی

ی اجتمـاعی بـه تنهـایی امردم متحقق گردد. هر نیـروی سیاسـی و هـر طبقـه

ند این هدف بـزرگ را بـرای مـدتی دراز، در تر از آن خواهد بود که بتواضعیف

ی خود حمـل کنـد. ایـن مـأمول را فقـط اهای دشوار مبارزه بر شانهپیچ و خم

گاه، که از یک رهبری انقالبی واقعـی کـه در توده های میلیونی، مردم متحد و آ

هـای آوردها و دسـتها قربانی داده، شکستمیان مردم تولد یافته، در میان آن

ــان دیون هــمخــود را مــ کــاری و معاضــدت مــردم باشــد و راه خــود را از می

طـرف هـا بـهها و تـالش و تکـاپوی آنها و آرزوهای مردم درد و رنجخواست

دور از » الفـزن«نه این یا آن نیـروی   تواند متحقق سازد،پیروزی باز کند، می

 ی.هـای خـارجآتش مبارزه و نه هم این یا آن سازمان مونتاژ شـده در دسـتگاه
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گاهانه و متحدانهسهم ی مردم در ایجاد یـک صـلح عادالنـه آن اگیری فعال، آ

ی قبلی بـه جمـالت ای شروط ذکر شدهاکیمیای نایابی است که بدون آن همه

های علمی مـا را بـه تئوری» سیر در آفاق«اکنون که  میان تهی مبدل می شود.

ت زمین واقعیسردر  دست پارساند، باید چراغ بهبینش روشن و ژرف یاری می

ها و افت و خیزهای انسانی خود مان دسته زار خونین تالشبگذاریم و در الله

  گل واقعی برچینیم.

  زمین واقعیتسر پویش در 

کار روس بعد از قریب یک ربع قرن تمهید و زمینـه چینـی امپریالیسم جنایت

رات دست به کودتای خونین زد تا مگـر مقـد )۱۹۷۸( ۱۳۵۷ شیادانه در سال

طور کامل به» خلق«و» پرچم«های کشور ما را از طریق ستون پنجم خود باند

به دست گیرد. بعد از این که قتل عام، کشتارهای دسـته جمعـی، بمباردمـان، 

ای مردم مـا جویانهی رزماآن نتوانست اراده )مزدوران(نظیر ترور و وحشت بی

نده در میـان بحرانـات ادارد و خود رژیم دسـت نشـارا به شکست و انعطاف و

مگس را بـا «های متقابل، فروپاشیدگی و عدم اطمینانی که ها و تصفیهتصفیه

اشیب سقوط و نابودی رسیده بود، ارباب جنایت سربه » ساختتوپ نابود می

گر ناچار با تعویض پیهم نوکران و فرستادن ارتش اشـغالاش بهی روسیاپیشه

نی را علیـه مـردم مـا و بشـریت مترقـی خود، جنایتی بزرگ و فرامـوش ناشـد

 مرتکب گردید.

نگونی قهری رژیم کودتا و سری ما برای ااز ابتدای کودتا تا کنون مردم آزاده

انگیـزی بسـیج شـده و بـه طور شـگفتامل استعمار از کشور بهقطع و طرد ک

مبارزه پرداخته اند. جنگ مقاومت ملی ما در طی هشت سال گذشـته آن کـار 
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پرافتخار و حماسی مردم ماست که در امتداد تاریخ ضد اسـتعماری و ی انامه

  گاه بس رفیعی را اشغال کرده است.ی آن، جایخواهانهآزادی

در مقابـل  سـتانافغان انخواهبدین صورت اراده و ایمان خلل ناپذیر آزادی

ی دو نوع عامـل متضـاد ای زورگویانه و قلدری امپریالیسم روس به مثابهااراده

آزمایی است تا بـار دیگـر در  ی ما در حال مصاف نبرد و زورنگ در جامعهج

کـه  ی کشور مـا ثبـت گـردد، اخواهانهتاریخ بشریت و تاریخ پر افتخار آزادی

مـا نهایـت ». کند یا سالح مهیب روسـیغلبه می هاایمان خلل ناپذیر افغان«

علمـی تکامـل  رفـت قـوانینپیروزمند جنگ مقاومت میهنی مان را بنابر پیش

تکرار آن نداریم. در اینجـا  سرایم و اکنون ها بررسی کردهاجتماعی در گذشته

نیز دو نوع عامل  ی مااخواهیم روی این نکته روشنی بیندازیم که در جامعهمی

  جنگ وجود دارد: 

  الف. جنگ مقاومت میهنی مردم ما علیه استعمارگر روسی و مزدوران آن؛

آن » خلقی«و» پرچمی«ر روسی و چوچه سگان گب. جنگ نیروی اشغال

  ی ما.اعلیه مردم آزاده

گــر چــه هــر کــدام از ایــن دو عامــل در درون خــود از نــاهمگونی بزرگــی 

ختلف مردم ما را در خود چه جنبش مقاومت، طبقات مبرخوردار است، چنان

کند که هر کدام بنابر منافع طبقاتی و الزامات ایـدئولوژیک  سیاسـی احتوا می

ای دارد. در درون های مبـارزاتی ویـژههای اجتمـاعی، سیاسـی و شـیوهپایگاه

اردوگاه دشمن نیز این ناهمگونی بنا بـر تضـادهای درونـی و رقابـت بـرای دم 

طور کلـی در جنـگ جنباندن در برابر ارباب روسی روز افزون است. ولـی بـه

یاسـت متضـاد و دیگر بـا دو سی متضاد در مقابل همامقاومت ما دو نوع اراده

ناپذیر صف آرایی کرده است که هسـتی یکـی مسـتلزم نـابودی دیگـری آشتی

  است.
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کشی اقتصـادی و تسـلط فرهنگـی تـا یاستی که استعمار روس را از بهرهس

حد کودتا و تسلط سیاسی بر مقـدرات مـردم مـا و بـاالخره ارسـال قشـون سر

تعماری و نـو کند، یک سیاست اسنظامی بیش از صد هزاری اش، رهبری می

استعماری (امپریالیستی) است کـه هـدف آن از چپـاول و غـارت اقتصـادی، 

  حد انقیاد و بردگی کامل امتداد دارد.سرمسخ فرهنگی تا 

کرد این سیاست که از طریـق سیاسـت بـدنام خروشـچف های عملشیوه

افغانستان آغاز گردید و کاری با ارتجاع داخلی به هم» گشایش به طرف شرق«

حد توطئه علیه آن تغییر شـکل سرگری ارتجاع، تقویت و تأئید آن تا شاطهبا م

داد، باالخره بعد از کودتا خود را در یک رژیم فاشیستی دست نشانده نمـایش 

 در کـام 
ً
داد که بعد از یک سال و نیم دست و پا زدن در گـرداب تبـاهی نهایتـا

ســم لجــام متروپــول خــود اســتعمار روس ســقوط نمــود و تــاکنون نیــز فاشی

ی منحوس و سیاه ترور ای روس بر تمام جوانب زندگی مردم ما سایهاگسیخته

  و وحشت خود را گسترده است.

ــا ایــن گونــه شــیوه و عمل کردهــا، سیاســتی چنــین بــا اهــداف چنــان و ب

و بـه حکـم  ی مردم ما را بـر نینگیـزداخواهانهالعمل آزادیتوانست عکسنمی

ی ا، مبـارزه»کشی است؛ مبارزه وجـود داردهرههر کجا ظلم، ستم و ب«که این

نگونی رژیـم فاشیسـتی کودتـا و آزادی از قیـد و بنـد روابـط سـرمردم ما برای 

های همگانی ی استعماری و نواستعماری نیز به اشکال مختلف از قیاماجابرانه

های طبقاتی و ملیتی و محلـی کاری، واکنششهری تا مقاومت منفی عدم هم

مـردم در سـطح ملـی   یی مسـلحانه خـود انگیختـهحد مبـارزهسرخود را تا 

گسترش و ارتقاء داد. طبقات و اقشار مختلف ضد استعمار روسی  و مزدوران 

و ی آن  اگـر چــه در پایگـاه ایــدئولوژیک و الزامـات سیاســی ادسـت نشــانده

 شیوه
ً
از هم متفاوت و در تقابل هم قرار دارند، ولـی  های تشکیالتی خود کامال
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ی ضـد اسـتعمار اکننـد و آن مبـارزهطور عینی با هم تالقی میدر یک نکته به

نگونی رژیم دست نشانده و سرگر روس و روس، بیرون انداختن عساکر اشغال

ی ملــت ماســت کــه خــود را در امــزدور آن اســت. ایــن خواســت مجموعــه

 ایـن دو های سیاسی و اشکال مبـارزاتی متعـدد نشـان مـیسازمان
ً
دهـد. بنـا

طور آشتی ناپذیری با هم در تضاد بوده و پیروزی یکی سیاست از بن و ریشه به

  طور حتمی مستلزم نابودی دیگری است و راه سومی وجود ندارد.به

سوزد و جنگی که اکنون مدت هشت سال است مردم ما را در آتش خود می

در  گر روسی و چـههای خون آلود اشغالمقدرات مردم ما را چه در زیر چکمه

خوش نابودی ساخته است، در ماهیت خـود دو نـوع های آوارگی دستگاهپناه

عوامل جنگ را در خود نهفته دارد: جنگ استعماری و جنگ ضد استعماری، 

کشی، کشی و جنگ ضد بهرهجاوزی و جنگ ضد تجاوزی، جنگ بهرهجنگ ت

جنگ مسخ فرهنگی و جنگ ضد مسخ فرهنگی، جنگ نـابود کننـده و جنـگ 

آفرین؛ خالصه جنگ غیرعادالنه و جنگ عادالنه در مقابل هم مصـاف  هستی

زیسـتی توانند با هم همداده اند. این دو نوع عوامل جنگ از دیدگاه علمی نمی

  توانند با هم جمع شوند.توانند با هم سازش کنند، نمیداشته باشند، نمی

ازد و یا جنگ سی روس را نابود میای ما جنگ غیرعادالنهایا جنگ عادالنه

فرستد، در هـر دو ی ما را به دیار نیستی میای روس جنگ عادالنهاغیرعادالنه

طـور صورت نه شکست استعمار روس از افغانستان سیستم امپریالیستی را بـه

و نه هم شکست مردم ما از استعمار روس آتـش مبـارزات   کندکامل نابود می

 می
ً
. این مبارزه در هر حال بعد از شکسـت و تواند از بین ببردمردم ما را کامال

شـود و تـا آن وقتـی کـه ی مبارزه متوقف نمـیاپیروزی این حلقه و این مرحله

های استعمار  ارتجـاع کـاخ کش بر ویرانهبشریت مترقی و رنجدیده و زحمت

  بلند آزادی و آزادگی را برافرازد، ادامه خواهد داشت.
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ی جنگ، انگنده در دو طرف معادلهولی این ماهیت آشتی ناپذیر عوامل ج

ی تاریخی عوامل صلح نیـز اروندهشود که در این جریان پیشمانع از این نمی

طور علمـی رشد نماید. از بطن جنگ و از روزی که جنگ آغاز یافته است، به

عوامل صلح نیز با آن تولد یافته اند. هیچ جنگی بدون فرجام صلح آمیز آن در 

داری بدون جنگی که چ صلح دوامو نخواهد داشت. و هیجهان وجود نداشته 

شود، وجـود نخواهـد داشـت. را به وجود آورده و جنگی که بدان منتهی میآن

ی تنگاتنگ دارد و این قانون اساسی تمام اجنگ با صلح و صلح با جنگ رابطه

  های اجتماعی است.پدیده

ان نبوده و عالوه سچه عوامل جنگ در کشور ما یکولی باید گفت که چنان

ـــاهمگونی  ـــدد و ن ـــگ، تع ـــذیر جن ـــتی ناپ ـــاد و آش ـــرف متض ـــر دو ط ب

)Heterogeny( چنان ما دو نـوع عوامـل کند، همگسترده در آن حکومت می

صلح را باید در جنگ کنونی خود نشانه گیری نمـائیم کـه در بطـن خـود ایـن 

  کند.ناهمگونی را حمل می

ز زبان گورباچوف و زمانی هـم ها صلح روسی است که گاهی ایکی از آن

جهـد. ( از ببرک گرفته تـا نجیـب) بیـرون می از دهان چوچه سگان مزدور آن

ماهیت این صلح، خلع سالح کردن نیروهای مقاومت و مردم، تسـلط کامـل 

روس بر مقدرات کشور ما و در نتیجه انقیاد کامل میهن ماسـت. صـلحی کـه 

 به نام اکثر
ً
المللـی در مناسبات و روابـط بـین» انل اطراف افغانستیحل مسا«ا

نـابود  -١ ای اساسی تکیه دارد:ر چهار پایهدهد. این صلح بخود را نمایش می

فشار  -٣ یوس کردن مردم از نیروهای مقاومتمأ -٢ کردن مقاومت افغانستان

کـاری و خصوص بر پاکستان از طریـق حمـالت هـوایی و خراببر ایران و به

خـواهی در سـطح اغواگری و صـلح -٤رجمعیت، بمب گذاری در محالت پ

  المللی.بین
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هـای خـود ای متحرک و ناهمگون و متنـاقض بـر شـانهولی این چهار پایه

س در طی هشت سال نتوانسته رو» نوشادر«کند که ای را حمل میآرزوی مرده

  را به حرکت وادارد.است آن

آن را بیـان دیگرش صلح مردم افغانستان است که بـا زبـان گویـای تفنـگ 

ی حـق حاکمیـت اداشته اند. عناصر این صلح آزادی کامل افغانستان، اعـاده

ملی، حفظ تمامیت ارضی و اخراج کامل بدون قیـد و شـرط و فـوری ارتـش 

 شکست کامل امپریالیسم روس و اشغال
ً
گر روس از افغانستان است که لزوما

را نیـز بـه ش آنمجازات مزدوران حلقه بـه گـونگونی رژیم دست نشانده و سر

  مراه دارد.ه

شکست امپریالیسم روس در افغانستان و تحصیل استقالل و آزادی ملی آن 

دموکراتیـک مـا  سیاسی است که بـدون آن انقـالب ملـیالزام اجتناب ناپذیر 

ن و شیادانی کـه تحقـق انقـالب تواند به جلو بردارد. خام طمعاگامی هم نمی

مندانـه مپریالیسم روس و صلح شـرافتدموکراتیک را در ورای شکست املی 

» ره بـه ترکسـتان« داننـدی کامل و واقعی کشور ما میمبنی بر تحقق آزادی مل

نما و یا متبرک بپوشـانند، های انقالبیتر خود را در لفافهبرند و هر قدر بیشمی

میـان ایـن دو رونـد. گانگی و اپورتونیسم فرو میتر در لجن زار از خود بیبیش

لح دریایی از آتش و خون در جریـان اسـت و تالقـی آن دو نـه از نظـر نوع ص

ولـی ایـن واقعیـت از دیدگاه عملی امکان پذیر نیسـت. ایدئولوژیک و نه هم 

ای نابخرد و یا فرصت طلـب شود که عدهزنده، ملموس و گویا مانع از آن نمی

ان این دو نـوع در پی این باشند تا میان دو نوع صلح، میان این دو نوع اراده، می

عنـوان های میـانگین و میـانجی خـود را بـهنما پلی بزنند و طرح هدف و دور

طـور مختصـر اشـاراتی هـا بـههای حل ارائه دارند کـه مـا بـه برخـی از آنراه

نمـائیم. اگـر چـه برخوردهـای سیاسـی  عملـی نسـبت بـه مسـألۀ صـلح می
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ده است که مـا توسط نیروهای مختلف با اهداف متفاوت عنوان ش» سازشی«

تـوانیم عمیـق طور مفصل در این مقال در ماهیت هـر کـدام از آن هـا نمـیبه

هـا را تـوان جهـت گیـری کلـی آنشویم، اما فقط با رسم خطوط کلی آن، می

  نشانه گیری نمود.

بـازار  )۱۹۷۹بعد از تجاوز نظامی مستقیم روس در افغانستان در دسـمبر (

طـرح پیشـنهادی الرد کـارینتون وزیـر  )۸۰های (ل سالیپا در اوامشترک ارو

عنوان یک طرح اروپایی قبـول ی اسبق انگلیس درمورد افغانستان را بهاخارجه

  المللی و اطراف ذی نفع توصیه نمود.ی بیناو پیشنهاد آن را به جامعه

المللـی را در مـورد حـل طرح کارینتون کـه برگـزاری یـک کنفـرانس بـین

نمود، عالوه بـر اشـتراک پـنج عضـو دائمـی ینی میبی افغانستان پیشامسأله

ی افغانسـتان ماننـد ایـران، اشورای امنیت ملل متحد، از کشـورهای همسـایه

پاکستان، هند و برخی از کشورهای اسالمی نیز برای بحث و مذاکره و کوشش 

ت آورد. کارینتون گویا موقعیعمل میی افغانستان دعوت به ادر راه حل مسأله

یکایی، غیر منسلک و اسالمی افغانستان را در طرح خود انعکـاس روسی  امر

ی االمللـی در حـل قضـیهداده بود که باید نماینـدگانی از ایـن جریانـات بـین

هـای عملـی خـود بنـدیگیری نمایند. این طرح که در فورمولافغانستان سهم

ز را نیـ سـتانی روس و مجاهدین افغانااشتراک نمایندگان دولت دست نشانده

، به علت مخالفـت روسـیه کردبینی میدر مراحل معینی از این کنفرانس پیش

عملیست، از اعتبـار سـاقط گردیـد. گرچـه  واقعی و غیر که طرح غیربنابر این

ت، ولی هنوز هـم فکـر، طور عملی از صحنه خارج شده اسطرح کارینتون به

ار عمومی جهان المللی و زیر فشار قرار دادن روس از جانب افککنفرانس بین

  ی اروپا وجود دارد.اخصوص در قارهنزد بسیاری از کشورهای جهان به
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ی کـه بـرا  )۸۱هـا در مادریـد سـال (المللی سوسیالیستدر کنفرانس بین

» واکمـن«منعقد شده بود، آقای امین  ایبحث روی مسائل خلع سالح هسته

یـا حـزب سوسـیال  »افغان ملت«ی اکه خود را در مجامع بین المللی نماینده

دانــد، طرحــی بــرای آشــتی ملــی در ایــن مجمــع دموکراســی افغانســتان مــی

هـا  یک حکومـت ائتالفـی (بـه شـمول پرچمـیالمللی ارائه داد که در آن بین

» عبـدالرحیم زی«ها) زیر رهبری غالم محمد فرهـاد و یـا عبـدالملک خلقی

بـا » عبـدالرحیم زی«و یـا » فرهاد«مطرح گردیده بود. این که آیا غالم محمد 

این طرح موافق بودند یا خیر، هنوز اطالعات موثـق در دسـت نـداریم، ولـی 

خواسـتند در زمان با این طرح مـیها همست که روسچه واضح است، اینآن

و » عبـدالرحیم زی«افغانستان اشخاص صاحب نفوذ و صاحب وجهه ماننـد 

چـو نماینـد و بـرای هـمی خـود جلـب اکارانههای سازشغیره را به َدور طرح

ی سیاسی را نیز فراهم کـرده بودنـد و اعناصر تا حدودی شرایط مساعد مبارزه

هـا از کـرد کـه بـا تحقـق آن روسنیز روی طـرح کـار مـی» عبدالرحیم زی«

» عبدالرحیم زی«های این طرح طبق اظهارات شوند. پایهافغانستان خارج می

وند: یکی این که شغانستان خارج میها فقط به سه شرط از افاین بود که روس

ای وارد نیایـد، دوم ایـن کـه قراردادهـای صـدمه» هاخلقی«و» هاپرچمی«به 

باید به رسمیت شناخته شوند و سـوم ایـن کـه  ۷۸ منعقده میان دولتین از سال

یک حکومت غیر مخالف روس در افغانستان روی کار آیـد. ایـن طـرح بایـد 

گردیـد کـه عملـی مـی ستانی افغاناس جامعهشناسرای از عناصر توسط عده

 الترناتیفی در مقابل دولت دست نشانده باشـد کـه در عـین می
ً
توانست ظاهرا

حال باید خالء واقعی سیاسی را پـر کنـد و مـانع بـه قـدرت رسـیدن عناصـر 

 خـود مجاهد در افغانستان شود. ما از تفصیل بیش
ً
تر در این صـورت عجالتـا

  کنیم.داری می
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زمین واقعیـت، سربه علت دوری شان از » واکمن«حال، طرح آقای به هر 

انعکاس الزم خود را در میان نیروهای مقاومت نیافت و حتی در میان مجـامع 

المللی و عناصر افغانی در خارج نیز بدان برخورد جدی صورت نگرفت و بین

را  تا اکنون طرح مذکور در طاق فراموشی مانده است و هیچ گونه بازتاب خود

چه در میان مجاهدین و مردم افغانستان، چه در داخـل و چـه در مراجـع بـین 

  المللی نداده است.

عنوان از چندین سال بدین سو، محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان، به

اعتماد هر دو جانـب » غرب«و » شرق«تواند در توافقات میان ای که میمهره

نقش بازی کند، » آشتی ملی«رهبری کننده ی عنصر ارا کسب نموده و به مثابه

سیاست کلی ظاهرخان در طول چند سال برین بوده اسـت ها است. زبان سر

خواهـد بـا رساند و مـیهای خود را به اطالع عموم نمیها و سیاستکه طرح

ل را در یاش مسـای چهل و چند سال حکومت خود و خانوادهامایهسرتکیه بر 

» افسـانه سـاز«زرگ حل نماید. درست این سیاست های بپشت پرده با قدرت

هـای میلیـونی وی است که در طی چندین سال توانسته خود را در اذهان توده

مانـدگی طور عموم بنابر عقبهایی که بهمردم ما تا حدودی مطرح سازد، توده

المللی، بلکه با مشتی های تلخ و بغرنج ملی و بینمفرط فرهنگی نه با واقعیت

 هم این گونه پندارها و افسانهو افسانه پندار
ً
 ایهـای تـودهها گالویز اند و اکثرا

خواسـت «عنوان های بزرگ و عناصر فرصت طلب بهاست که از طرف قدرت

  گیرد.مورد سوء استفاده قرار می» هاتوده

گیـری از مـردم مـا خواسـتار برگشـت این واقعیـت دارد کـه تعـداد چشـم

 عکس ظاهرخان و گرفتن زمام 
ً
امور به دست خود اند، ولی این خواست کامال

ای منافع و مصالح آنی و یا آتی مردم استوار نیست. یک العملی است و بر پایه

کنـد کـه کـارد را بـه ای که از یک واقعیت تلخ نشأت مـیالعمل دوگانهعکس



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٥٦

کـش قـدیم خـدا  کفـن«استخوان مردم رسانده است و مردم به اصـطالح بـه 

  ».فرستندبیامرزی می

نظیـر و از یک طرف استعمارگر روس و رژیم فاشیستی ترور و اختنـاق بـی

ی آن یک میلیون نفـر از امانندی را در کشور ما پهن کرده است که در نتیجهبی

بـدر سـاخته و از  مردم ما را از تیغ گذرانده و بیش از سـه میلیـون را آواره و در

های بزرگ عناصـر دستی قدرتهمهای پاکستان و ایران به جانب دیگر دولت

نوشت و مقدرات مردم ما سرمسؤولیت را بر نظر و بیکفایت، نابخرد و تنگبی

حاکم ساخته اند که به نام اسالم خواهی و دیـن پنـاهی جنایـات بزرگـی را در 

حق مردم و ملت ما مرتکب شده انـد. بیـزاری از روس اسـتعمارگر و تنفـر از 

گر مسلط بر اذهـان نه در غیاب یک جریان روشنگادست بی ایرهبران ساخته

انـدازد و بـدین صـورت و وجدان مردم، آنها را در دام اوهام گذشته گرایی مـی

تمنای بد از بدتر خود را در خواست مردم بـرای بازگشـت ظاهرخـان متجلـی 

ی خود زخم پذیر است: یکی این که ادو پاشنه ولی ظاهرخان از هرسازد. می

 اگـر نـه بخـش ت مسلح مردم از آن حمایت نمینیروهای مقاوم
ً
کنند و یا اقال

 بخش قابل مالحظه
ً
طور علنی و یـا ای از آن، با آمدن ظاهرخان بهبزرگی، اقال

 اینضمنی مخالفت خود را اظهار دا
ً
که نداشـتن پایگـاه مطمـئن شته اند، ثانیا

ر کلـی و طـوسازد تـا بـهسیاسی  نظامی در میان مردم ظاهرخان را مجبور می

المللی تکیه نماید، توافقی که فقـط در دو حالـت امکـان عمده برتوافقات بین

پذیر است: یکی این که جنبش مقاومت کنونی مـا بـدان حـدی از پختگـی و 

صالبت خود برسد که در آن منافع دو ابر قدرت امپریالیستی بـا خطـر مواجـه 

زیـر رهبـری شود. این فقط در صورتی است کـه جنـبش مقاومـت کنـونی در 

های انقالبی خود را خـالف عناصر مستقل و انقالبی به وحدت برسد و برنامه

ی عمل پیاده نماید. دوم این کـه اخواست دو ابر قدرت امپریالیستی در صحنه
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دو ابرقدرت امپریالیستی به توافقاتی کلی در سطح بین المللـی اقـدام نماینـد 

توافقـاتی برسـند) و افغانسـتان  طور کلی بـه(یعنی در تجدید تقسیم جهان به

جزی ازین توافق کلی باشد. در شرایط کنونی هیچ کدام از این دو شرط متوفر 

 تبانی و توافق دو ابرقدرت بر روی مسأله افغانستان چنان
ً
چه دیروز، نیست. بنا

های نجیب خورد. اظهار نظرهای گورباچوف و کرشمهامروز نیز به چشم نمی

دودی دانست که در ورای آن بزرگ تـرین جنایـات عصـر بـا  یارا باید آن پرده

شـود. بـدین طـور مسـتمر عملـی میرحمی غیرقابل تصوری بـهقساوت و بی

ی توافق دو اطور کلی به عنوان مسألهصورت باید ظاهرخان و حواریون او را به

طور مستقل واقعیـت وجـودی ابرقدرت مطرح بحث قرارداد؛ چه این مسأله به

  ی تبانی مورد بحث قرار گیرد.تواند در اوضاع و شرایط ویژهفقط میندارد و 

مصـاحبه او در  ،)۸۱کـویتی در سـال (» المجلۀ«ی ظاهرخان با امصاحبه

 The »مسـلم«ی ایشـان در امصـاحبه ،)۸۳در سـال (  Le Monde لوموند

Muslim هم لعل «ی آن سیاستی است که اچند روز قبل؛ همگی نشاندهنده

توانـد بار ملـت مـا نمـیچه در اوضاع خونآن، »ید و هم یار نرنجدبه دست آ

ای عنوان مهـرهالبته بحث روی محمد ظاهرشـاه بـهطور واقعی تحقق یابد. به

دهد که وی و حواریونش یگانه عنصـر برای تبانی دو ابرقدرت معنی آن را نمی

  ی افغانستان اند.او مرجع حل سازشی قضیه

ته جنبش مقاومت ما نیز با افرازات سیاسی خـود در جریان چند سال گذش

نیروهای مختلفی را بیرون داده است. در این میـان نطفـه بنـدی یـک جریـان 

طور واضـح قابـل رویـت کار در درون جنبش مقاومت از دیر زمانی بهسازش

هـای کـه کار نیز محصور به نیروها و شخصیتاست. البته این جریان سازش

قـاب قوسـین او «ی افغانسـتان را  احل سیاسی مسـئلههای خود در سخنرانی

ی خود را در موسم اخواهند توافقات پشت پردهدانند و اگر روزی میمی» ادنی



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٥٨

افتـد، چیـزی بـر ها پـائین مـیحج لباس متبرک مذهبی بپوشانند و وقتی پرده

از  سـربرنـد و شود، بناچار راه از کعبه گـل بـه کعبـه دل میصحنه ظاهر نمی

کاری ها آن نیروهای سازششود. اینکنند؛ نمیی قصر سفید برون میاهدریچ

، ولی در واقعیـت امـر نیروهـای بـه »نمایند، هستندآنچه می«هستند که اقال 

ظاهر جنگ طلبی نیز در یمین و یسار به انتظار نشسته و به اصطالح تـرازو بـر 

آورند. این البته  گاه بهتری به دستزنند تا در معامالت سازشی جایزمین می

ی شان برای هرکدام ایـن ازمان با تقسیم وظیفه ایست که اربابان پشت پردههم

  ها تعیین کرده اند.

  در پس آئینـه طـوطی صـفتم داشـته انـد

  گــویمهرچــه اســتاد ازل گفــت بگــو می
  

ی این نیروهاسـت اای منطقی این گفته در وابستگی عمیق و چند جانبهپایه

ها رسد که آنها همگی از آن منابعی میح تا خیمه و راشن آنکه از پول تا سال

  رسانده اند.» امارت«یر سرهای پشاور تا را از پس کوچه

این گونه نیروها که قوت و نفوذ خود را مدیون سالح و پول خیراتی هستند، 

ی خـود داشـته باشـند و در اتوانند سیاست مستقل از منابع ایجـاد کننـدهنمی

ها را ها قصد سازش با حریف را داشته باشند، آنوقتی اربابان آن تحلیل نهایی

دهنـد و در صـورت مخالفـت، خواه خود قرار میبا نوک انگشت در مسیر دل

گاه واقعی شان باره در جایدار کرده و دوبی» امارت«ها را از خواب سنگین آن

  دهند، که باید منتظر آن روز بود.قرار می

برای رسـیدن بـه حـل » سیاسی« و ی دیپلماتیکاارزهولی باید گفت که مب

های بزرگ و نیروهای مقاومت هر کدام بنابر منـافع از طرف قدرت» مطلوب«

ی خود در جریان است که این موضوع بحـث قسـمت آینـده ایـن مقالـه اویژه

  خواهد بود.



 ٢٥٩ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  »حل سیاسی«ی ل مطروحهیبدا

می روس بـه افغانسـتان، ظـاخصوص بعـد از تهـاجم نبعد از کودتای ثور، به

ی کنونی ات ویژهالمللی افتید. موقعیبین هایباره در گرداب تضادکشور ما یک

ی کشورهای دنیا سالی یک بار در چارچوب ملل اافغانستان طوریست که همه

کننـد و ی آن اظهـار نظـر مـیانوشـت افغانسـتان و آینـدهسری امتحد در باره

ا مشخص خود و ی ایبین المللی و منطقه هایکشورهای بسیاری نیز سیاست

عنـوان کشـوری روسـیه بـه سـازند.افغانستان عیار می ایرا در ارتباط با مسأله

جـوی امپریالیسـتی عنوان یک قدرت عظمت طلب و توسعهگر و هم بهاشغال

ــی اســت، چناندر مــورد افغانســتان دارای سیاســت چــه حریــف هــای معین

ی افغانسـتان بــر مجمــوع ادر ارتبـاط بــا مســألهاش امریکــا نیــز امپریالیسـتی

گـاه خود تجدید نظر نموده و افغانستان جـای ایهای جهانی و منطقهسیاست

کند. کشورهای متعـدد دیگـری مهمی در سیاست خارجی آن کشور بازی می

ل و منـافع یفغانسـتان بـرای شـان یـا بـه علـت مسـای اانیز هستند که مسـأله

وپـولتیکی و امنیتـی ارزش بـه خصـوص یهای جاستاقتصادی و یا بنا بر سی

 به هرحال، بحث روی سیاست دارد.
ً
هـای تمـام کشـورهای جهـان و یـا اقـال

ها در رابطه با افغانستان در این مقال امکان پذیر نیست. ما در این ترین آنمهم

ایـن  ل جنبش مقاومت (که ازیررسی بدائل روسی، امریکایی و بداقسمت به ب

نفع قـرار دارنـد) برخـورد های کشور های ذیتحت تأثیر سیاست یا آن طریق

ر و اوقـات دیگـر ی این مسأله را بـه مقـاالت دیگـاکنیم و طرح همه جانبهمی

  موکول می نمائیم. 
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 روسی هایالف. بدیل

در قـرن جـاری) ای کوتـاه روسیه از قرن سیزده به این طرف (بـه اسـتثناء دوره

مت طلب بوده است. توسـعه جـویی روس از جو و عظهمواره کشوری توسعه

رسد و در جنوب نیز اشتهای رسیدن بـه طرف شمال به سواحل بحر شمال می

ن را به خود الحاق ااپجهای وسیعی از چین و زمینسربحر هند دارد. در شرق 

 دسـت 
ً
کرده و در غرب تا نزدیکی دریای راین خود را رسانیده اسـت. عالوتـا

های شـمال آن جو از قلب افریقای سیاه تا دماغهوسعههای این قدرت تاندازی

ال تـا ارجنتـاین در جنـوب بـه وبا در شـمیدر امریکای التین از ک امتداد دارد.

گری مشغول است، و در آسیا از ویتنـام و الئـوس و کـامبوج در جنـوب توطئه

ه انشرق تا منگولیا در شرق و از افغانستان به امتداد هند و خلیج فارس تا مدیتر

جو و جنـگ افـروز در این قدرت توسعهبه مین گذاری سیاسی مشغول است. 

افغانستان برای یک بازی نافرجام سیاسـی و یـا مـانور نظـامی نیامـده اسـت. 

طور واضح و روشن روس امپریالیستی به قصد اشـغال دائمـی افغانسـتان و به

ت. هر نیـروی ی کامل خود به کشور ما تجاوز نموده اساتبدیل آن به مستعمره

ی واضح و روشـن را در برخوردهـای سیاسـی خـود اسیاسیی که این محاسبه

گیرد. ولی مدنظر نگیرد، به این یا آن صورت در خدمت اهداف روس قرار می

 های عملی کردن یگانه ندارد.هدف روشن البته شیوه

العمـل ی مـردم مـا و عکـسابازانـهخصوص از مقاومت دالورانه و جانبه

المللی مخالف توسـعه های بینالمللی و صف بندیاز آن در سطح بینناشی 

های حل و بدائل متعددی را پیش پای روسـیه جویی روسی در افغانستان؛ راه

ی امپریالیسـم روس اقرار داده است که همگی در خـدمت ایـن هـدف یگانـه

  است.
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  ی افغانستان. ترکستانی کردن مسأله۱

ترکسـتان ) نزدهم(قرن گذشته  ۷۰و  ۶۰های یکصد و بیست سال قبل در دهه

 به نام جمهوریت
ً
های تاجیکستان، ازبکستان و قرغزسـتان) مـورد زمین (بعدا

گردید ل موقت وانمود میل این اشغایو تجاوز روسی قرار گرفت. در اوا حمله

ها در زمینسـراین  عساکر روسی فقط برای دفاع از» قطعات محدود«و آمدن 

) انگلـیس عنـوان گردیـد، Forward Policy( رویی پیشهامقابل سیاست

رغم مبارزات روسی به ترکستان و علی» قطعات محدود«ولی داخل شدن این 

های دروغـین بیـرون رفـتن از آن دامنه دار مردم برای آزادی و علی رغم وعـده

ها بـه روسـیه، زمینسـرها توسط رژیم تزاری، به الحـاق کامـل ایـن زمینسر

کامل افغانستان را بـه   )Annexionاکنون نیز سیاست الحاق ( د.منتهی گردی

کننـد، یعنـی ی افغانستان یاد میا) مسألهTurkistanizeنام ترکستانی کردن (

ی افغانستان که از طـرف روس دنبـال احل مسأله هایها و بدیلیکی از طرح

تـای کود یهـایزمین ماست. این طرح در اولین مـاهسرشود، الحاق کامل می

منحوس ثور نخست توسط ببرک مزدور (که در آن وقت معاون حزب و معاون 

زیر نام داخل شدن فـوری افغانسـتان  بی بود) در شورای انقالبی،شورای انقال

و » خلـق«در پکت وارسا و کومیکون عنوان گردید، ولی بنابر اختالفات میان 

هاد در آن وقـت رد و بین المللی، این پیشن ایو سلسله عوامل منطقه» پرچم«

ؤیای ر ۱۹۷۹ های روسی در دسمبرگردید. ولی ببرک و شرکای سوار بر تانک

طرف جنوب یـاری کردنـد تـا در تـاریخ جویی بهدیرین پطر کبیر را در توسعه

را  »شـاه شـجاع روسـی«و  »تزارمل«مبارزات ضد استعماری ما به حق لقب 

و کـار خواهنـد  سری کردن ها در دو حالت با طرح ترکستانروس کمایی کند.

داشــت: حالــت اول شکســت کامــل نیروهــای مقاومــت و تفــاهم در ســطح 

المللی با نیروهـای رقیـب امپریالیسـم روس بـرای الحـاق افغانسـتان بـه بین



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٦٢

آل اسـت، ن حالت برای امپریالیسم روس ایدهی موضوع مبادله است. ایامثابه

المللـی، امکـان هـای بـینتیضاع واقعی داخل افغانستان و واقعولی بنابر او

حالـت دوم شکسـت فـاحش سیاسـی   تحقق آن ناچیز و حتی ناممکن است.

 
ً
شکست فـاحش امپریالیسـم روس در  نظامی روس در افغانستان ( و یا احیانا

ها است ر نقاط جهان) فروپاشی رژیم مزدور و تمام مؤسسات نمایشی آنگدی

ابرقـدرت خـود را در الحـاق ی یـک االعمـل ماجراجویانـهعنوان عکسکه به

افغانستان نمایش دهد تـا بـا ایـن   )de jure( و یا رسمی  )de facto( واقعی

روس  چــههــای قبلــی خــود را بپوشــاند. چنانمــاجراجویی شکســت برنامــه

گر خود را با ماجراجویی الحـاق نظامی ارتش اشغال گر با ماجراجوییاشغال

نماید. هـم اکنـون جـا بـه جـا کـردن  یا ترکستانی کردن افغانستان پرده پوشی

های دولتی، زدن مؤسسات افغانی (از پولیس مخفی تا ارتش، از حزب تا مهره

کنـد کـه در تحلیـل طور عینی در همین جهـت سـیر میمؤسسات دولتی) به

ماند. یا باید فروپاشی نهایی خود، برای امپریالیسم روس راه دیگری باقی نمی

دهد  ی خود را مشاهده کرده و به آن تن دراندهکامل تمام مؤسسات دست نشا

که قـدمی فراتـر گذاشـته اری روس سازگاری ندارد، و یا اینکه با منطق استعم

نیز خود به دوش بگیـرد کـه ایـن خـود  درات کشور ما را حتی در ظاهر امرمق

ست اشکال و یـا همان ترکستانی کردن و الحاق است. ترکستانی کردن ممکن

تلفی داشته باشد. شـاید داخـل کـردن رسـمی افغانسـتان در حتی مراحل مخ

چارچوب کومیکون، داخـل کـردن افغانسـتان بـه پکـت وارسـا، انتگراسـیون 

های آسیایی تحـت اقتصادی  سیاسی مناطق معینی از افغانستان با جمهوریت

 deو یـا حتـی رسـمی (  )de facto( اشغال روسیه و باالخره الحـاق عملـی

jure(  طور های بعدی، عناصر و اجزای از این طرح باشـد کـه بـه آن در قدم

 مستمر و مرحله به مرحله مورد اجراء قرار گیرد.
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  )Mongolization( افغانستان کردن منگولی .۲

المللی است مقصود از منگولی کردن افغانستان آن حالت سیاسی  قانونی بین

 دست نشانده بدون کوچککه در آن یک حک
ً
حـق ابتکـار و تـرین ومت کامال

آزادی عمل فقط در ظاهر از موقعیـت یـک دولـت مسـتقل برخـوردار باشـد. 

ن بـاالخره بـا ااپـجد از آزادی از چنگـال امپریالیسـم منگولیای کنونی کـه بعـ

المللی در دست روسیه افتید، امروز از تمام حقوق تغییرات کلی در سطح بین

المللی محروم است، نچه در داخل کشور و چه در سطح بیهای خود و آزادی

 سـرالمللی است. چه مـزدوران بـر ی چنین دولتی در ترمینولوژی بینانماینده

اقتدار منگولی فقط با ساز روسی می رقصند و از خود هیچ گونه اراده و آزادی 

بـه روس اسـت و پاشـنه آهنـین ندارند. زندگی مردم در تمام ساحات وابسـته 

آورد که بد ترین نوع اسـتعمار را فشار می ی خلق منگولیچنان برگردهروس آن

های عملی سیاست این یکی دیگر از طرح دهد.در اواخر قرن بیستم نشان می

صلح خواهی روس است تا افغانستان را نیز به منگولیای دیگر مبدل نماید که 

و... در صـف طـویلی از  در آن افراد مزدوری ماننـد تـره کـی، ببـرک، نجیـب

چه جاودانگی دارد، تسلط بدون چون بیایند و بروند، ولی آن مقدارمزدوران بی

 و چرای روس است.

نباشد، منگولیـایی  سرها در صورتی که حالت اولی ( الحاق) میبرای روس

ها و ترین راه حلی است که در پی تحقق آن هستند. پیش شـرطکردن با صرفه

نا راضی سـاختن الزامات این راه حل عالوه بر شکست مقاومت مردم ما، هما

یرش های هـم مـرز افغانسـتان بـه پـذخصوص کشوربه ی بین المللیاجامعه

اکنـون روس امپریالیسـتی در تحرکـات  ت اسـت.یعواقعی و یا رسمی این واق

 روی این طرح کار میبین
ً
کند. چون این طـرح المللی خود برای صلح عمدتا

یاسـی و تبلیغـاتی بـا برای استعمار روس هم از لحاظ نظامی و هم از نگـاه س
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و دور  ۱۹۷۹ از قـدرت سیاسـی در سـال» هـاخلقی«صرفه است. دور کردن 

پـذیرش بـرای  قابـل کردن ببرک از رهبری حزب به عنوان عنصری بدنام و غیر

 وابسته، بی ی بین المللیجامعه
ً
ابتکـار کـه کفایـت و بـیو آوردن فردی کامال

بـرد، بیشـتر بـا د را به پیش مـیبار خوقط با مدح و ثنای روس زندگی نکبتف

  هنگی داشته باشد.آتواند همتحقق این پالن می

  لمانی کردن افغانستان. آ ۳

بـار اوج گاهی یکی رفتن روس در ورای مرزهای هندوکش هر چند گهاشایعه

 توسط خود روس و شود. البته این شایعهگیرد و دو باره خاموش میمی
ً
ها اکثرا

تانسیل مبارزاتی مـردم جنـوب هنـدوکش افغانسـتان و برای برطرف ساختن پو

ایـن  و اقوام ملت ماست. ولی عـالوه بـر هاایجاد تفرقه و نفاق در میان ملیت

ای نبایـد از آن غافـل شـویم، روس بـرای حرکت مانوری کـه در هـیچ لحظـه

 )Piece Meal Policyی آن (ی افغانسـتان و بلعیـدن قطعـه قطعـهاتجزیـه

 دست دارد.هایی روی برنامه

که به اشـکال اقتصـادی،   ۱۹۷۸تجاوز روس به افغانستان چه قبل از سال 

حد اشغال نظامی سرکه تا  گشت  و چه بعد از آنسیاسی و فرهنگی عملی می

یوسته است:یکی اقتصـادی و کشور ما گسترش یافت  دارای دو هدف به هم پ

 محــل شــمال افغانســتان عمــدت وپــولتیکی (سیاســی  نظــامی).یدیگــری ج
ً
ا

کشی اقتصادی روس است. گاز طبیعی، زغال سنگ، مس، یورانیم، پنبـه، بهره

 در شـمال متمرکـز انـد و روس
ً
هـا همیشـه خـواب میوه جات همگی عمـدتا

کـه در در حـالی بیننـد.انتگراسیون ترکستان افغانستان را با ترکستان روسی می

مان، کنرهـا) و کتیا، ننگرهار، لغپوب هندوکش چه والیات جنوب شرقی (جن

، فـراه، نیمـروز) عمـدتا از لحـاظ چه والیات جنوب غربی (قنـدهار، هـرات
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وپولتیکی برای روس ارزش دارد. هم مرز بودن ایـن منـاطق بـا پاکسـتان و یج

هـا بـه خلـیج فـارس؛ ایران، نزدیک بودن این مناطق به بحر هند، نزدیکـی آن

ی ارض روس، اژی کـرههمگی امتیازات غیرقابل انصرافی است که در سـتراتی

 ای مهم جا داده است.عنوان مهرهافغانستان را به

 بـا هـم 
ً
این دو جانب مصالح روسی در افغانستان با وجود این کـه عمیقـا

 در سیاستطور نسبی میارتباط دارند، ولی هرکدام به
ً
های روس تواند مستقال

 این طور شایع می
ً
خواهند ها میشود که روسجا باز کند. بدین صورت بعضا

به شمال هندوکش عقـب نشـینی نمـوده و در جنـوب هنـدوکش یـک دولـت 

ل یـعنوان دولـت حاوجود آوردند که بـهرا به  طرف) بیMiniStateکوچک (

)Buffer  Stateل گـردد. یدر مناطق جنوب آسیا حا ) میان روسیه و رقبای آن

رآمد این طـرح در واقع پیش د ۸۱ - ۸۰  ی واخان در سال هالاالحاق منطقه

بود تا امپریالیسم روس عکس العمل مردم افغانستان و مردم جهان را در قبـال 

ی تجزیه خود ارزیابی و بعد در آینده تصمیم بگیرد.  )Piece Meal(  سیاست

در  سـاختن افغانسـتان یـاد کـرده ایـم افغانستان  کـه مـا آن را بـه نـام المـانی

بـا نیروهـای مقاومـت از لحـاظ صورتیست کـه امپریالیسـم روس در مقابلـه 

ای وسـیع کشـور سیاسی و نظامی دچار اشکاالت جدی گردد و نتواند در پهنـ

ی مقاومـت و نده سازد. بنابر این، این طرح بـرای تجزیـهکنیروهای خود را پرا

های شیطانی روس عنوان یکی از حلقهتواند بهها میایجاد تفرقه در میان ملیت

 مورد استفاده قرار گیرد.

لمـانی سـاختن کمتـر امکـان آاگر در شرایط و اوضاع کنونی تطبیق طـرح 

هـای وجـود آمـدن پـیچ و خـمرفت مقاومت و بـهیابد، ولی با پیشتحقق می

جدیدی در راه مبارزه ما باید از هم اکنون در قبال این طرح آمـادگی سیاسـی، 

ه مردم خـود ها را در این ساحه بنظامی و تبلیغاتی داشته باشیم و اهداف روس
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ازیم. چـه در تحرکات دشمن آمـاده بسـها را در مقابل مانورها و بفهمانیم و آن

ها ممکن است تحوالت و تکامل اوضاع در آن جهاتی حرکت نماید کـه آینده

مـان لآریا، ویتنام، قبرس و... باالخره ی افغانستان همانند کوای تجزیهامسأله

سأله در آمادگی برای این قضیه طرح یـک ترین مدر دستور روز قرار گیرد. مهم

ای ناشی هها و کوشش در راه حل تضادی عملی برای حل مسألۀ ملیتابرنامه

مانـده اسـت کـه ی عقـباو سمتی جامعه ایای، عشیرهاز بقایای روابط قبیله

ی این مسـأله را اسازد. طرح همه جانبههای دشمن را میهای مادی توطئهپایه

  ت دیگری گذاشت.باید به مقاال

  )Finlandization( افغانستان . فنالندی کردن۴

های جنگ عمومی دوم وقتی نیروهای هیتلری حمالت خود را بـاالی در سال

شمال و شرق اروپا آغاز نمودند، برخورد نیروهای مختلف در قبال آن متفاوت 

دسـت  ای را بر فنلند رویعنوان اجراآت احتیاطی حملهبود. اتحاد شوروی به

گرفت و بعد از اشغال فنلند با حکومـت آن کشـور بـه توافـق رسـید کـه ایـن 

حکومت حق ندارد در آینده هیچ گونه عمل مخـالف دولـت شـوروی را روی 

فکر فنالندی کردن  دستی با دیگران به این کار بپردازد.دست بگیرد و یا در هم

 بر روی مفهوم سیاسی 
ً
ی از کشـور اسـتوار اسـت کـه» دفـاع از خـود«اساسا

 
ً
خواهــد بــرای دفــاع از مرزهــای خــود می حمــالت خــارجی تــرس دارد. بنــا

طرف بسـازد ی خود را در چارچوب یک قرارداد رسمی بیاکشورهای همسایه

طـرف سـازی را در وقـت زند تا این بـیکار دست به اشغال آن می و برای این

یـا افغانسـتان امـروز ی اجراء درآورد. ولـی آاکوتاه و با شرایط بهتری به مرحله

ها به افغانستان ی روساهای اول جنگ عمومی دوم است؟ آیا حملهفنلند سال

سـازی طـرفآن است؟ آیا هدف از حملـه بی حدات جنوبیسربرای دفاع از 
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) و یـا امثـال آن NATOافغانستان و جلـوگیری از دخـول آن در پکـت نـاتو (

 است؟ 

 
ً
دهـیم کـه اگـر در فقـط تـذکر مـی بحث این قضیه را نداریم و سرما فعال

ی جنـگ عمـومی دوم و در خـالل آن ایـن گونـه تحرکـات و اجـراآت اآستانه

بـه » فنالنـدی کـردن« در شرایط صلح ابل توجه باشد.توانست قاحتیاطی می

معنای محدودیت حق حاکمیت ملی یک کشـور اسـت. یعنـی ایـن کـه یـک 

ی جهـت اود، در بـارهدر مـورد نیروهـای مسـلح خـ» فنالندی شـده«کشور 

المللـی خـویش آزادی کامـل نداشـته و های سیاسی و در ارتباطات بینگیری

ها و قواعد خاص است کـه در اسـاس بـا حـق مجبور به پذیرش سلسله نورم

فنالنـدی «حاکمیت ملی در تضاد است. در ترمینولوژی سیاسـی اکنـون نیـز 

سـت کـه در واقـع نافغانستان به معنای محدود کردن حق حاکمیـت آ» کردن

ی کشور ماست: یعنی در داخل انوشت آیندهسرپذیرش شروط روسی در مورد 

کشور ما با نیروی وابسـته بـه روس و مـزدوران آن نـه تنهـا مطـابق بـه قـوانین 

توانیم، بلکه باید تنها به علت این که دست تائید روس کشوری خود رفتار نمی

نی نیز قایل شویم. باید در مناسبات ها امتیازات معیهاست، به آنآن سرپشت 

هیچ دولتی و یـا حتـی خود با روسیه قواعد و قوانین دوستی را مراعات کنیم و 

حق ندارد جنایات روس را در افغانستان افشاء و مطـابق بـه آن  نیروی سیاسی

المللی خود را عیـار سـازد و در صـورت تخطـی از آن، آن سیاست ملی و بین

، »فنالنـدی کـردن«گردد که مطـابق طـرح با روس میدولت متهم به دشمنی 

هـای ی رسـمی در امـور داخلـی افغانسـتان را دارد. دولتاروس حق مداخله

هـای اقتصـادی، ی افغانستان حق ندارنـد بـا کشـورهای دیگـر قـرارداداآینده

سیاسی، فرهنگی و یا نظامی منعقد نمایند که مطابق به فهم روسـیه مغـایر بـا 

 ،وس در افغانستان است. بنابر این، فنالندی کـردن افغانسـتانصلح و منافع ر
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، یعنی همان طرحی را که برژنـف »حق حاکمیت محدود«یعنی افغانستان با 

ــوان می ــای شــرقی عن ــه آن خلــق در مــورد کشــورهای اروپ کــرد و مطــابق ب

ی نــازک اوســلواکی را بــه خــاک و خــون کشــاند، اکنــون در زیــر پــردهچــک

طــرح  سـازد.افغانســتان، خـود را مطــرح می» دی کـردنفنالنــ«دیپلوماتیـک 

فنالندی کردن افغانستان در واقع حد اقل خواست روس در افغانستان است و 

هـای المللـی طرحآن در صورتی است که مطـابق بـه توازنـات داخلـی و بین

الذکر آن قابل تحقـق نباشـد. در آن صـورت روس امپریالیسـتی حاضـر سابق

ی جهان نیز منـت بگـذارد. البتـه ارا بپذیرد و بر ما و همهخواهد بود این طرح 

افغانستان تنهـا از طـرف » کردنفنالندی«باید این نکته را اضافه کرد که طرح 

خصوص در المللی بهای دیگر از نیروهای بینشود، بلکه عدهروس عنوان نمی

  کنند.جو میوپلکند و نقشی برای خود جسترح میاروپا نیز در اطراف این ط

یکایی  غربی برای حل مسأل ب.  بدیل   افغانستانۀ امر

ایم کـه ی سیاست افغانی امریکا در مقاالت دیگری به صراحت گفتهما در باره

 با مسأله
ً
 ی برخورد میی افغانستان با یک منطق کماامریکا اوال

ً
نمایـد. و ثانیـا

روس را در  اسـت تـا امپریالیسـمشده  سرکه برای امریکا فرصت خوبی میاین

کوب نموده و ضرباتی بر آن وارد آورد و میخ ستانهای غرور آفرین افغانپایهکوه

 این فکر نمی
ً
شود امریکا این فرصت طالیی را به آسانی از دست بدهد و اخیرا

ج یخودش ارزش دارد، نه از لحاظ نتـا ذاتبه ستانا جنگ افغانکه برای امریک

 آن.

ی ر مجموع غرب را در مورد حل سیاسی قضیهبنابر این، حرکت امریکا و د

تـوان جا مورد مطالعه قرارا داد، در غیـر آن نمیافغانستان باید با این سه تز یک

  طور واضح و درستی دست یافت.های امریکا بهبه اهداف و روش
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 امریکا به
ً
ل مختلـف یابرقدرت امپریالیستی نسبت به مساعنوان یک عالوتا

ای خود را با آن ستان دارای بدیلی واحد نیست که دست و پویژه افغانجهان به

زمان برای کار روی دست است که متعددی هم )هایبدیل( لیببندد، بلکه بدا

های امریکـا را گاه معینی از سیاسـتتواند جایهرکدام بنابر اوضاع متغیر می

 طور مختصر از چنـد بـدیل آن تـذکری بـه عمـلحایز گردد. و ما درین جا به

  آوریم.می

  افغانستان ویتنام روسیه .۱

گیر ویتنام گردیـد کـه  در )قرن بیستم( ۷۰ هایتا سال ۵۰های امریکا از سال

اثرات آن نه تنها به شکست و فروپاشـیدگی ارتـش اسـتعماری امریکـا منجـر 

ی امریکا اگردید، بلکه باالتر از آن تأثیرات ژرف و دیرپای آن در داخل جامعه

ی امریکـا انگ، تورم پولی تا شگاف در میان طبقات حاکمـهاز حرکت ضد ج

 ۷۰ هایی دوم سالاکه منجر به ماجرای واترگیت گردید امتداد یافت. در نیمه

ی بعـد از اتـوان در واقـع مرحلـهسیاست انزواگرایی و بودا نمایی کارتر را می

م جنـگ ویتنـا» ی شکستاعقده«ویتنام در سیاست خارجی امریکا نامید که 

تحلیل تأثیرات جنگ  سردر همه امور سیاست آن حاکم بوده است. اکنون، ما 

ویتنام بر امریکا را نداریم، ولی برای سیاست سازان امریکا همیشه این سـؤال 

 توان افغانستان را به ویتنام روسیه مبدل نمـود؟مطرح بوده است که چگونه می

سی تکیه دارد: این جنگ ویتنامی ساختن جنگ افغانستان بر روی چند تز اسا

طور کامل افشاء سـاخته و ی استعماری روسیه را بهاباید طوالنی باشد تا چهره

چنـان بایـد ها و... ضربت بزند. همعنوان دوست خلقپرستیژ جهانی آن را به

این جنگ در آن ابعادی حرکت نماید تا تأثیرات آن بر مجموع اوضاع سیاسی، 

خصـوص در دراز مـدت در کوتـاه مـدت و بـهنظامی و اقتصادی روسیه هـم 
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 این جنگ باید آنواض
ً
چنان برای روسیه دست و پا گیر شود که ح گردد. عالوتا

زخمی کـه «نه بتواند آن را خاتمه دهد و نه هم بتواند به پیروزی برسد و مانند 

، باید مـدت زمـان درازی روسـیه را بیـازارد تـا بـا »هم درد دارد و هم خارش

عملی و یا در جاهای دیگر او را در موضع بی در افغانستان بتوان مشغولیت آن

 دفاعی کشاند. و در صورتی که ممکن باشد تأثیرات جنگ افغانستان باید 
ً
اقال

ولی آیـا  رو روسیه و اروپای شرقی امتداد یابد.نحوی از انحاء در داخل قلم به

؟ از نظر ما، بـا وجـود تواند از افغانستان ویتنامی برای روسیه بسازدامریکا می

این که جنگ افغانستان به ذات خود پوتانسیل ویتنامی شدن را دارد، ولی بنابر 

های های خانه خـراب کـن کشـورخصوص سیاستعلل و عوامل خارجی به

مقاومـت مـردم مـا را از مجـرای  داده همسایه و امریکا، دست در دسـت هـم

دهنـد، ظـر خـود جهـت مـیی مـورد ناهای محدود کنندهاصلی آن در کانال

های خـود پمپ کردن سازمان رود.طور روز افزونی این پوتانسیل از بین میبه

هـا، سـوء حساب بـرای آنهای مالی، تسلیحاتی بیی پشاوری، کمکاساخته

های اولی و ضروری مهاجران بـرای ایجـاد دم و دسـتگاه استفاده از نیازمندی

روهای مستقل ملی و انقالبـی چـه از های معینی، ضربت زدن نیبرای سازمان

هـای دراز و بـی اراده مـزدوران ی دسـتالحاظ نظامی با حمالت نابود کننده

ی اارتجاع در داخل کشور و چه از لحـاظ سیاسـی بـا محـدود کـردن سـاحه

ها و گاه، بند و بستها در داخل و در کشورهای عقبزندگی و فعالیت آن نیرو

ی به قدرت رسانیدن نیروهای گندیـده، در حـال المللی براپخت و پزهای بین

نوشت ملت سرزوال و بی کفایت و... آن طومار طویلی از تجاوز به حق تعین 

غیور و با شهامت ماست که در راه آزادی خـود در هشـت سـال بـیش از یـک 

میلیون شهید داده است و اکنون نیروهای رقیب امپریالیسم روس بـدون درس 
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خواهند مزدوران دیگری را بر مقدرات مـردم مـا وسی میی راآموزی از تجربه

  حاکم سازند.

 مبـرهن شـده ی این سیاستاگرچه نتیجه
ً
ها در طول چند سال اخیر کامال

ی آن نیسـتیم. ولـی اجا در پی توضیح و تشریح همـه جانبـهاست و ما در این

چه اهمیت دارد این اسـت کـه ایـن سیاسـت مـانع اصـلی ویتنـامی شـدن آن

حـاالت معینـی و تحـت  تواند درست و فقط میانستان به مفهوم علمی آنافغ

طور مسـخ شـده و کاریکـاتوری تـأمین شرایط مشخص این ویتنامی شدن بـه

 گردد.

تواند مدت زمان درازی دوام بیاورد و امریکا به مفهوم این که این جنگ می

ر سـطح جهـان می تواند از ورای آن برای خود امتیازاتی هم در منطقه و هـم د

ولـی دست و پا کند که ما در قسمت بعدی مقاله روی آن مکث خواهیم کرد، 

طـور قطـع نمـی توانـد نهایـت این سیاست ها بـه احتمـال زیـاد و شـاید بـه

  پیروزمندی برای گردانندگان آن به ارمغان بیاورد.

  افغانستان کامبوج روسیه .۲

امبوج و آزادی آن ی کردن، آن چه اساسـی اسـت، خـود کـیدر طرح کمبوجیا

ی یـک قـدرت ای عظمت طلبانـهاعنوان پدیدهنیست، بلکه تمثیل کردن آن به

ی خود ملتی را اخاطر منافع آزمندانهبزرگ و یا بزرگ نمای خارجی است که به

کشد. ویتنام عظمت طلب اکنون مقدرات ملت کامبوج را به خاک و خون می

العمل غـرب در ایـن ه است. عکسه و نابود کردهای عساکر خود لِ زیر چکمه

مورد فقط در این نقطه مضمر است تا کشورهای جنوب شرق آسیا را از نیپـال 

مشترک دفـاع از خـود در مقابـل   یاتا اندونیزیا و فلیپین همگی به َدور برنامه

جویی و عظمت طلبی ویتنامی (که واقیعت دارد) در زیر چتر حمـایتی توسعه
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ت و نه حتی خ قابل پذیرش اسسرمریکا نه خمرهای غرب بسیج نماید. برای ا

 
ً
این نـه خـود کـامبوج، بلکـه کشـورهای جنـوب شـرق  شهزاده سیهانوک. بنا

بار تجاوز ویتنام به کامبوج خـود را در آغـوش امریکـا آسیاست که در زیر رگ

های رنگین آقای ریگان به هیـأت رغم وعدهالدر مورد افغانستان علی بیندازند.

جـوی وآزادی افغانستان و جسـتکردگی آقای ربانی سرپشاوری به  هایتنظیم

تر مطرح است، اینست که تر و اساسیچه عمدهرسیدن به آن مطرح نیست. آن

ی افغانستان کشورهای جنوب آسـیا، خـاور دور و جنـوب ادر ارتباط با مسأله

قرار های امریکا هنگ با سیاستآی هماشرق آسیا بسیج شده و در نوعی رابطه

تر مورد توجه قرار گیـرد کـه تواند بیشالبته این بدیل در آن صورت می گیرند.

خود بنابر دالیل معین خـارج گـردد. » ویتنامی«ی افغانستان از حالت امسأله

المللی مورد معامله قـرار ی افغانستان در قمارهای بینابه معنای این که مسأله

ف یبنابر ضـعف ذاتـی خـود نتواننـد وظـا گیرد و یا نیروهای وابسته به امریکا

ی خود را به درستی انجام دهند و غرب مجبورشود استراتیژی جدیدی امحوله

ی ادر مورد افغانستان مطرح سازد و یا... به هر حال کامبوجیایی کـردن مسـأله

 در زمانی مطرح مـیافغانستان از نظر امریکایی
ً
شـود کـه افغانسـتان ها اصوال

 International( یمجلــه ۱۹۸۱رار گیــرد. بــاری در سـال مـورد معاملــه قـ

Affairs(   نماینـدگان فکـری سیاسـت 
ً
چاپ امریکا که نویسـندگان آن اکثـرا

ی افغانستان را چنین مطـرح نمـود: آیـا افغانسـتان اقضیهخارجی امریکا اند، 

تر ارزش دارد یا دیتانت؟ پاسخ آن ها این بود که سیاست سـازان امریکـا بیش

د اجازه دهند که قضیۀ افغانستان به منافع دیتانت صدمه وارد نماید. دقـت نبای

سـت کـه امریکـا نبایـد روسـیه را در در میان سطور این کلمات به معنای این

ی افغانستان تا آن حدی زیر فشار قرار دهد که طرف مقابل نیز مجبور به اقضیه

میانـه و یـا امریکـای رویی در افغانسـتان، خاور رویارویی شود. چه این رویا
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التین باشد، بلکه باید این فشار حساب شـده و هدفمنـد باشـد تـا حـد اکثـر 

ها (و یا نیـروی اروپـایی طرفـدار استفاده از آن صورت بگیرد. اتالنتی سیست

سیاست امریکا) در اروپا نیز بارها این قضیه را تکرار کرده که اکنون روسیه در 

ی غرب فرصت خوبی اسـت کـه بایـد آن را در افغانستان گیر افتاده است، برا

دیگر نقاط جهان برچیند. این گفته نیز مؤید این حقیقـت اسـت کـه (امریکـا  

گونـه دانند و هـیچطور عموم افغانستان را جزو قلمرو نفوذ روسیه میغرب) به

چه در افغانستان مورد حمله قرار ها وجود ندارد. آنتوهمی در این مورد نزد آن

» قـوانین بـازی«نوشـت ملـت و مـردم افغانسـتان، بلکـه سرست، نـه گرفته ا

های العملهاست که مختل شده است و باید عکسالمللی میان ابرقدرتبین

ی ایــن قــوانین دو بــاره احیــا گــردد. و کامبوجیــایی شــدن امتــوالی و گســترده

  و احیای آن یاری رساند.» قوانین«تواند به تثبیت این افغانستان می

 فلسطین دیگر ؛غانستان. اف۳

ای بوده جنبش مقاومت فلسطین در طول دوران زندگی خود یک جنبش پرآوازه

است که محتوای انقالبی آن فدای حرکات دیپلماتیک وسیع شده اسـت. ایـن 

بخش فلسطین آن و چه هـم بعـد ی آزادیاجنبش چه در زمان شقیری با جبهه

هــای و مــیالد ســازمان )۱۹۶۷از بازســازی آن پــس از جنــگ جــون ســال ( 

 در سازمان آزادی
ً
بخش فلسطین مدغم گردیدند، خیلـی زود مسلحانه که بعدا

عنوان گردانندگان سیاست کشورهای عربـی مجـاور و یـا غیرمجـاور مـورد به

 ) آن نهادPLOبخش فلسطین (استفاده قرار گرفتند. واکنون نیز سازمان آزادی

برای نابودی دشمن از بین رفته و فقـط  ایست که دندان و چنگال آن» انقالبی«

  تواند با دهان گشاد و خیلی بزرگ صحبت کند.می
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امریکا برای جنبش مقاومت افغانستان نیز همین  اییکی از بدایل مطروحه

است که این جنبش را از محتوای عملی و مبارزاتی آن تهی کرده تا کبوتر سپید 

 و تهران و... در یـک حرکـت م آبادصلح برخاسته از قصر سفید تا الیزه و اسال

  مانند سیر کند.» ماکو«

افغانستان برای جلوگیری از دو خطر احتمالی آمادگی » فلسطینی ساختن« 

ی اگیرد: یکی بروز و پیشرفت یک حرکت ملی و انقالبی، مسـتقل از دایـرهمی

اول تـا کنـون بـا کـاری کـه از  ؛های غربیخصوص از قدرتها و بهابرقدرت

ل متعدد از بروز آن جلوگیری شده اسـت و دیگـری بـه یدت عمل و به وساش

(هم مانند) خمینی در ایران که اگر چه هـم در  » موی دماغ« وجود آمدن یک

توانـد انـدازد، ولـی بـه صـورت آنـی مـیها را در خطر نمـینما منافع آن دور

  ها به وجود آورد.های در استراتیژی کلی آنشگاف

طور بالقوه در درون جنبش مقاومـت از این دو حرکت که به برای جلوگیری

هـای وجود دارد یکی به دلیل تکامل ذاتی درون جنبش و دیگـری بـا مداخلـه

وجود آوردن یک نیروی دست و پا بسته و ل داخلی افغانستان بهیایرانی در مسا

رزش ها بکـار بپـردازد، خیلـی ابازی آن» قوانین« بتواند مطابقدهن گشاد که 

  دارد.

ـــر ـــر از عناص ـــی دیگ ـــردن« یک ـــطینی ک ـــازدگی » فلس ـــت درج حال

) Stagnation ست. در صورتی که دو ابرقدرت به توافقات الزم در مورد ) آن

ی روس در اهای دست نشاندهافغانستان نرسند، این معضله را در مقابل دولت

نگـه » نـه پیـروزی، نـه شکسـت« افغانستان برای مدت درازی در یک حالت

هـا روی آن تصـمیم گیـری دارند تا بتوانند با اوضاع متغیر جهانی در آیندهمی

نمایند، عواملی را بیافرینند و عوامل مانعه را از بین ببرند و یا در آینده بـا حـل 

  البینی دو ابرقدرت به توافقاتی برسند.ها در روابط ذاتبعضی پرابلم
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ــا ــون در می ــین ن مقاومــت افغانســتان و درهــم اکن  المللــی رویســطح ب

های از این دست زیاد اسـت. : مثالشودافغانستان کار می »فلسطینی کردن «

گیر ریگان از تحریم صادرات غلـه بـه شـوروی، و ی سختاگشت ادارهعقب

 مبنی بر این که» شسوسیالیستی« از سیاست دولت» فرانسوا میتران«انحراف 

تـوان ود، با شـوروی روابـط عـادی نمـیی افغانستان حل نشاتا وقتی مسأله«

ی ا. در هر دو حالت، هر دو دولت به این نتیجه رسیده اند که مسـأله»داشت 

تـوان قضـایای دهد و نمـیالمللی را ارائه میدار بینافغانستان یک حالت دوام

 باید آن را در ردیف قضـایای ممتـد و 
ً
عملی روزمره را بدان مربوط ساخت. بنا

فلسـطینی « المللـی مطالعـه کـرد. و بـه ایـن صـورتات بـینمستمر اختالفـ

 یابد و باالخره بـه اجـراگیرد، تکامل میی افغانستان شکل میاقضیه» ساختن

  آید.درمی

  دیگر علیه روسیه یکیوبا. افغانستان ۴

، پـذیرش حالـت موجـود مطـرح نبـوده و »کامبوجیایی کردن« اگر در حالت

د نظر است که در آن نیروهای طرفدار امریکا و های حلی موررسیدن به آن راه

 شخصیت
ً
جـای وضـع به» سیهانوک« مانند» طرفیبی« های میانجی ویا اقال

چـه مـد نظـر اسـت، ، آنوبایی کردنیموجود عرض اندام نمایند. در حالت ک

العمل در رابطه بـا آن در اوضـاع محـیط پذیرش حالت موجود و ایجاد عکس

ترین حالت، یعنی در آن حالتی که نیروهای طرفـدار آن ر بدست. امریکا دآن

ی روس را ای تعیین شده عمل کنند تا دولت دست نشاندهانتوانند مطابق برنامه

ــاز ســردر افغانســتان  ــن امکــان را ب ــورت همیشــه ای نگون ســازند؛ در آن ص

ی روس در افغانستان روابطی برقرار انگهداشته اند تا با حکومت دست نشانده

  باال ببرند.  )de jure( ) خود را تا شناساییde factoنمایند و شناسایی (
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ه علیـه نفـوذ چه اهمیـت دارد، بسـیج کشـورهای منطقـدر این صورت آن

وجود آوردن یک کمربند دفاعی جدید است تا مانع نفوذ امپریالیسم روس و به

اساسی  چه در این طرح عمده وطرف جنوب باشد. لذا آنروی روس بهو پیش

است، نه خود افغانستان و تغییر در اوضاع داخلی آن، بلکـه تغییـر در اوضـاع 

المللی منطقه به نفع امریکاست و این در واقـع کمتـرین چیـزی داخلی و بین

  ی افغانستان بدان قانع شود.اتواند در حل مسألهاست که می

) امریکایی ل( چه روسی و چهیی قابل تذکر در همه این بداادر اخیر نقطه

ست که به مثال کشیدن کشورهای معینی فقط برای تجسـم و تمثیـل بـوده این

گونه قرابتی از لحاظ تـاریخی اوضـاع و شـرایط است و افغانستان کنونی هیچ

  های درونی با این کشور ها ندارد.داخلی و عوامل و انگیزه

  مطروحه در درون جنبش مقاومت افغانستان هایج. بدیل

 نـاهمگون انـد. ملـت بـه نیروهای د
ً
رگیر جنگ مقاومت در افغانستان شـدیدا

ی ما نیز از طبقات و اقشار اجتماعی متعدد و متخاصم تشکیل یافتـه اپاخاسته

های متفاوت گیر یک جنگ میهنی بزرگ با اهداف و سیاست که اکنون همه در

مام وزنـه و ی وسطی، فئودالیسم نیز با تااند. در کنار کارگران، دهقانان و طبقه

المللی در جنگ امکانات تاریخی خود با استفاده از اوضاع مساعد ملی و بین

وجـود آورده اسـت تـا در مصـاف های سیاسی خود را بهدخیل بوده و سازمان

 یابـد و در ی خـود را بـازامایه داری دالل، بهشت از دست رفتهسرتاریخی با 

های حلی اند که اربابان پشت پرده ی استعماری فئودالی، خواهان آن راهاستیزه

  کنند.ها حکم میی آناو یا روی صحنه

نـدگی آن در تمـام سـاحات، از بـدو کروهای انقالبی جامعه با وجود پرانی

کودتای ثور کوشیده اند صف مستقل خود را در ایـن نبـرد دوران سـاز داشـته 
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هـا و از طرح ی روساباشند که بدیل انقالبی در مقابل استعمار لجام گسیخته

های حل ارتجاعی نیز به همان اندازه فاصله دارد که از رفورمو  کولونیالیسم راه

سیاسـی ی ما درین میان نتوانسته انـد سـازمان اروسی. طبقات وسطی جامعه

عنوان عناصر دنباله رو در این ماجرا وجود آورند و بهمستقل و یا مؤثر خود را به

 جنگ هر کدام از این طبقات نیـز  زنند.میاین طرف و آن طرف دست و پا 
ً
بنا

ها ی آنانمای تعیین شده و هدف گیری شده هاست و دورمتکی به سیاست آن

 از هم متفاوت است ال مطروحهیبا بدا
ً
ی ایشان برای افغانستان آینده نیز کامال

  که ما در این مختصر به چند تای آن اشاراتی خواهیم داشت

  اد پاکستان امتد ؛. افغانستان۱

 بــه سیاســتسرای از نیروهــای مقاومــت عــده
ً
هــای نوشــت خــود را کــامال

جیبی نیسـت. چـه ایـن نیروهـا در ی پاکستان بسته اند. و این چیز عمطروحه

جا زاده شده، پرورش یافته، و همه هستی و واقعیت وجودی خود را مرهون این

 نمی
ً
یی خود نیز از ولی نعمت توانند در علت غازمامداران پاکستان هستند. بنا

  ی خود، دوری گزینند.او از آن فراتر آفریننده

پاکستان کشوری تئو  پراگماتیستی است که در آن گاهی مذهب در خدمت 

اهداف پراگماتیستی طبقـات حـاکم بـوده اسـت و زمـانی پراگماتیسـم آن در 

 عنـوانخدمت نیروهای سیاسی مذهبی. ولی به هر حال این کشور خود را بـه

ی آن جزیی از اکند و از این که تاریخ گذشتهیک کشور ایدئولوژیک مطرح می

تاریخ هند قدیم و یا افغانستان قدیم است، بـا ایـن دو کشـور نیـز در رابطـه و 

تضاد قرار دارند. از یک جانب پاکستان امتداد هند و افغانستان است، ولـی از 

دوم در تقابـل بـا  جانب دیگر با ذاتیت سیاسـی خـود بعـد از جنـگ عمـومی

  موجودیت دو کشور فوق نیز قرار گرفته است.



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٧٨

 سیاست افغانستان این کشور بنابر ماهیت تئـو  پراگماتیسـتی آن از یـک 
ً
بنا

و از  جانب با منافع پراگماتیستی آنی و درازمدت این کشور را حمایـت نمایـد

می ولوژیک آن را هم مانندی چون جماعت اسـالیجانب دیگر باید امتداد اید

ای تـرین مسـألهاز لحاظ پراگماتیسم سیاسی مهمدر افغانستان متحقق بسازد. 

المللـی که در سیاست افغانی پاکستانی مطرح است، گرفتن یک قـرارداد بـین

عنوان مرز رسمی دو کشور افغانستان و پاکسـتان برای شناسایی خط دیورند به

م پـذیر سیاسـت ای که در بیش از سی سـال یکـی از نقـاط زخـاست. مسأله

وجود آمده بهخارجی پاکستان بوده است و اکنون فرصتی طالیی برای التیام آن 

  است.

ی ادر اوایل قرن بیسـتم، مسـأله» مرد بیمار اروپا«بعد از سقوط امپراتوری 

ی کعبـه«خواهنـدهای متعـددی مـیخالفت اسالمی تغییر شکل داد و کشور

  کشورهای اسالمی گردند.» آمال

همگـی ادعـای  سعودی تا مصر، از لیبیـا تـا مغـرب... یه تا ایران، ازاز ترک

رهبری کشور های اسالمی را دارند و پاکستان نیز در این مسابقه بنابر سلسـله 

گاه خوبی را احراز کرده است. امتداد نظامی پاکسـتان در اوضاع مناسب جای

متـداد رمیانه و خلـیج فـارس و اخصوص کشورهای خاوکشورهای عربی و به

طرف جنوب شرق آسـیا و اکنـون بـه طـرف شـمال غـرب، ولوژیک آن بهیاید

همگی در واقـع تحقـق ایـن دکتـرین اسـت کـه خـود را در اشـکال مختلـف 

پوشاند. ایجاد یک رژیم تئوکراتیک مدل پاکستانی نه تنها ایـن کشـور را در می

دهـد، مـیخواه قـرار مرزهای شمال غربی آن از دیدگاه امنیتی در موقعیتی دل

تواند افغانستان را بـه خـط دفـاع اول پاکسـتان بلکه امتداد ایدئولوژیک آن می

  مبدل گرداند.
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آن نداریم تا سیاست افغـانی پاکسـتان را در تمـام جوانـب آن  سرما اکنون 

ست که نیروهای معین افغان نـه چه برای ما ارزش دارد، اینتشریح نمائیم. آن

  ی آن مبدل شده اند.اارند، بلکه به ابزار بی ارادهتنها با این دکترین همراهی د

 در
ً
ها، آزادی واقعی کشـور از برای آن» ی افغانستاناحل سیاسی قضیه«بنا

ی امپریالیسـتی، دموکراسـی بـرای مردمـی کـه تمـام اقید و بند روابط جابرانه

هستی خود را در راه آزادی خـود نثـار کـرده انـد، و عـدالت اجتمـاعی بـرای 

 در مقابل آن به توده
ً
های محروم نه تنها مطرح نیست، بلکه این نیروها صریحا

ایستند. به دلیل این که رژیم مزدور روسی نام مخالفت با کفر و الحاد و... می

 بلند کردن این شعار از طرف هر کـس 
ً
این گونه شعارها را بلند کرده است، بنا

دهــد. ایــن منطــق مــیقــرار » پــرچم« و» خلــق«هــا را در صــف دیگــری، آن

فریبانه فقط و فقط به خاطر اینست که راه را بـرای تسـلط خـود و اربابـان عوام

  خود خالی نمایند.
ً
جای تعجب نیست که کادرهای رهبری این نیروها صراحتا

کنند که مقصد از جهاد مـا آزادی افغانسـتان نیسـت، بلکـه[نجات] اظهار می

در اسارت و وابستگی. و تبلیغ این کـه اسالم است! اسالم بدون آزادی، اسالم 

خواهی همگی مترادف با کفر است، خلـع ناسیونالیسم، میهن دوستی و آزادی

ها و نیازهای به حق تاریخی شان با ابزار مـذهبی سالح کردن مردم از خواست

ی گستاخ و بـی آزرم ااین نیروها در طول هشت سال جنگ ادامه دهنده است.

ولی در طی همین مدت آشکار شده است که مردم ما این سیاست بوده است، 

توانند به آزادی میهن و آزادی خویشتن خویش تا آن حدی پیوند دارند که نمی

آن را در مقابل هیچ بدیلی نادیده بگیرند، هرچند این بدیل با کلمات انقالبی و 

  متبرک پوشانده شود.

 در مقابل شایعات 
ً
واکـنش » ل سیاسیح«رهبران این گرایش اگر چه ظاهرا

ت امر آنها حاضر اند حتی با شیطان نیـز دسـت دهند، ولی در واقعینشان می
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هـا را بـه مـردم مـا وری آنسـرروط بر این که حاکمیت و همکاری بدهند، مش

ای از رهبران پیشاوری با امین جـالد ی زد و بندهای عدهاتضمین نماید. نمونه

 ی خـروار اسـت.امشت نمونـه های همکاری رسوای پنجشیر با روسو نمونه

طــور غیــابی ای از ایــن قمــاش مــردم را بــهگر عــدههــم اکنــون روس اشــغال

ها روزی بتواند آنهـا کند تا با بزرگ ساختن آنها در ذهنیت تودهمی» محاکمه«

مـورد اسـتفاده قـرار دهـد و بـدین » حـل سازشـی« عنوان بدیل در راهرا نیز به

)هـر   Piece Meal Policyن مقاومـت (صورت با سیاست قطعه قطعه کرد

  یکی را به دامی و به رنگی در گرد خود نگهدارد.

  امتداد ایران ؛. افغانستان۲

جویی یکی از ارکان سیاست ایران است که هم در زمان شاه شوؤنیسم و توسعه

شود به پیش برده شده و می های همسایههم در زمان خمینی در مقابل کشور و

های خود تـا حـدودی از هـم متفـاوت در اشکال و انگیزه و این سیاست فقط

  است، ولی علل و اهداف آن با هم یکی است.

شاه ایران نظر به خلیج فارس دوخته بود و خمینـی خلـیج فـارس و خـاور 

میانه را یک جا هدف خود قرار داده است. شـاه ایـران تصـرف آب هیرمنـد و 

یات غربـی و منـاطق مرکـزی هرات را در نظر داشت و خمینی الحاق تمام وال

شاهنشـاهی اتکـاء » تـاریخی« افغانستان را در نظر دارد. شـاه ایـران بـه حـق

آن. و باالخره شاه ایـران در » الهی« و حق» والیت فقیه« نمود و خمینی برمی

ی اطور غیرمستقیم و گاهی نیز خجـالتی از اهـداف توسـعه طلبانـهخفاء و به

طـور مسـتقیم و خمینی در روشنی افکار جهان بهنمود، ولی خود صحبت می

نوشت مردم تصمیم سرفرستد تا بر گستاخانه به افغانستان نمایندگان امام را می
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ی افغانسـتان را نیـز در امتـداد والیـت فقیـه در بگیرند و حـل سیاسـی قضـیه

  داند.اسالمی ممکن می» اهل الحل و العقد« چارچوب

ی توانست در گیـرو دار حادثـهدولت ایران نمیبا این سیاست و با این دید 

ای برای خود دست و پا نکند. ایـن کوشـش اشـکال و افغانی نیروهای وابسته

ای برای خود گرفـت کـه خـود داسـتانی اسـت طـوالنی و درد ابعاد گونه گونه

طور عمده بر روی سه ست که ایران اکنون بهانگیز؛ ولی آن چه ارزش دارد، این

هر افغانی اتکاء دارد : سپاه پاسداران، سازمان نصر و حـزب اللـه نیروی به ظا

 همه را در چوکات 
ً
وادار به اتحاد با یک دیگـر » حزب وحدت اسالمی«[بعدا

ها نیروهای مزدور ایرانـی انـد پورتال] و گاهی هم حرکت اسالمی. این -نمود

  ی کرده اند.ی ایراناکه منافع ملی و میهنی خود را فدای سیاست توسعه جویانه

ی افغانستان، ایجـاد یـک افغانسـتان ملحـق اها برای آیندهبدیل اساسی آن

خمینی است. وقتی از بدیل سیاسی این نیروها صحبت » والیت فقیه«شده به 

ی اطور دقیق از بدیل دولت ایران صحبت کنیم که به پشـتوانهکنیم، باید بهمی

  المللی پیاده شود.جامع بینخواهد در افغانستان و در ماین نیروها می

ی اطــرح خـود را بــرای آینــده ۸۳ ایـران در آغــاز مــذاکرات ژنیـو در ســال

هـای روسـی و جـایگزینی افغانستان چنین فورمولبندی نمـود : اخـراج نیـرو

المللی مرکـب نیروهای صلح اسالمی در افغانستان، یک شورای اسالمی بین

اسالمی زمام امور افغانستان را از علمای روحانی کشورهای ضد امپریالیست 

ی افغانسـتان زمینـه را اعنوان دولت موقت، بـرای آینـدهگیرند و بهبه دوش می

  سازند.مساعد می

این طرح بسیار روشن و گویا است. حق حاکمیت ملی افغانسـتان، آزادی 

ضـد امپریالیسـت «نوشت آن و قیمومیت سیاسـی آن بـه کشـورهای سرآن و 

ها مطابق میـل خـود بـه ها نیز این قدرت را در آیندهود. آنشاسالمی" داده می
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سپارند. البته مقصود از ضد امپریالیست، ی خود میانیروهای مزدور و وابسته

سـازد و در ظـاهر ست که خود را بدان ملقـب مـیتمایل انحصار گرایی ایران

عربستان سعودی و حتی پاکسـتان را از اشـتراک در نیـروی صـلح اسـالمی و 

سـازد. مـردم افغانسـتان نیـز بایـد از ایـن راه حـل ورای اسالمی محروم میش

ی اهای جدید آنها به جای کاله پوسـت بـرهنهایت خرسند باشند، چون قیمبی

تیـپ » انقـالب« جـایدارند. و بـه سرهای سیاه و سفید بر سایبریایی، عمامه

  آورند.مدل ایرانی به ارمغان می» انقالب« روسی به آنها

چاشنی والیت فقیه » المللیشورای اسالمی بین« البته وقتی در پهلوی این

جـویی ایرانـی کـه ریشـه در را نیز عالوه کنیم، اشتهای سـیری ناپـذیر توسـعه

ایـن سـناریو وقتـی خـورد. نظر میتر بهدارد، روشن  های شاهنشاهیسیاست

فغانسـتان طـرح ی ااشود که ایـران در مـذاکرات خـود بـرای آینـدهتکمیل می

کند: شـمال افغانسـتان (از شـمال ی افغانستان را مطرح میای سه گانهاتجزیه

گیرد، والیات پشتون نشین جنوب شرق هندوکش به آن سو) به روسیه تعلق می

شود به این سو در میان نیروهای وابسته به ایران زمزمه می و غرب به پاکستان و

خاطر مخالفت با این گونه وستی که بهدهای مذهبی میهنو چه بسا شخصیت

های ضد ملی و مزدور منشانه از جانب ایران مـورد تعقیـب، آزار و خلـع طرح

  صالحیت قرار گرفته اند.

  امتداد عربستان سعودی ؛. افغانستان٣

دولت عربستان سعودی از ازدواج سیاسی طرفداران محمـد بـن عبـدالوهاب 

 گشاییم سلفیت مذهبی را با جهانکه در قرن هژده میالدی) ۱۷۹۲  ۱۷۰۳(

بـه  )۱۹۲۶پیوند زده بود، همراه با آل سعود در اوایل قرن بیسـتم (» اسالمی«
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تمـام ذخـایر نفتـی جهـان را دارا  ۲۵ وجود آمد. این کشور که بنابر ارقـامی٪

 است، دارای ویژگی های خاص است.

عربستان سعودی یگانه کشوری اسـت کـه در آن مـذهب وهـابی مـذهب 

 عنوانچه از طرف کشورهای اسالمی دیگر بهآن ست.اقتدار آن سر رسمی و بر

داننـد. شود و پیروان آن را بدعت کار وحتی کـافر مـیشناخته نمی» مذهب«

در اسـالم بـا بسـیاری از » ظـاهری« عنوان یک جریانچه وهابیون نیز بهچنان

گ قـدیم خـود معتقدات اسالمی در کشورهای مختلف که از محـیط و فرهنـ

مسلمانان  که دیگر گیرد تا آن حدیرنگ گرفته است در تقابل و تضاد قرار می

بی ی یک تفکر مـذهاتنها به مثابه وهابیت نههستند. » مشرک«در نزد وهابیون 

عنـوان یـک فکـر احکام اسالمی، بلکه به» ظاهری« در مورد چگونگی تطبیق

ه در قرن نزدهم بنابر توازن قوای کند کجهان گشایانه و توسعه طلبانه عمل می

دیگـر در پنـاه  معین در جزیرة العرب به شکست انجامیـده اسـت و بایـد بـار

هــای نفتــی امریکــایی شــرکت ی نفتــی احیــاء گــردد.اهــای بــاد آوردهثــروت

)در تثبیـت دولـت سـعودی و در ترسـیم ARAMCO خصـوص (ارامکـو به

ه نقش قاطع و تعیـین کننـده المللی آن همیشهای داخلی منطقه و بینسیاست

میلیارد دالر  ۳۶ به پیش از ۱۹۸۰ در آمد نفتی این کشور در سال داشته است.

ـــالغ می ـــهب ـــردد و هزین ـــاالنه در اگ ـــعودی س ـــتان س ـــامی عربس ی نظ

ایست کل درآمد آنست و این هزینه ٪۱۰ میلیون دالر و یا بیشتر از ۵۰۰ حدود

 ائیل، دیگران تـاب آن را ندارنـد.سراکه به جز از دوازده کشور صنعتی جهان و 

خواسـت در مقابـل دو جریـانی کـه می )۵۰های (این کشور از اواسـط سـال

های خلیج فـارس تـأمین نمایـد، تسلط سیاسی خود را بر خاور میانه و کشور

نشـاهی ایـران. و در اواخـر درگیر بود. یکی آن ناصریسم و دیگری رژیـم شـاه

مخالف از میان برداشته شدند، فرصت بـرای  که هر دو نیروی) ۷۰های (سال



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٨٤

ائیل در سـرگسترش نفوذ عربستان سعودی روز افزون گشت. جنـگ عـرب و ا

ی خلـیج او پیامدهای آن اهمیت روز افـزون بحـر هنـد و منطقـه ۱۹۷۳ سال

ی االمللی قدرت هـای بـزرگ، عـدم ثبـات در منطقـهفارس در ستراتیژی بین

ر افغانستان همگـی عـواملی بودنـد کـه بـه ی روس داجنوب آسیا، و مداخله

  کـــرد.طرف شـــمال کمـــک میگســـترش نفـــوذ عربســـتان ســـعودی بـــه

ــان ســازمان ــون عربســتان ســعودی در می هــای مختلــف پشــاوری، هــم اکن

ها به خصوص بخش اخوانی آن  به شدت مشغول فعالیت است و از میان آنبه

می، جمعیـت بعضـی از رهبـران حـزب اسـال کنـد.بازگیری مـیسرنفع خود 

اسالمی، و حزب اسـالمی (خـالص) بعـد از ایـن کـه روابطـی بـا عربسـتان 

سعودی به هم زدند، از احزاب اصلی خـود جـدا شـدند و علـم اسـتقالل بـر 

 به تبلیغ مواضع وهابیت می
ً
  پردازند.افراشتند و علنا

 به دست وهابی هاسـت و شـکل »سیاف«رهبری اعتقادی در تنظیم 
ً
عمدتا

ن وهـابیون افغانسـتان کـه وسیع سلفیست یا وهابیت در میا گیری یک جریان

 آن
ً
 دانسـتند، در حـال پیشـرفت اسـت وو بدعت کار مـی» پنج پیره« ها راقبال

ها اکنون کار دیگری جز موافقت و یا مخالفـت بـا افغان در کمپ» مهاجران«

ضـی ها ندارند. این مبارزه تا آن حدی شدید است کـه در بعها و سلفیوهابی

ها ادای مراسم مذهبی به این یا آن شکل از طرف مخالفان و یـا موافقـان جای

تعداد زیـادی  وهابیت با حمالت مسلحانه و کشت و کشتار همراه بوده است.

از روشنفکران افغان که فارغ التحصیل مؤسسات دینی اند و یا خرده معلوماتی 

رد امتحـان وفـاداری بـه مو» دارالفتاء السعودی«در امور مذهبی دارند، توسط 

وهابیت قرار می گیرنـد و در صـورت موفقیـت در ایـن امتحـان کـه در واقـع 

ماند، ماهوار چهار هـزار کلـدار معـاش های جاسوسی را میبازگیری ادارهسر

ای دیگر که وفاداری خود را به دستگاه وهابی به اثبات رسـانده گیرند. عدهمی
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طـور دارنـد کـه بـهلدار پول دریافـت مـیباشند، ماهوار علی االقل ده هزار ک

افراد و سازمان هایی که بتوانند  شود.ها فرستاده میمستقیم از سعودی برای آن

تواننـد از کمـک مـادی  وفاداری خود را به وهابیـت بـه اثبـات برسـانند، مـی

  طور مســتقیم و یــا غیرمســتقیم مطمــئن باشــند.تســلیحاتی ســعودی چــه بــه

از آن تراژیدی بزرگی است که ایـن ملـت قهرمـان و  هاییها همگی گوشهاین

 تجـاوز گسـتاخانه و 
ً
تسلیم ناپذیر با آن رو به رو اسـت. تراژیـدیی کـه عمـدتا

ها را نیز عنوان عوارض جانبی این گونه دملی روسی توانسته است بهابیشرمانه

  بر پیکر خونریز ملت ما برویاند.

افغانسـتان بـدیل خـود را در بـه طرفداران امتداد نفوذ عربستان سعودی در 

کننـد. عربستان سعودی پنهـان نمـی مانند وجود آوردن یک حکومت اسالمی

، خـود »ملل متحد « رغم مخالفت ظاهری شان با حل سیاسیاین گروه علی

هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم قـرار حاضر اند با دولت کابل و روس در تمـاس

  نی بر رسیدن به قدرت تضمین شود.ها مبگیرند، مشروط بر این که اهداف آن

  امتداد حاکمیت مردم ؛افغانستان  .۴

مطروحه تـا اکنـون دیـدیم، کشـور مـا و مـردم مـا از  هایما چنانچه در بدیل

جوانب مختلف مورد توطئه و دست درازی قرار گرفته و اکنون که ملت قهرمان 

قربـانی  و تسلیم ناپذیر مـا در مقابـل اژدهـای روسـی سـینه سـپر کـرده و بـا

کنـد، ی افغان را تمثیـل مـیای انسان آزادهای جاودانهاهمتای خود حماسهبی

زننـد و بسیار اند دشمنان دوست نمایی کـه ملـت مـا را از پشـت خنجـر مـی

ننـد تـا اهـداف ی گوشـت دم تـوپ اسـتفاده کاخواهند از مردم ما به مثابهمی

  خود را برآورده سازند. ایجهانی و یا منطقه
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نمایـد طور بسیار مختصر از این جهت ضروری میاین مسائل ولو به طرح

که مقاومت ملی مردم ما در مقابل استعمارگر روس در متن اوضـاع و شـرایط 

های بزرگ بسیار بغرنج و پیچیده و سلسله عوامل متناقض و زور آزمایی قدرت

  د.طرف آزادی باز کنالمللی بزرگ و یا کوچک باید راه خود را بهبین

گاهانه از طرحبرخی از مردم ما اگر هم گاهی به ی اهـای یـاد شـدهطور ناآ

ست که مردم غیور و بـا چه پرواضح است، اینقبلی طرفداری نمایند، ولی آن

شهامت ما با تاریخ پرافتخار ضد بیگانه پرستی خود هیچ گاهی یـوغ اسـارت 

اهند کرد. مقاومـت های خود تحمل نخوگانگان و استعمار گران را بر شانهبی

بیش از هشت سال مردم ما با این مقیاس شگفت انگیز خـود، دلیـل دیگـری 

است بر این که این ملت اسارت هـیچ قـدرتی را پـذیرا نیسـت. ملـت مـا بـا 

خواران هشدار داده است که دست از ایستادگی روی آزادی خود به همه جهان

زمین و تسلیم مـردم سراین ی عقابان دور نگهدارند و خیال باطل تسخیر االنه

  خود به دور کنند. سرطور کامل و دائم از آن را به

شوند که در آن حاکمیت ملی مردم ما به کمتر از آزادی کامل خود قانع نمی

پارچه، متحـد و متکامـل مـا، زمین واحد، یکسرما به خود مردم تعلق گیرد. 

الزامـات و شـرایط موطن حقیقی آرزوها و آمال مـردم ایـن مـرز بـوم باشـد و 

ی امپریالیسـتی از تمـام سـاحات زنـدگی مـا رخـت بربنـدد. روابـط اجابرانه

طـور آزادانـه و ها بتوانند بهها طرد گردد تا آنی بهره کشی از زندگی آناظالمانه

گاهانه در ساختن تاریخ خود سهم   گیری نمایند.آ

هـای حـام حراجـیاگر تا امروز این آواز به حق و پیروزمند مردم مـا در ازد

کند و اگر تا اکنون این نوشت مردم نارسا و ضعیف جلوه میسرسیاسی تاجران 

بدیل نتوانسته است جایگاه الزم خود را در مسیر تاریخ مردم ما اشغال نمایـد، 

بـوده و از  ایم مـا دارای سـاخت اجتمـاعی قبیلـهنه به این علت است که مرد
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ایستند؛ و نه هم بـه د و خالف آن میداننهای مدرن و عصری چیزی نمیایده

 مخالف پیشرفت و ترقی و... هستند، 
ً
این دلیل است که مردم افغانستان طبیعتا

 به این دلیل است که جو غیرطبیعی و مصنوعی سیاسی ایجاد شده 
ً
بلکه عمدتا

ی اهـا پـردهای آنهای حریف امپریالیسم روس و دستیاران منطقهتوسط قدرت

یده و دل مردم ما پراگنده اند تا در این محیط غبار آلود و سیاه دود غلیظی را برد

  نوشت مردم دستبرد بزنند.سربتوانند به 

هـا در نیروی حریف امپریالیسم روس با دستیاری غیرمسـتقیم خـود روس

آورده اند طی هشت سال گذشته آن محیط خفقان آلود و هستریک را به وجود 

ضد روسی بی طرف می شوند و از صـحنه  ایکه در آن نه تنها نیروهای بالقوه

ضـد ترقـی، پیشـرفت،  ایدند، بلکه یک شورش مصنوعی تودهاخراج می گر

آزادی و رفاه را ایجاد نموده انـد کـه از آن فقـط دشـمنان رنگارنـگ مـردم مـا 

  استفاده می برند.

ها چنانچه ما در مقاالت گذشته نشـان داده ایـم  جـز ی این سیاستانتیجه

مقابـل امپریالیسـم روس و درغلتیـدن در چنگـال اهـریمن سـیاه  شکست در

  ارتجاع چیز دیگری نیست.

 طرح یک بدیلی ملی  انقالبی که بتواند هم در مقابل تجاوز اسـتعمارگر 
ً
بنا

های دایه« روس به طور محکم بایستد و هم کشور و مردم ما را از دست درازی

نگهدارد، ضرورتی انصراف ناپذیر  گردنه مصونسرو دزدان » مهربان تر از مادر

  است.

  در راه طرح یک بدیل ملی و انقالبی

هـای مهـم انقـالب جهـانی بعد از کودتای هفت ثور کشور ما به یکی از گـره

  مبدل شده است.
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شـگفت  ایی تودهای مسلحانهادر این جا به مدت هشت سال پیهم مبارزه

است که در هیچ جای دنیـا انگیزی علیه سوسیال امپریالیسم روس در جریان 

  هــای جنــبش مقاومــت ماســت.چنــین نبــوده و نیســت. ایــن یکــی از ویژگی

طور قطع توازنات منطقه و حتی خاور میانه تغییر در توازن قواء در افغانستان به

معاصـر خـود دهد. افغانستان علی االقل در تاریخ را تحت تأثیر خود قرار می

  ژیک برخــوردار نبــوده اســت.ســتراتیات هــیچ گــاهی از چنــین موقعیــ

ای به کشور ما تجاوز نموده، این طور گستاخانهاکنون اگر روس امپریالیستی به

المللـی را سـبب ی نیروهـای بیناالعمل گستردهتجاوز نظامی مستقیم عکس

ی خـود را در اگشته است و حاال بسیاری از کشورها منافع بالفعل و یـا بـالقوه

کنند. کشـور مـا در تـاریخ معاصـر خـود ت میکشور ما جست و جو و حمای

هـای بـزرگ مکش منـافع قـدرتای محل تالقی و کشگاه به چنین درجههیچ

  نبوده است.

جنگ مقاومـت ضـد روسـی بنیـان زنـدگی اجتمـاعی، سیاسـی فکـری و 

های متعددی کرده است. این تغییـرات ی ما را دچار دگرگونیافرهنگی جامعه

گـر در ی روس اشغالاغم انگیز آن، خالف ارادهعلی رغم مضمون تراژیک و 

تواند عامل ذهنی مثبتی در بیداری شـورانگیز ملـت مـا و در تحلیل نهایی می

نتیجه در تغییر ساختار اجتماعی و طـرد اسـتعمار و امپریالیسـم از کشـور مـا 

  گردد.

زده در ورای شعار مبارزه علیـه علی رغم این که نیروهای ارتجاعی و تاریخ

را بـه دنبـال خـود  ایای از نیروهـای تـودهعمارگر روس توانسته انـد عـدهاست

وری آینـده سری االمللی خود را بر پایهی روابط منطقه و بینابکشانند و شبکه

عنـوان یـک فراینـد گسترده اند، ولی جریان پوسیدگی و فساد ایـن نیروهـا بـه
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نـد از آن جلـو تواناپذیر تاریخی در حرکت است که هـیچ کسـی نمیاجتناب

  گیرد.

 از ســاحت داغ مبــارزه
ً
ی ضــد انیروهــای انقالبــی جامعــه اگــر چــه اکثــرا

استعماری بنابر علل معینی دوری گرفته و در نتیجه بنابر ایـن دوری از لحـاظ 

برنـد، ولـی مرزبنـدی می سرایدئولوژیک و سازماندهی در وضع اسفناکی به 

اصـر فریبکـار خزیـده در صـفوف میان عناصر استوار و وفادار به انقالب و عن

گردد و این خود مـیالد یـک تر و دقیقتر مینیروهای انقالبی روز تا روز روشن

قـدر فاصـله عملی و الفزنی همانکیفیت نوین را در میان این نیروها که از بی

  دهـد.داشته باشند که از انحالل اعتقـادی، سیاسـی و دنبالـه روی  مـژده مـی

ی حل قضیه« طرح یک بدیل ملی و انقالبی برای بدین صورت کوشش در راه

ـــی» افغانســـتان ـــایی م ـــاریخی خـــود را کم ـــی و ت ـــت سیاس ـــد.عینی   کن

ی مردم علیـه امپریالیسـم اایم که ما طرفدار جنگ عادالنهما از اول مقاله گفته

سخت و شکست ناپذیر جنگ غیرعادالنه، توسعه جویانه سرروس و مخالف 

غانستان هستیم، و از اول دوران جنگ مقاومت خلق و امپریالیستی روس در اف

» ی حماسـیپویـه« نظیـری در ایـنبـازی بـیخود با ازخود گذشتگی و جان

ی اایم و هم اکنون نیز تیر و شمشیر سنگر داران ما سینه پرکینـهاشتراک ورزیده

داشته باشـد،  پایی از دشمن وجود درد و آتش فروزان نبرد ما تا رددشمن را می

  مچنان فروزان است.ه

مندانه، واقعـی همین مقدار نیز ما طرفدار صلح عادالنه و شرافتچنانچه به

غیـر عادالنـه، » صلح«سخت سردار برای مردم خود هستیم و مخالف و دوام

  باشیم.تحمیلی و توطئه گرانه می

ی ما برای صلح عادالنه و جنـگ پرافتخـار و ات امر جنگ عادالنهدر واقعی

ی ضد امپریالیستی ما برای رسیدن به صلحی شرافتمندانه و واقعی انهشرافتمند



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٢٩٠

ـــن دو، رابطـــه ـــان ای ـــدار اســـت و می   ی ناگسســـتنی وجـــود دارد.او دوام

  تـوان تفکیـک کـرد؟غیر عادالنه چگونه مـی» صلح«ولی صلح عادالنه را از 

ما از لحاظ تئوریک مبانی سیاسی یک صلح عادالنه را در قسـمت اول مقالـه 

شرایط مشخص خویش ر یح کردیم، ولی باید اکنون در کشور خود ما و دتشر

  .معیارهای دقیق و روشن این صلح عادالنه را پی ریزی نمائیم

  گر از افغانستاناخراج فوری، کامل و بدون قید و شرط نیروهای اشغال .۱

هـا و دمدار جوان امپریالیسم روس که در مکیدن خون خلقسرگورباچوف 

روسی اشتهای بیش از اسالف گندیده و بد نام خود دارد، چنـد عظمت طلبی 

گر خـود را تـا غند عسـاکر اشـغال  ۸تا  ۶   روز قبل در والدی واستک خروج

ی روس ااخیر سال از افغانستان وعده داد و (واسیلی سـاخرونچوف) نماینـده

نشان دهـد، » حسن نیت« اعالم نمود که اگر غربامپریالیستی در ملل متحد 

ی ای مزدور دولت دست نشـاندهادارد. نمایندههای دیگری نیز برمیروس قدم

کابل در مذاکرات ژنیو خروج نیروهای روسی را در چهار سال بعد از قرارداد و 

دهـد و مـدعی اسـت کـه شـروط سـه های بین المللی و... وعده میتضمین

به معنای پذیرش ی دیگر آن که عدم مداخله در امور دولت مزدور کابل (اگانه

المللـی های بینی بین المللی و مردم افغانستان)؛ تضمیناآن از طرف جامعه

ها در افغانسـتان؛ و فرسـتادن سـه میلیـون ی آنابرای حفظ حاکمیت مزدورانه

  هاست به توافق رسیده است.ی آناهای مزدورانهآواره برای تحکیم پایه

ی کوچـک ابـا یـک محاسـبهاگر طرح گورباچوف را جدی تلقی نمـائیم، 

هزار نفری روسی در شرایطی که موانع بـرای  ۱۲۰ گردد که نیروهایمعلوم می

کننـد. خود عقـب نشـینی مـی هزار نفر به کشور ۶ آنها به وجود نیاید، ساالنه

سال را بـرای حرکـت  ۲۰ المللی بایدی بینابنابر این مردم افغانستان و جامعه

  ت قطب شمال در نظر بگیرند.به موازا» خرس قطبی«نهایی 
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در پرتو طرح گورباچوف، پیشنهاد دلقک افغان آن شاه محمد دوسـت کـه 

گیرد، مستقیم، مخفی و یـا خروج نیروهای روسی را در چهار سال در نظر می

 علنی امپریالیسم به خصوص امپریالیسـم روس در امـور داخلـی افغانسـتان:

نهایی پذیرش موقف استعماری مشروط به سلسله شرایطی است که در تحلیل 

المللی و نابودکردن مقاومت افغانستان، عناصر ی بیناافغانستان توسط جامعه

  آن است.

 دی
ً
و مشـروط نیروهـای روسـی از  شود که اخراج دوامدار، جـزیده میبنا

افغانستان در خدمت تثبیت استعمار روس و نابودی مردم ما و مقاومـت ملـی 

اخراج فوری، کامل و بدون قید و شرط روسی اولین  ماست. لذا تأکید بر روی

  معیار صلح عادالنه است.

المللی به حق حاکمیـت ملـی، تمامیـت ارضـی اعتراف و تضمین بین .۲

  .ی مستقیم و یا غیر امردم افغانستان و عدم مداخله

ی مـردم مـا، در هم اکنون امپریالیسم روس در مـورد رژیـم سیاسـی آینـده

رهبری کشور ما، نیروهای که باید این رهبری را به دوش گیرند ی ای شیوهاباره

دارد.  یشـرمانه ادعاهـایی ما بیای اقتصادی جامعهای ساخت آیندهاو در باره

سـازد و ی امپریالیستی روس را آشکار مـیاگرچه این ادعاها فقط و فقط چهره

داخله گرانه و ولی از جانب دیگر نیات م ای مردم ما هیچ گونه ارزشی ندارد،بر

  دهد.ی افغانستان به خوبی نشان میاامپریالیستی روس را در مورد آینده

به این طرف مردم واخان را با زور و جبر  ۸۱ هایروس امپریالیستی از سال

زمین ما را حتی سرزمین شان رانده و آن قطعه از پیکر سراستعماری از خاک و 

بیرون کشیده است. واخـان اکنـون بـه ی حکومت مزدور خود نیز ااز زیر اداره

 هندوستان مبـدل 
ً
پایگاه نظامی روس برای تهدید علیه چین، پاکستان و احیانا
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هـای عسـاکر اشـغالگر صورت تمامیت ارضی ما در زیر چکمـهشده و بدین 

  جریحه دار گشته است.

و تربیـت  .K. G.B اکنـون بـا سـاختن مـدل .K. G.B دستگاه جاسوسی

ایرانـی و پاکسـتانی در افغانسـتان کشـور مـا را بـه پایگـاه  عناصر از مـزدوران

ی ما مبدل اهای جاسوسی خود علیه مردم ما و علیه کشورهای همسایهفعالیت

  گردانیده است.

هـای زهرنـاک و پـاک کـردن سـاحت بدین صورت قطع تمـام ایـن ریشـه

 های استعماری ضرورتی انصراف ناپذیر وزمین مقدس ما از لوث بازماندهسر

  یکی دیگر از معیارهای صلح عادالنه است.

هر صلحی که در مورد حق حاکمیت ما به هر شکلی از اشـکال و بـه هـر 

ای مداخالت مستقیم، غیرمستقیم، مخفی و یا علنی امپریالیسم روس را درجه

  تحمل نماید، صلحی عادالنه نخواهد بود.

مـردم و در منتخـب سپردن حق حاکمیت ملی افغانستان به نماینـدگان  .۳

  های مجاهد افغانستانقدم اول به نیرو

هـای بـزرگ از دیـر المللی است کـه قـدرتی بینااین یک راز افشاء شده

کننـد تـا جانشـین ها و نیروهای میانگین را جست و جـو میزمانی شخصیت

عناصـری را گـرد » آشتی ملـی« کوشند در زیر ناممی وضع فعلی گردند؛ و یا

ها بسپرند. این تخطی واضـح و غیرقابـل م ما را برای آننوشت مردسرآورند و 

تحمل به حق حاکمیت ملی مردم افغانستان است. گرچه ما را عقیده بـر ایـن 

به خیانت ملی مـتهم نباشـد، » پرچم«و » خلق«است که هر افغانی که مانند 

 حق دارد داعیه
ً
ی رهبری مردم خود را داشته باشد و خود را در معـرض ااصوال

وت مردم خود قرار دهد و این مردم هستند که از جمـع مـدعیان رهبـری، قضا

ی های اجتماعی و از متن آن ستاد رهبـرترین گروه و الیهاصیل ترین و انقالبی
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گزینند. ولی تعیین اشـخاص معینـی کـه می خود را از مجمر آتش انقالب بر

آشتی «الح بتواند مصالح روسی و غربی را همزمان پاسداری نموده و به اصط

هایی اسـت کـه ها و جنایتبه وجود آورد، در واقع کتمان کردن خیانت» ملی

هـا ها و مزدوران آن در افغانستان مرتکب شده اند و میـان مـردم مـا و آنروس

دریایی از خون و آتش حائل است. هر نیرو و هر شخصـیتی کـه بخواهـد بـه 

را از تصمیم گیری فعاالنه و  ی پل منافع دو ابرقدرت عمل کند و مردم ماامثابه

گاهانه در مورد  ی عامـل اطور عینی به مثابـهی شان بازدارد بهانوشت آیندهسرآ

  کند.استعمارگر روس عمل می

ی مـردم مـا مطـابق بـه الذا پذیرش هر نیرو و یا شخصـیت خـارج از اراده

انی های بزرگ، درتضاد با صلح عادالنه قرار دارد و کسآرزوها و مصالح قدرت

که بدان گردن بگذارند، در واقع یکی از ارکان صلح عادالنه را زیر پـا گذاشـته 

خصوص مردمی که در راه آزادی افغانستان اند. حاکمیت ملی به خود مردم، به

بهای بزرگی را پذیرا شده اند، تعلق دارد تا این حاکمیت را توسـط ارگـان خون

  های انتخابی خود مردم ِاعمال کنند.

هـای هـای مومیـامیی شـده و مونتـاژ شـده در فابریکـهشخصـیتتحمیل 

ی خارجی بر مردم ما و مقدرات ما، تخطی بزرگی از حق حاکمیت ملی توطئه

هـا و خود آنمردم ماست و بدین صورت سپردن حق حاکمیت ملی مردم ما به

بهای آزادی را با هستی خـود پرداختـه انـد، یکـی خصوص کسانی که خونبه

  یارهای صلح عادالنه است.دیگر از مع

  تحقق و پاسداری از آزادی ملی واقعی .۴

ما طوری که در صفحات قبلی نشان دادیم، کشور ما اکنون درمرکـز توجـه 

قرار گرفته است و خطر این  ایالمللی و منطقههای متعدد و متضاد بینقدرت

د ی ضـارود که با شکست امپریالیسم روس، در تحـت تـأثیر ایـن روحیـهمی
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هـای منطقـه قـرار ها و یـا قـدرتامپریالیسم روسی، در بند دیگر امپریالیست

  شـود.هـا مذبوحانـه برنامـه ریـزی مـیگیرد؛ آن چه از هـم اکنـون توسـط آن

ست کـه مـردم مـا بـدین خـاطر در مقابـل اسـتعمارگر روس ما را عقیده بر آن

نـد و مـا چنانچـه های حریف آن بـاز کننایستاده اند تا راه را برای امپریالیست

هـای های بزرگی را پذیرا نشده ایم، دسـت درازی قـدرتدست درازی قدرت

المللی و منطقه را نیز به هیچ صورتی نخواهیم پذیرفت. چـه ایـن کوچک بین

نوشت و زبان، کلتور و مذهب باشـد و یـا در سرمداخالت در زیر نام اشتراک 

  هر لباس متبرک دیگر پوشانده شود.

زادی ملی واقعـی بـه مفهـوم حفـظ اسـتقالل کشـور و عـدم پاسداری از آ

گانه و استواری روی خط مشی مستقل ملی خارجی بیهای وابستگی به قدرت

ی قـاطع علیـه اسـتعمار، امپریالیسـم، نژادگرایـی، او انقالبی به مفهوم مبـارزه

ها، ملل و کشورهای ی خلقاخواهانهصهیونیسم، دفاع فعال از مبارزات آزادی

کشان بـرای یر و دربند، دفاع از ترقی و پیشرفت اجتماعی از موضع زحمتاس

و طبقاتی، اشتراک فعال در قضـایای » ستم ملی«ی فارغ از ارسیدن به جامعه

هـای ی روابط مساویانه و عادالنه با کشـورهای دارای نظـاماالمللی بر پایهبین

روهایی که مستقل از سیاسی متفاوت و همکاری و همبستگی صمیمانه با آن نی

کنند ها برای آزادی مردم خود مبارزه میها و امپریالیستی نفوذ ابرقدرتادایره

و...خالصه دشمنی با دشمنان آزادی، دموکراسی، ترقی اجتماعی و دوسـتی و 

همبستگی با مبارزان واقعی راه آزادی، دموکراسی و ترقـی اجتمـاعی؛ عناصـر 

هـا صـلح عادالنـه را خدشــه دار از آن اساسـی صـلح عادالنـه انـد و تخطــی

  سازد.می

ی بعد اعنوان ضرورتی تاریخی برای اعمار جامعهپذیرش دموکراسی به .۵

  از جنگ افغانستان
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تاریخ کشور ما و تمام کشورهای جهان نشاندهنده اینست که امپریالیسـم، 

و ی زنـدگی فعـال اجتمـاعی ااستعمار و بهره کشی با دورکردن مردم از صحنه

کش از سیاسی همراه بوده است. دیکتاتوری  به مفهوم دور کردن مردم زحمت

گاهانه و فعاالنه ی تـاریخ شـان همیشـه همـزاد و همـراه اسـتعمار و اساختن آ

کنـد و هسـتی و امپریالیسم بوده است. یـا همـراه بـا امپریالسـم زنـدگی مـی

ی روس در ااش بدان مربوط است، مانند رژیم فاشیستی دست نشـاندهنیستی

افغانستان و یا جـاده صـاف کـن امپریالیسـم و اسـتعمار بـوده اسـت، ماننـد 

  های دوران قبل از کودتای ثور.رژیم

ی ملی  تاریخی دو باره تکرار نشود، هیچ تضـمینی ابرای این که این فاجعه

گاهانـهبه جز دموکراسی برای توده ی آنهـا در اهای مردم و اشتراک فعاالنـه و آ

خصوص این که اکنون ملت ما همگی با سیاسی و اجتماعی نیست. بهزندگی 

ی اهای گرم و ثقیل مسلح اند. در صـورتی کـه دموکراسـی واقعـی پایـهسالح

طـور حـتم شـکار ی ما را تشکیل ندهد، کشور ما بـهامناسبات درونی جامعه

ی لبنـان اگـردد. نمونـهالمللی و منطقـه مـیهای بینهای قدرتدست درازی

عنـوان ونی پیش چشم ماست. بدین صورت پذیرش دموکراسـی واقعـی بـهکن

ی ما، ارتباط عمیقـی بـا آزادی ااصل رهنمای زندگی سیاسی و اجتماعی آینده

مندانـه و فتاتوان صلح عادالنه، شرملی دارد که در صورت تخطی از آن نمی

  دوامداری را در کشور تأمین نمود.

ماننـد و یـا خـود را در زیـر غافـل مـی عناصر و نیروهایی که از این اصـل

خواهند با چند تـا پندارند و با انحصارگری احمقانه میپیل، بزرگ می ایسایه

طور عمـد تفنگ خیراتی بر مقدرات مردم ما نی سواری کنند، باید بدانند که به

دم را از و با اصرار می خواهند عمـر اسـتعمار را درکشـور مـا دراز سـازند، مـر

گاه نوشـت شـان بـه دور سرهـا را از تصـمیم گیـری بـر ی محروم و آنگرفتن آ
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کننـد. ی عمر نکبت بـار اسـتعمار کمـک مـیاساخته و بدین صورت به ادامه

ی روابـط درونـی اعنـوان تعیـین کننـدهچنین است که پذیرش دموکراسـی بـه

عنوان معیاری برای صلح عادالنه معقولیت و عینیـت خـود را ی ما، بهاجامعه

بـه وجـود » حـاکم مسـتبد عـادل« د. صلح عادالنه هیچ گاهی در پنـاهیابمی

  آید.نیامده و در افغانستان نیز به وجود نمی

نوشـت سری اجتماعی و دادن حق تعیین اپایه گذاری یک نظام عادالنه .۶

  اجتماعی برای محرومان جامعه

 برای استثمار بیرحمانه و بی
ً
م مـا حد و حصـر مـردامپریالیسم روس اساسا

ی ابه این کشور لشکرکشی نموده است. جنگ کنونی آن پایه در منافع آزمندانه

طرف جنوب دارد که آن را به بحـر اقتصادی همراه با گسترش ستراتیژیک آن به

سازد. بـدین صـورت اسـتعمار روسـی خـالف هند و خلیج فارس نزدیک می

کشـیده » یسوسیالیسـت«اجتمـاعی و » صـالحاتا« چه بر رخ خود نقـابآن

رحمانــه تــرین اشــکال مناســبات اجتمــاعی در اســت از جابرانــه تــرین وبی

  کند.ی ما نمایندگی میاجامعه

های زراعتی ما (دولتی و غیردولتـی) امتـداد دزدد، فارمگاز طبیعی ما را می

شـود و های روسی پر میگردد، بازارهای ما از فرآوردههای روسی میکارخانه

هـا گردد. ایـندهقانان ما به قیمت ارزان به روسیه صادر می دسترنج کارگران و

انواع مختلفی از بهره کشی روسی در افغانستان است که مناسبات غیرانسـانی 

نگون کردن این روابط جابرانه سرکند. فئودالی نیز در پناه آن تجدید حیات می

ی ی ماسـت. آزاد کـردن مـردم مـا از وابسـتگادر واقع هـدف جنـگ عادالنـه

اقتصادی  اجتماعی و الغای روابط و مناسبات امپریالیستی روسـی آن الـزام و 

مندانه توان از صلح عادالنه و شرافتپیش شرط اساسی است که بدون آن نمی

یاد نمود. به عبارت دیگر اگر آزادی وطـن بـا آزادی همـوطن تـوأم نگـردد، آن 
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وطن فقط از خالل پایه فریبی چیز دیگری نیست. و آزادی همآزادی به جز عوام

اقتصادی  اجتمـاعی کـه در آن  ی اجتماعی و یک نظاماگذاری روابط عادالنه

دسـترنج  ایصـوص رنجبـران و زحمتکشـان کشـور ثمـرهمردم بـه خ ایهمه

  های خود را خود برچیند، ضرورتی انصراف نا پذیر است.زحمات و فداکاری

 عقیده داریم که ظلم م
ً
لی یا امپریالیسـتی بـا ظلـم از جانب دیگر ما عمیقا

کنـد و یکـی هـم اجتماعی روابط ناگسستنی دارد. یکی دیگری را تقویت مـی

ی کشور ما چنین بوده است که امپریالیسم روس اآمد دیگری است. تجربهپی

در طی یک ربع قرن همیشه پشتیبان ارتجاع و ظلم اجتماعی در کشور ما بوده 

ای وطـن ی اجتماعی بود که عدهاالمانهاست و در عین حال از خالل روابط ظ

عنـوان ابـزار ی مردم ما سوار شوند و بـهافروش توانستند با عوامفریبی بر گرده

ی تلـخ اخیانت و جنایت در دست روس استعمارگر قرار بگیرند. ایـن تجربـه

تاریخی باید برای ما که به قیمت خون بیش از یک میلیون انسان به دست آمده 

  ناشدنی باشد.است، فراموش 

نوشـت سربدین صورت آزادی ملی واقعی با آزادی اجتماعی و حق تعیـین 

ی ارگانیـک و غیـر قابـل انفصـال انوشت اجتماعی رابطهسرملی با حق تعیین 

کند و نبود یکی به فقدان دیگـری یابد که یکی دیگری را تقویت میخود را می

  شود.منتهی می

خصـوص اسارت بار امپریالیستی و بـه الغای تمام قراردادهای ننگین و .۷

امپریالیسـم روس ور و امپریالیسم روس و اقمار آن. قراردادهای بین دولت مزد

و همه جانبه در کشور ما پرداخت » آرام« به نفوذ به این سو ۱۹۵۴ هایاز سال

ی امپریالیستی در کشـور مـا موقعیـت او باالخره از خالل قراردادهای جابرانه

را بـه » پـرچم«و » خلـق« ستون پنجم خـود دست آورد که بتواندبه مناسبی را

   وجود آورده و دست به توطئه علیه یاران و همکاران سابق خود بزند.
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 بـه دسـت مـزدوران 
ً
بعد از کودتای هفت ثور که زمام امور کشور ما کـامال

شمار خـود ی روس از خالل جنایات بیاروس افتید، امپریالیسم جنایت پیشه

هـای ننگـین و اسـارت بـار ای از قـراردادر خلق مـا، کشـور مـا را در شـبکهب

امپریالیستی پیچاند تا این واقعیت وجودی، سند قراردادی و حقـوقی خـود را 

   نیز داشته باشد.

ی خود را به کشور ما مطابق به قـرارداد اامپریالیزم روس لشکرکشی غدارانه

ی پــنجم آن بــه روســیه امــادهدانــد کــه تــره کــی  برژنــف مــی ۱۹۷۸ دســمبر

امپریالیستی حق لشکرکشی و مداخله در امورکشور ما را داده است. این مشت 

نمونه خروار است و کشور ما از خالل صدها و هزارها قرارداد علنی و مخفـی 

گشــایی روس امپریالیســتی گیــر افتــاده اســت. اعــالم صــریح و در دام جهان

دهای جابرانه و ننگین اسارت امپریالیسـتی را ی این که ما تمام قراردااجسورانه

گاه و به هیچ صورت این گونه قراردادها طور کامل ملغی اعالم داشته و هیچبه

را به رسمیت نخواهیم شناخت، پافشاری روی یکی از ارکـان صـلح عادالنـه 

است. چه این قراردادها توسط مشتی عمال میهن فروش، خایین و بی اراده بـا 

ی قانونی آزادانه میان مردم دلیـر و بـا اقد گردیده و هیچ گونه رابطهارباب آن ع

کند. ملتوی گذاشتن ایـن موضـوع شهامت ما و امپریالیسم روس را بازگو نمی

، پذیرش تسلط امپریالیستی »لنعهم به میخ و هم به «ورد دوگانه مهم و یا برخ

عـی مـردم روس در اشکال ظریفانه تـر آن و مخـالف صـریح آزادی ملـی واق

  ماست.

برای مردمـی کـه از تجـاوز روس متضـرر شـده انـد،  جبران خسارات .۸

  ی شهدا، زندانیان، مهاجران و غیره.اخصوص خانوادهبه

امپریالیسم روس جنایات غیرقابل وصفی را علیـه مـردم مـا مرتکـب شـده 

است. مردم ما را قتل عام کرده، زندانی نموده شکنجه و تحقیرکـرده، شـهرها و 



 ٢٩٩ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

ی شـان اها انسان را از خانه و کاشانهستاهای ما را بمباردمان نموده، میلیونرو

   بی ریشه و در به در ساخته و میلیاردها دالر ثروت ملی ما را برباد داده اسـت.

به فراموشی سپرده » صلح خواهی«تاریخی نباید به نام های این جنایت قربانی

چـه هـای مـادی، چنـانلـر ثـروتشود، زیرا مردم غیـور مـا کـه میلیاردهـا دا

های غیرقابل حساب معنوی خود را در این جنگ از دست داده اند، بعد ثروت

های ناشی از این های سال وضع زندگی خود و زخمتوانند سالاز ختم آن نمی

   جنگ تجاوزکارانه را التیام بخشند.

بـدین صــورت جبــران خســارات بــرای آنهــا از جانــب امپریالیســم روس، 

ی وسیع بازسازی زندگی مردم متضرر شده که توسط ملل اچه یک برنامهنچنا

المللـی تمویـل گـردد، تحـت اداره و نظـارت متحد و دیگـر مؤسسـات بـین

   نمایندگان اصیل مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کنـد المللی را تشجیع میعدم توجه بدین نکته از یک جانب متجاوزان بین

ست به کشورهای کوچک تجاوز نمایند، غارت و چپاول که هر بار دلشان خوا

های خود کنند و قتل عام نمایند و در اخیر نیز بر مردم منت گذارند و به طویله

برگردنـد؛ و از جانـب دیگـر قربانیــان جنـگ و فاشیسـم روس را بـه فرامــوش 

سـپرد کـه در تکامـل اجتمـاعی های دربه دری، فالکـت و بـدبختی مـیخانه

ــده ــی عمیقــی بــه جــا خواهــد گذاشــت.ی کشــوآین    ر مــا اثــرات منف

ی جبران خساره از روس امپریالیسـتی و تعهـد نیروهـای ابدین صورت مطالبه

عنوان سپاس های شان بهانقالبی به کمک بی شائبه برای این قربانیان و خانواده

هـا، یکـی از معیارهـا و شـرایط بی ریا و بی آالیش از استواری و جانبازی آن

کیـد روی آن، صـلح مـا بـا صلح ع ادالنه است که بـدون در نظـر گـرفتن و تأ

امپریالیسم روس عادالنه نه، بلکه غیرعادالنه، قدرت طلبانه و ظالمانه خواهد 

 بود.
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رسیدگی به اعدام شدگان، زندانیان سیاسـی و گـم شـدگان و مجـازات  .۹

شـت سـال امپریالیسم روس در طول ه ها طبق قوانین ملیقاتالن و عامالن آن

گذشته بیش از یک میلیون از برادران و خواهران ما را کشته است و هم اکنـون 

 سـرهای روسـی بـه ها و سیاه چالبیش از صد هزار از دالوران مردم در زندان

برند و به همین تعداد افراد نیز دزدیده شده و در مورد بود و نبود، زنـدگی و می

شـود. اجسـاد قربانیـان زی گفتـه نمـیهای شان هیچ چیها به خانوادهمرگ آن

شـود و حتـی زنـدانیان از هـای شـان سـپرده نمـیفاشیسم روسی به خـانواده

   های شان محروم هستند.دیدارهای عادی با خانواده

رسیدگی به لیست اعدام شدگان، چنانچه به زندانیان سیاسی و گم شدگان، 

ی اسـت کـه بـدون آن ها، یکی از ضوابط اساسو مجازات قاتالن و عامالن آن

تواند عادالنه تلقی شود. فراموش کردن برادران صلح ما با امپریالسم روس نمی

و خواهران شهید ما و عدم توجه به رنجـی کـه زنـدانیان دالور مـا در شـکنجه 

های روسی متحمل شده اند، صلح ما را بـا دشـمن از محتـوای انسـانی و گاه

ــــه ــــد و صــــلح عادالن ــــی آن تهــــی مــــی کن ــــود. انقالب   نخواهــــد ب

هـای های آن باید به مردم ما از ایـن خـونریزیامپریالیسم روس و سگ چوچه

شمار حساب پس بدهند و عامالن آن باید به جزای کردار خود برسند. این بی

   یکی دیگر از معیارهای صلح عادالنه است.

» هـاپرچمی«ها تـا ان ملی، جنایتکاران جنگ ( از روس. مجازات خائن۱۰

ــاخل«، ــی ه ــه» ق ــک محکم ــانیا) در ی ــار جه ــور افک ــی در حض    .ی علن

امپریالسم روس و مزدوران آن در افغانستان کـه مـردم مـا را قتـل عـام کـرده و 

شهرها و قصبات ما را به آتش کشیده اند و صدها جنایت بزرگ تاریخی دیگـر 

 در دو نکتـه بـه ضـ
ً
ن میر و وجـدارا در حق مردم ما روا داشته انـد، بایـد اقـال

   جهانی حساب پس بدهند.



 ٣٠١ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

ای از عناصر میهن فروش به وطن خیانت کرده و به نام سیاسـت عده الف.

بازی و به قدرت رسیدن دست در دست یک نیروی بیگانه بـر رخ مـردم خـود 

ها تسلیم کردند و بـزرگ تـرین شمشیر کشیدند و مقدرات مردم ما را به بیگانه

زنـد و از آن فاشیسم هیتلری پهلـو مـی هایتراژیدی عصر ما را که با تراژیدی

گیرد، به وجود آوردند. این عده آشکارا خائنان ملی اند و باید توسط سبقت می

عــالی کــه در آن نماینــدگان مجاهــدین، نماینــدگان  ایی تــودهیــک محکمــه

طـور علنـی ها و اقوام و نمایندگان منتخت مردم وجود داشته باشـند، بـهملیت

بق حجـم و شـدت جـرائم خـود بـه مجـازات برسـند. محاکمه گردند و مطـا

گاهانـه بـه مـیهن و که به» خلقی«و » پرچمی«داران دمسرخصوص به طـور آ

مردم خود خیانت کرده اند، باید بدون دلسوزی به مجازات برسند و کسانی که 

جنایاتی بزرگ را در حق مردم خـود انجـام داده انـد، نبایـد از چنـگ عـدالت 

   بگریزند.

بات مردم ما با امپریالیسم روس در کتگوری قـوانین زمـان جنـگ مناس ب.

شــود. امپریالیســم روس بارهــا توســط عناصــر طرفــدار خــود از مطالعــه مــی

المللـی ای جنگی روسی طبـق قـوانین بـینسرمجاهدین خواسته است که با ا

جنگ رفتار نمایند. ولی امپریالیسم روس در طول هشـت سـال تجـاوز خـود 

جنگ را در مناسبات خود با مـردم مـا مراعـات نکـرده اسـت.  گاه قوانینهیچ

کنـد و بـا مجاهـدین مطـابق زندانیان ما را مطابق قوانین جنگ محاکمه نمـی

هـای ناپـالم، کیمیـایی و المللـی جنـگ برخـورد نـدارد، از بمـبقوانین بین

شـوند و یـا بمبـاران منـاطق گناه کشته مـیهای طوطی که در آن افراد بیبمب

هـا در نماید کـه ایـنی، برای ضربت زدن به روحیات مردم استفاده میمسکون

   ی بین المللی جرائم نابخشودنی است.اقوانین قبول شده
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سلوکیات ارتش اشغالگر روسی در افغانستان تابع هـیچ نظـم و انضـباطی 

 هزاران تواند آننیست و حتی خود دولت مزدور نیز نمی
ً
ها را محاکمه کند. بنا

المللی به نـام جـرائم جنگـی و ود دارد که در عرف قوانین جزایی بینمورد وج

شود، مانند قتل عام، آتش سوزی بدون درنظرداشت جرائم ضد بشریت یاد می

های کیمیایی، بمباران مناطق مسکونی نیروهای مدنی، استفاده از ناپالم، بمب

کشـور مـا تمـام ی خـود بـه اشرمانهها با تجاوز بیو... عالوه بر این که روس

گونه حقی در کشور ما ندارند و این المللی را زیرپا گذاشته و هیچهای بیننورم

خود بزرگ ترین جنایتی اسـت کـه بـر مـردم مـا تحمیـل کـرده انـد، ولـی در 

چارچوب یک ارتش استعماری نیـز اعمـال و کـردار آن جـز جـرائم جنـگ و 

   رود.جرائم ضد بشریت به شمار می

قتل عـام در لـوگر، قتـل عـام در کلکـان، زهـردادن اطفـال  قتل عام کراله،

مکاتب به دلیل مخالفت شان با حضور روس و... تومـار طـویلی از جنایـات 

ــه شــمار مــی رود و در ضــد بشــری روس اســت کــه جــزء جــرائم جنگــی ب

های خلق در استوکهلم، پاریس و در این اواخـر در نـاروی بـه اثبـات محکمه

» نورنبرگ«ی االمللی مانند محکمهی بینامحکمهرسیده است. برگزاری یک 

ی مجرمان جنگ در اخیر جنگ افغانستان ضـرورتی انصـراف ابرای محاکمه

ی جهـانی خواسـتار دائـر کـردن اناپذیر است. ما باید به شدت از افکار عامه

المللـی گـردیم و خـود در پـی تکمیـل دوسـیه و اسـناد ی بیناچنین محکمه

   ئیم.ی آن برآااثباتیه

طور حتم پای بزرگ ترین جنایتکاران قرن مانند برژنـف، در این محکمه به

اوستینوف، گرومیکو و... همراه با مزدوران آن تره کـی، امـین جـالد، ببـرک و 

نجیب و... شامل است. این یکی از ارکان و عناصر غیرقابـل انصـراف صـلح 

   ی مردم ماست.اعادالنه
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ناصر و معیارهای صلح عادالنه را بـه بحـث طور مختصر در ده ماده عما به

 از بحث مفصل روی آن خود
ً
ولی ایـن صـلح  داری نمودیم. گذاشتیم و عمدا

های رسیدن بدان آیا از طریق ها و راهشود؟ شیوهعادالنه از کدام راه متحقق می

گردد و یا خیـر؟ ایـن های بزرگ و یا مراحم روسی حاصل میتکدی از قدرت

  طور مختصر پاسخ بگوئیم.د در اخیر این مقال بدان بهسؤالیست که بای

  های رسیدن به صلح عادالنهها و شیوهراه

ی روس در تحت شرایط و اوضاع سیاسی  نظـامی و اامپریالیسم جنایت پیشه

هـای خـود در المللی موجود حاضر نیست به شکست کامل برنامهاوضاع بین

کست مردم ما و انقیاد ملـت مـا کشورما اعتراف نماید. هنوز هم طمع خام ش

هـای پیـروزی نظـامی و سیاسـی را در مغز بیمـار امپریالیسـم روس وسـواس

مندانـه را کـه در آن انگیزد. لذا حاضر نیست یک صلح عادالنه و شرافتبرمی

جل گردد، بپذیرد و خواستار آزادی کامل ملت ما همزمان با شکست روس مس

کـه منـافع آن را حفـظ نمایـد، » حیصـل« مطابق به میل خود است.» صلح«

 یر حکمرانی نگهدارد و عقب نشـینی او را از افغانسـتان بـاسرمزدوران آن را بر

   الخرتأمین نماید و...» حفظ آبرو«

ی اها همه عناصر یـک صـلح غیرشـرافتمندانه، تحمیلـی و زروگویانـهاین

سـازد ی آن را میای امپریالیستی پایهاامپریالیستی است که فقط منطق واژگونه

خواهانــه و انقالبیــون، چیــزی جــز تســلیم و انقیــاد معنــی و در منطــق آزادی

دهد. آن چـه مـردم مـا آن را تـا اکنـون نپذیرفتـه ودر آینـده نیـز نخواهنـد نمی

   پذیرفت.

مندانه، عادالنـه، واقعـی و توان به یک صلح شرافتولی آیا با این وضع می

ی آن را اتوانیم به صلحی که عناصـر ده گانـهدوامدار امید داشت ؟ بلی ما می
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برشمردیم، امیدوار باشیم و به وصول بدان اعتقاد داشته باشیم، مشروط بر این 

ی درست رسیدن بدان را برگزینیم کـه چنـد تـای مهـم آن را در اکه راه و شیوه

  شمریم.طور مختصری میپائین به

   یی طوالنیتوده جنگ روی پافشاری .۱

  یی طوالنی مستلزم چند مسأله استجنگ توده

ترین شـکل ی عمـدهای مسـلحانه بـه مثابـهاپافشاری روی مبـارزه  - ١

  ی ضد استعمار روس.امبارزه

مفهوم بردن آگاهی ملی و آگاهی اجتماعی سیاسی ساختن جنگ به  -٢

در میان مجاهدان راه آزادی و ارتقای جنگ از حالت ایله جار به طرف جنـگ 

گاهان   ه.هدفمند و آ

ها و پـیچ ها و شکستها تا در پیروزیدار تودهبسیج عمومی و دوام  -٣

و خم مبارزه اعتماد و امیدواری خود را بـه پیـروزی از دسـت نـداده و در هـر 

  حالت برای یک جنگ درازمدت آمادگی داشته باشند.

های جنگی مطابق به تکامل جنگ و تقسیم بندی جدید تغییر شیوه  -٤

(در سـطح هـر منطقـه)،  ایوهـای دفـاع از خـود تـودهاسـاس نیرنظامی بـر 

های مسلح مردم (در سطح هر منطقـه) و نیروهـای مسـلح مـردم (در چریک

  سطح ملی) مطابق به تکامل اوضاع در هر منطقه.

ای یـک سیاسـت ی سالح و ذخایر ضروری آن بـر پایـهحل مسأله  -٥

  خود.اتکاء به

ــأله  -٦ ــل مس ــاهح ــتراتژیی پایگ ــی س ــای انقالب ــاکتیکی.ه    ک و ت

  های تاکتیکی.گاه ستراتیژیک و عقب گاهی عقبحل مسأله 
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عنـوان کلیـد اساسـی پیـروزی در جنـگ ی وحدت بهمسأله حل .۲

  مقاومت کنونی

ی گستاخی خود را مرهون تشتت و پراگندگی جنبش ماسـت اامپریالیسم ادامه

را به جان هم و هم از این دریچه است که روس امپریالیستی نیروهای مجاهد 

   رســاند.وری کاذبانــه مــیســرحد ســرانداختــه، جاســوس حقیــر خــاد را تــا 

های اساسی ماست ی وحدت در جنگ مقاومت کنونی یکی از معضلهامسأله

نماینـد. که همگی بدان از دیدگاه منافع تاریخی  اجتماعی خـود برخـورد مـی

 مربوط به هژمونی انقالب است. تا وقامسأله
ً
تی کـه یکـی از ی وحدت اساسا

خود، به صـالحیت  یی دیگر نیروها را به سالمت مشانیروهای شرکت کننده

تاریخی  سیاسی خویش و به کفایت خویش برای رساندن مـردم بـه پیـروزی 

شود. هژمونی تنها امکانـات مـادی و نهایی متقاعد نسازد، هژمونی تأمین نمی

ه بعضـی نیروهـا بـه المللی نیست. این چیزیست کشرایط خوب منطقه و بین

ها را قبول ندارند. چنان چـه هژمـونی تنهـا وفرت دارند، ولی مردم هژمونی آن

های زیبا برای کار نیست. در صورتی که خود برنامه دهنده امکـان دادن برنامه

شـود و ارزش تطبیق آن را نداشته باشد، آن برنامه از اهمیـت عملـی تهـی می

نقالب در شرایط کشور مـا اهمیـت اساسـی های اندارد. جانب تطبیقی برنامه

دارد. هژمونی فقط التقاء نیروهای ذینفع در نقطه معینی اسـت کـه بنـابر خـط 

ها، اوضاع محیطی و توانمنـدی عملـی یکـی از نیروهـا در آن مشی، سیاست

توانـد ادعـای هژمـونی نقطه قرار دارد و بدین صـورت صـاحب آن نقطـه مـی

» الفزنـی«ر تضـاد انحصـارگری دیوانـه وار و دیگران را داشته باشـد و ایـن د

ی ترقـی پیونـد ای هژمـونی بـا مسـألهااحمقانه است. با ایـن مفهـوم، مسـأله

ی اعنوان یک پدیدهی وحدت  ترقی بهاناگسستنی دارد که باید همیشه از مقوله
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مرکب الزمی صحبت کنیم، چون یکی بدون دیگـری در شـرایط مـا واقعیـت 

   ثبیت نماید.تواند تخود را نمی

های وحدت، و حتی یکجا کردن و مدغم مقصود از وحدت، دادن اعالمیه

عنـوان سـلوک همآهنـگ کردن دفترها در یک دیگـر نیسـت، بلکـه بیشـتر بـه

  اجتماعی نیروهای درگیر نبرد در مقابل امپریالیسم روس است.

ی ضـد اعنـوان ضـرورت تـاریخی مبـارزهی وحدت باید بهاچنانچه مسأله

المللـی و هـای جلـب کمـک بـینماری پذیرفته شـود کـه از نیازمنـدیاستع

ی اعنوان هدف اساسی وحدت، فاصـلهالمللی و غیره بههای بینیااعتراف نامه

   زیادی دارد.

نوشـت مقاومـت سرولی بر یک نکته در همه احوال باید تأکید نمائیم کـه 

ملت ما، شب  گیرد. وحدتی وحدت ملت تعلق میاکنونی مردم ما به مسأله

دار، واقعــی، ی کشــور و یگانــه راه رســیدن بــه صــلحی دوامدافــردای آز

  مندانه و عادالنه است.شرافت

یالیستی و ترقیضدی برنامه یک طرح . ۳    خواهانهامپر

ی امپریالیسم روس بـه افغانسـتان ایم که حملهما بارها بر این نکته تأکید کرده

یست. امپریالیسم در ذات خود تهاجمی تنها به لشکرکشی نظامی آن منحصر ن

چنــد جانبــه اســت کــه در آن اســتثمار اقتصــادی همــراه بــا انقیــاد سیاســی، 

کنـد و یکـی در خـدمت جا عمل مـیلشکرکشی نظامی و مسخ فرهنگی یک

 برای شکست امپریالیسم روس نیز طرح برنامه
ً
ای جامع کـه دیگری است. بنا

را شکست دهد تهاجم قرارداده و آن روس را مورددر همه ساحات امپریالیسم 

   پذیر است.ضرورتی انصراف نا
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گذرد. هنوز هم جنـگ اکنون که هشت سال از جنگ مقاومت کنونی ما می

 جنگی ایله جار است که بر بیشتر آن انارشیسم قومندان
ً
های محلی ما، عمدتا

ی اکمـاالت تخنیکـی اهای آنهـا فقـط در سـاحهتسلط دارد و رهبری سازمان

ها بـرای یـک هـدف واحـد یـا هـیچ حصور است. کار سیاسی ساختن تودهم

مذهبی باقی مانده اسـت و بـه ه ی عوام فریبی هسترانیست یا فقط در محدوده

گونـه تـوجهی صـورت اوضاع واقعی سیاسی و اهداف امپریالیسم روسی هیچ

رد، دانیروهـای مجاهـد قـرار گیرد. در تمام مناطقی کـه در تحـت تسـلطنمی

فرماست. ما در پهنای نیروهای نهایتی حکمگی اقتصادی و اجتماعی بیآشفت

بینانه در حد مسؤولیت وضع ی جدی تحلیلی و واقعاسیاسی حتی یک نشریه

کنونی نداریم و... بدین صورت استراتیژی پیروزی جنگ مقاومت و ارتقاء آن 

   دارد.بخش ملی شگاف برمیتا سطح یک جنبش آزادی

ی دقیق علمی و قابل تطبیقی وضـع و اهای مذکور برنامهاحههرگاه ما در س

ای همه جانبه علیه روس اشغالگر بسیج نمائیم، در آن مردم خود را برای مبارزه

افگندگی و شکسـت بـاقی سـرصورت برای امپریالیسم روس راهی به جـز از 

بازی و فداکاری غنی و شگفت انگیز مردم مـا بـا فقـر مـدهش ماند. جاننمی

های سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی مقاومـت در تضـاد کلـی قـراردارد و نامهبر

یسـتی نماینـد. ایـن خـود بازتـاب آن توانند مدت زمان درازی با هم همزنمی

ای که بـرای آخـرین بـار زدهگرا و تاریختضاد تاریخی است که نیروهای عقب

مـایش ظرفیت محدود تـاریخی خـود را در مقابلـه بـا امپریالیسـم روس بـه ن

تخنیکی اند که به کمـک آن  حد و حصر مادی گذارند، دارای امکانات بیمی

های ملی و انقالبـی کـه بایـد که نیروشوند، در حالیمردم ما سوار می ۀبر گرد

 توســط روس  ایایــن جنــبش وســیع و عظــیم تــوده
ً
را رهبــری نماینــد، عمــدا

ی مبارزه و ااز ساحه امپریالیستی و امپریالیسم غرب همراه با کشورهای منطقه
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امپریالیسم روس در تحمیـل » آشیل« یاشوند. اگر پاشنهمی  فعالیت کنار زده

یک نیروی ضعیف و بد نام اجتماعی بر مردم ماست که در طی هشت سال با 

را بـر مقـدرات مـا حـاکم سـازد، در ریزی نتوانسته آنتمام دیده درایی و خون

ــز ایــن موقعیــت طبقــ اتی  تحمیلــی از جانــب حریفــان جانــب مقاومــت نی

شود و بـدین صـورت، ضـعف مـزمن و تـاریخی امپریالیسم روسی دنبال می

های خـارجی نمـایش ها و تحمیلمقاومت، خود را در این گونه صحنه سازی

   دهد.می

ما یقین داریم که این واژگـونی تـاریخی  چـه از جانـب امپریالیسـم روس 

شود و می هبه دست توانای مردم ما واژگون و دنبال شود و یا از جانب حریفان ا

گیرنـد و گاه مناسب تاریخی خود قرار مـیطبقات اجتماعی هر کدام در جای

طور استوار و خستگی های انقالبی باید برای واژگون کردن این واژگونی بهنیرو

   ناپذیر کار کنند تا در میدان نبرد و محل انقالبی جوهر شان را بنمایانند.

ــن ــه ای ــه چ ــک برنام ــاختن ی ــی س ــرح و عمل ــه ط ــونی و در نتیج ی اواژگ

خواهانه که هم بـدیلی در مقابـل اسـتعمار شـرارت پیشـه االطراف ترقیجامع

ل ریـز؛ یگانـه راه شکسـت کامـباشد و هم بدیلی در مصاف با ارتجـاع خـون

مندانـه و عادالنـه دار، شرافتواقعی، دوام امپریالیسم روس و رسیدن به صلح

  است.

   مستقل ملی و انقالبی یمش خط روی استواری .۴

ی اهـای جدیـدی در رابطـه بـا مسـألهبعد از کودتای هفت ثور صـف بنـدی

افغانستان، به نفع مقاومت مردم ما و ضرر امپریالیسم روس به وقوع پیوسـت. 

طور عمیقی در زندگی سیاسی ما تـأثیر نمـوده و در ها اکنون بهاین صف بندی

ـــل و  ـــز فع ـــده نی ـــرآین ـــه دی ـــاالت آن درجامع ـــود. انفع ـــد ب ـــا خواه    پ
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دهد که افغانستان روز تا روز در ی اوضاع کشور ما نشان میابینانهتحلیل واقع

مکش دو ابرقدرت امپریالیستی و نیروهای خرد و کوچک دیگر به تبـاهی کش

   شود.کشانده می

 المللی و مخالفت نیروهای بسیاری در سطح جهـانیهای بینگرچه تضاد

ی یک عامل مثبت در جریـان جنـگ مقاومـت ابا تهاجم روس اکنون به مثابه

ها کـه کند، ولی در آینده در دراز مدت این دست درازینقش خود را بازی می

ها برای خود و نفوذ در تار ی هر کدام از قدرتابه معنی آفریدن نیروهای ویژه

ی مـا را ااسـی جامعـهعنوان عامل منفی، زندگی سیی ماست؛ بهاو پود جامعه

ی مـا را از سـیر طبیعـی اخوش نـا آرامـی و آشـفتگی سـاخته و جامعـهدست

 بیرون کشیدن افغانستان از دائره نفوذ ابرقدرت دارد.پیشرفت خود بازمی
ً
ها، بنا

چنانچه از نفوذ دست درازی کشورهای منطقـه و همسـایه، ضـرورتی حتمـی 

باشد و بـه هـر اسـم و رسـمی کـه ها از هر جانبی که است. این دست درازی

عملی گردد، عالوه بر تجاوز بر مقدرات و حق حاکمیت ملـی مـا، نیروهـای 

دارد. مردم ما برای پیشرفت سالم رقیب را تشجیع کرده و به دست درازی وا می

ی قرون وسطایی، بـرای آمـادگی و طبیعی خود، برای زدودن افکار عقب مانده

ضــد امپریالیسـتی  ضــد ارتجــاع، بــرای  ی جــدیاگـرفتن بــرای یــک مبـارزه

همبستگی با نیروهای انقالبی و برای تحقق پیشـرفت و ترقـی اجتمـاعی نیـاز 

   غیرقابل وصفی به صلح واقعی دارد.

بدین صورت پیروی از خط  و مش مستقل ملی و انقالبی که کشور ما را در 

یگـر کشـورها، المللی، روابط مساویانه و آزادانه بـا دموقعیت قضاوت آزاد بین

بستگی با نیروهای انقالبی جهـان و مخالفـت بـا امپریالیسـم، کاری و همهم

صـلح هایی رسیدن بـه استعمار، نژادگرایی و صهیونیسم قرار دهد، یکی از راه

  واقعی و عادالنه است.
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کند که بدیل امریکـایی در مقابـل المللی حکم میهای ملی و بینتواقعی

 و» پـرچم« سنگ در مقابلـه بـا مـزدوریمزدوران هم دیل روسی و یا آفریدنب

ریـزی شـود، بلکـه خـوندر کشور ما، نه تنها به شکست مواجـه مـی» خلق«

ی مـا احساب دیگری را بر مردم ما تحمیل خواهد کرد و خواست صمیمانهبی

ی مردم ما در مقابل اژدهـای روسـی خـود درس روشـن و است که مبارزهاین

ی عقابـان اهای بزرگ و کوچک باشد تا دست از النـهم قدرتقاطعی برای تما

هـای نوشت خود را بـه دور از بـازیسردارند و به مردم ما اجازه دهند دور نگه

ی آزاد، آباد ادست گرفته و در راه یک جامعهها خود بهکن آنسوز و تباهخانمان

  با رفاهیت و شگوفان به مبارزه بپردازند.

  دورنمای اوضاع

زمین واقعیت بگذاریم. سراب را درنوردیدیم تا پا در سرهای پر از ریگستان ما

تـوان کـرد؟ واقعیـت ناک بود، ولی چه مـی چه دیدیم، شگفت انگیز و دردآن

  چنین است.

 ۀکـدام بـر پایـ گونه انـد و هـر هم پیوسته و چندبه ۀجنگ و صلح دو پدید

های شوند. در کشور ما چهرهها و منافع گردانندگان آن از هم جدا میموقعیت

 سـرکه نقشی برای خود دست و پا کنند، شده برای ایننشسته و مومیایی خاک

ها نیز برسد. گذارند تا از خوان یغما نصیبی بدانهای بزرگ میبر آستان قدرت

نیروهای جنگنده و یا بهتر است بگوئیم مـأمورین لوژسـتیکی مجاهـدان نیـز 

 سرهای سلیمانی سوار، گاهی از قصر سپید قالیچه، بر سردر » امارت«هوای 

برند، تا از کـدام سـوراخ دعـای پناه می» گل« یکشند و زمانی هم به کعبهمی

  شان مستجاب گردد.



 ٣١١ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

ریز در میدان افتیده و هر کس و نـاکس خورده و خون کشور ما اکنون زخم

د و بر مـا منـت ای از پیکر زخمی آن برای خود بگیردست آمده تا قطعهتیغ به

خـواران و بگذارد. ولی این مردم دست بسـته و توانـا کجـا و طمـع خـام خون

این روند پرافتخار که اکنون از سطح به عمـق و از گسـتردگی   حجامان کجا؟

ایمـان و ها، عناصر بیپنبهاست، کم کمک عوامل مانعه، پهلوانبه ژرفا رسیده 

هــا هــا و دگرگــونیدگردیســی روبــد وبدســگال را از راه خــود ســیل آســا مــی

ی حرکتی نوین و آفاقی تـازه بـرای ایـن رونـد اسـت کـه ایـن راهـی امایهجان

  طوالنی، پرپیچ و خم، دردناک، ولی پیروزمند است.

اگر دست توطئه کارگر بیفتد و صلحی غیرعادالنه را بـر مـردم مـا تحمیـل 

یـا بیایـد، در آن این رونـد بـه طـور طبیعـی بـه دنی نماید و نگذارد مولود تازه

   اشــت.تری از نــوع لبنــان را دهــای شــدیدریــزیصــورت بایــد انتظــار خــون

پیمایی طوالنی پیروزمند مـا تـا رسـیدن برفـراز دو دورنمای محتمل، یکی راه

های استعمار  ارتجاع بر بلندای آزادی و آزادگی؛ و دیگری زخم خوردن ویرانه

قعیـت افغانسـتان از یـک مو از پشت و خیانتی در خیانت و در نتیجـه تحـول

سوز نوع لبنانی کـه در آن همـه جنگی خانمانمقاومت ضد استعماری به خانه

حیـات «ما شبانه جشن بگیرند و  ۀهای ریختخواران و حجامان بر خونجهان

   ».جاودان اندر ستیز است

  

 پایان

  

  

  

  



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١٣ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  
  

  

  



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣١٤

  
  

بخش مردم افغانستان زادیسازمان آپروفیسور عبدالقیوم رهبر؛ رهبر ساما 

  و جبهه متحد ملی (ساما)

  

  

  



 ٣١٥ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  

  
  

  بخش مردم افغانستان (ساما)سازمان آزادی کادرهای طراز اولیک تن از 



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣١٦

  

 

  
  

بخش مردم سازمان آزادی کادرهای رهبریاستاد داود سرمد یک تن از 

  افغانستان (ساما)

  



 ٣١٧ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  

  

  
  

بخش مردم ادیسازمان آز کادرهای رهبرییک تن از  استاد رسول جرئت

  افغانستان (ساما)



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣١٨

  

  

  
  

بخش مردم افغانستان سازمان آزادی رهبریکادر های یک تن از  ماما غالم

  (ساما)



 ٣١٩ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  

  
  

بخش مردم افغانستان سازمان آزادی کادرهای رهبرییک تن از  بهمن ریبش

  (ساما)



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣٢٠

  

  
  بخش مردم افغانستان (ساما)سازمان آزادیکادرهای یک تن از محمد اشرف 



 ٣٢١ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  

  
  بخش مردم افغانستان (ساما)سازمان آزادی کادرهای رهبرییک تن از 

  



 مجید کلکانی و قیوم رهبر   / ٣٢٢

  

  
  بخش مردم افغانستان (ساما)سازمان آزادی کادرهای رهبرییک تن از 

  



 ٣٢٣ /های پروفیسور عبداقیوم رهبر نوشتبخش دوم: دست

  

 
بخش مردم افغانستان سازمان آزادیکادرهای رهبری یک تن از  الله زیعز

 (ساما)


