
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political  سياسی

  
  آھنگر. ش
  ٢٠١٧ جنوری ٢٠

  

 است؟ ملی مقاومت جنگ يک طالبان جنگ آيا

١ 

 شان تحدينوم تجاوزگران رسوائی طشت و خورد می ھمگان چشم به کشورما در امپرياليزم ستم که روزھا دراين

 از حمايت ھوای درغرب حتی و اند افتاده سابق کش کفن ياد به وآنجا اينجا ای عده سفأت کمال با باز کرده، سرريز

 با که چنان .ايم بوده تراژيدی چنين شاھد مراتب به که درد و دريغ با دھه سه حدود طی .است زده برسرشان طالبان

 طالبان ومستبد کور امارت آمدن با و دادند می رضايت  "جالد نجيب " به مردم از َبرخی ھا جھادی وحشی حاکميت

 ھم داليلش از يکی و است تراژيدی ھمان تکرار ديگر بار حال  .زد می برسرشان وغيره وغيره سلطنت استقرار ھوای

 شان ھای زادیآ و حقوق مينأت برای ھا توده که است انقالبی ملی حاکميت بديل ويا الترناتيف يک نبود قطع طور به

  .شوند متکی برآن

 مغزھای اول قدم در قدرت به رسيدن با ھرجنايتکاری که ماست مظلوم ملت و ما بدبختی اين کرد توان می چه ولی

 برنھادھا را اش کاری وضربۀ بست کينِتير به را سرزمين ين  فرزندان بھترين آرزوی از ُپر ھای سينه و انديشمند

 ازانديشمندان شماری اندک .کند محروم کارآ ستادھای و خردمند رھبری از را ما تامردم دکر وارد مردمی وساختارھای

 حاشيه به را ھا وآن شده شان راه سد گوناگون بازدارندۀ عوامل يا اند شده فرسوده يا نيز سرزمين اين ماندۀ دلسوزباقی

 و حقيرفردی ھای کردن دو يکی و ھا خوری درون انحرافات، موجودھم خوردۀ ضربت مردمی درنھادھای  .است زده

 و مترقی روشنفکران و انديشمندان اميدوارم من .سازد می ضايع و فرسوده ناحق به را شان مفيد ھای انرژی گروھی

 به تمکين و شان مردم و ُملک به تر عميق توجه و دقت با ما، مردمی ونھادھای وجوان، سالمند از اعم خواه، وطن

 کشيده دربند و مظلوم خلق اين تا شوند خود خلق راه فرا چراغی و کنند غلبه موانع و شکالتبرم خود تاريخی رسالت

 سرانجام را اش شده ويران کشور روشن، ديدی درپرتو بتواند و ديگرنيفتد چاه به ازچاھی و چاه به ازچاله کماکان شده 

  .پويد ره استوارانه و شده رھنمون رفاه و آبادی آزادی، مسير در

 بازی روشنفکر ای عده برای را کننده گمراه و فريبگر نقش موجود شرايط در طالبان ئيدأت با رابطه در آنچه من نظر به

 راه به افغانستان موجود مستعمراتی ادارۀ عليه قدرت به دوباره رسيدن برای طالبان که ايست مسلحانه جنگ کند می

 نکتۀ ھمان اين و است "تجاوز ضد"و "ملی مقاومت جنگ" ياگو جنگ اين که برند می گمان ھا برخی .اند انداخته
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 آن آنچه خود، نمودند و اند گذاشته انگشت برآن ماھرانه طالبان که است ھا آن بودن تجاوزی ضد يعنی ھا افغان حساس

  .نيستند

 و نيرو اين يدترد و ئيدأدرت رسمی، علمی درشت ھای عنوان حمل با و شان فھمی چيز رغم علی ھا، برخی حال اين با

 که درنظردارند، خودشان برای را نانی و آب به رسيدن ھم يا و یئ منطقه مذھبی، قومی، ھای انگيزه حرکت، آن يا

 اين توجيه در و کنند می ھائی زنی گمانه سوزانه دل ھمً بعضا که ازآنجا ولی .است فيل کارحضرت افرادی چنين ھدايت

 آثار، ھمان استناد به که ديد خواھيم کوتاه داشت ياد دراين کنند می استناد دون تسهمائو و ازستالين یئھا نوشته به گمان

  .ندارد، کرد حمايت آن از بتوان که را ملی مقاومت جنگ يک شرايط وجه ھيچ به طالبان جنگ

 گرفته بحث به را مختلف ھای تحليل پايۀ و بوديم کرده برخورد مختلف نظرات به خود جامعۀ تضادھای تحليل در باری

 به اکنون ھم که دانند می فئوداليزم با را عمده تضاد و اخوان را عمده دشمن" شان تحليل در ای عده گفتيم درآنجا  .بوديم

 برای :است نظرچنين اين رھنمود ولذا .دارد قرار امپرياليزم با ناپذير آشتی درگيری و تقابل در ازآن بخشی ھا آن قول

  ".رساند ياری را آن و کرد عمل امريکا با ھمراھی و درھمسوئی بايد )واخوان فئوداليزم( عمده دشمن و عمده تضاد حل

 گيرد می ناديده را واقعيت ديگر ھای وبخش بيند می را واقعيت از بخشی که خوانديم وانحرافی جانبه يک را نظر اين ما

 درآنً عالوتا .کند می توجيه را کشور به اوزتج و غلتد می در ملی طلبی تسليم به نھايت در نگری جانبه يک اين با و

 .گيرد می ناديده ارتجاع و فئوداليزم با را اش ھمسوئی و وبند زد و امپرياليزم عملکرد و ماھيت نظر اين که گفتيم بحث

 .است ارتجاع و امپرياليزم با افغانستان خلق تضاد ما کشور در عمده تضاد که ستاو بوده اين ما تحليل

 که بود فئودالی ونيمه مستعمره نيمه جامعۀ يک ازنظرساختاری ما جامعۀ .شود می ناشی ما جامعۀ خصلت از تحليل اين

 وستم ظلم تحت داخلی ارتجاع و امپرياليزم توسط و شده بدل فئودالی نيمه و مستعمره جامعۀ يک به تجاوزامپرياليسم با

 نجات و دشمنان اين دفع و سرکوب برای و است داخلی وارتجاع امپرياليزم ما مردم اصلی دشمن ًبناء .دارد قرار

 اگرتصورشود است اشتباه "دون مائوتسه قول به .ناپذيرنيازداريم تفکيک دموکراتيک – ملی انقالب يک به ما جامعه،

 و زمامپريالي سلطۀ عليه بايد ما انقالب ."ھستند انقالب متمايز ًکامال مرحلۀ دو دموکراتيک انقالب و ملی انقالب که

 به وابسته ھای تکنوکرات وابسته، دالل تاجران بزرگ، مالکان شامل درکشورما داخلی ارتجاع .باشد داخلی ارتجاع

 ملی احساس ھرگونه" دون مائوتسه حقه ب تعبير به که ھستند وطالبی جھادی بنيادگرای نيروھای ساالران، جنگ غرب،

 مزامپريالي فروشان ميھن خيل اين وجود بدون .است درآميخته ھا يستامپريال منافع با شان منافع و اند داده ازدست را

 )٢٣۴ ص جلداول، آثارمنتخب،( ".زد نمی تجاوز به دست گستاخی اين به ھرگز

 پرچمی – خلقی افغانستان به شوروی تجاوز خواستار و ساز زمينه ديگر، عوامل درپھلوی که کنيم فراموش ھرگزنبايد

 و وعرب ايرانی و ازپاکستانی اعم ويرانگرخارجی، و کش آدم نيروھای ترين بد پای که دنرو مان ازياد .بودند ھا

 مزدورخود، سپاه يک حيث به که را طالبان .کردند داخل افغانستان به جھادی نيروھای ھمين را لکاوغيرذ امريکائی

 طيارات دود ُترسبات که انيمد می ھمه ھم را موجود حاکميت .نمودند تحميل ما مردم و برکشور خارجی تجاوزگران

B52 گمان بی و کرديم تعريف را آن درسطورباال که ھستند داخلی ارتجاع ھمان درمجموع ھا ھمين .است امريکائی 

 ميھن خيل اين وجود بدون ھم ًواقعا .تجاوز و امپرياليسم منافع با وھمسو ھمراه خود درسرشت و اند خلق دشمنان

 ما کشور به تجاوز به دست گستاخی اين به ھرگز جھانی ارتجاع ھم نه و مزامپريالي نه م،زامپريالي سوسيال نه فروشان،

  .زدند نمی
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 ھمان شان وآنجای اينجا تصادم .ھستند تضاد جھت يک اجزای درافغانستان ارتجاع و امپرياليزم تحليل اين اساس به

 ارتجاعی نيروھای خود درون در را وھمگونی مبارزه چنين ما که است خود درون در اضداد مبارزۀ و ھمگونی لۀأمس

  . بگيرم بحث به تکرار به را آن خواھم نمی جا دراين من .وھستيم بوده شاھد...و ھا امپرياليست خود درون در وھم

 شکل به و کند، می جدا ازامپرياليزم اکنون ھم را ارتجاع و فئوداليزم منافع که ديديم قبلی درنظرانحرافی که ھمانگونه

 می ملی طلبی تسليم انحراف به گرفته را امپرياليزم جھت تقابل دراين بازخود و دھد، می قرار ھم تقابل در اش فراطیا

 و دھد تشخيص امپرياليزم با صرف را عمده تضاد يعنی بدھد، انجام را آن عکس بخواھد که ھم ديگری نظر غلتد؛

 دراين و کند تفکيک ازامپرياليزم است" امپرياليزم ورخونينساط"و ما کشور به تجاوز وعامل دليل خود که را ارتجاع

 بگيرد، جنگند می امپرياليزم تجاوز عليه ازآن ھائی گروه که اين بھانۀ به را ارتجاعی نيروھای طرف تقابل، و تفکيک

  .غلتد می در است ارتجاعی ماورای نيروھای از روی دنباله که ديگری انحراف به تضادھا ِخلط با باز

 سفأت باکمال ولی يافته؛ جھانی شھرت کار اين به تاريخش درطول ھم ما ملت است، پذيرفتنی و نيک امر تجاوز دطر

 صدھا حتی و ھزارھا خون ريختن با بار ھر تجاوزی ضد ھای درجنبش نيروھا ترکيب و رھبری به توجه عدم با که

 مسير در را ما جامعۀ و کرده غصب ارتجاعی نيروھای را مبارزات اين محصول ما، سرزمين ويرانی و ھزارانسان

 متجاوزانگليس امپرياليزم ضد هب را ما مردم طلبانۀ استقالل ھای جنگ حاصل .دادند سوق گذشته از تر قھقرائی

 امير خان، محمد دوست امير آن، رھبری در ملی آگاه نيروی نبود خاطر به بيستم، قرن اوايلو ١٩جريان قرن در

 شان خارجی اربابان و خود دراسارت دوباره را ما نحوی به وھرکدام ُبردند غارت به خان نادر و خان عبدالرحمن

 امريکا، امپرياليزم بيستم قرن دراخير را شوروی امپرياليزم سوسيال عليه ما مردم خونين مقاومت دستاورد .انداختند

 انسان ھر که اند آورده ما برسر را سياھی زرو چنين و کرده غصب طالبی – جھادی بنيادگرای ارتجاع و منطقه ارتجاع

  .ريزد می اشک ما حال به احساس با

  کرديد؟ شرکت ھا اخوانی درکنار و تدارک بدون شوروی تجاوز ضد مقاومت درجنگ چرا که بپرسد کسی شايد

 قبلی، رکتدا بدون شوروی، تجاوز عليه مردم جوش خود و ھمگانی مسلحانۀ جنبش در مترقی و ملی نيروھای شرکت

 باميان، کنر، پکتيا، صوف، درۀ در وقتی که نرود مان ياد .داشت را خود خاص ھای گیويژ که است موضوعی

ِموجد ھرگز شد، پا بر مردم مسلحانۀ خودجوش حرکات ھرات ش١٣۵٧ حوت ٢۴ سرانجام و ...نيمروز وردک،  و َ

 توسط آن ثمرات غصب برای و حرکات اين ھای درپيامد ھا آن .نبودند اخوانی ارتجاعی نيروھای آن کنندۀ رھبری

 ُتقدم ئيدأت با ،)ساما(درجنگ کننده شرکت انقالبی ھای سازمان از يکی که جاست ازھمين .شدند سازماندھی بيگانگان

 و ھشدارداد مردم خودجوش جنبش به خود اعالميۀ اولين در تجاوز، وقت در ديگر ھای برخواسته "ملی آزادی"شعار

ُبرشمرد خلق رھائيبخش جنبش به را آن تکامل و ملی مقاومت جنگ يک یپيروز شرايط  خود اعالميۀ دراولين "ساما" .َ

  :که کرد بيان چنين مجيد شھيد قلم به

 پاکباز فرزند ھزاران خون بھای به ما خلق پارينۀ امپرياليستی ضد نيروھای جمله من و بشری جامعۀ سرتاسر تجارب "

 اسارت جز مترقی گرايش و اجتماعی عدالت ،واقعی دموکراسی بدون ملی آزادی که است يقتحق اين يدؤَم سرزمين اين

  ) ساما اعالميۀ اولين( ."داشت ونخواھد نداشته پيامدی شده ريخته ھای خون ضياع و نوين

 طرد برای صرف حتی ويا خاطرجنگ به فقط جنگ در ما شرکت که است گفته صراحت به "ساما" !کنيد دقت خوب

 ضمن افتاده راه آن خودجوش شکل به )مردم توسط کنيد توجه( مردم توسط که تجاوزی ضد جنگ در ما .نيست اوزتج

 واقعی، دموکراسی تحقق ملی، آزادی کسب از عبارتند ھا رسالت اين .برسانيم انجام به بايد را ھائی رسالت اشتراک،

 يک از را مسلحانه جنگ و مردمی جنبش بتوانيم باالثر تا جنبش؛ برای مترقی گرايش تثبيت و اجتماعی عدالت مينأت
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 دست به و تجاوز طرد از بعد که کنيم بدل ه ایشد رھبری جنبش يک به جار يله جنگ يک و خودیه خودب جنبش

 به مترقی گرايش با را جامعه و کند مينأت را اجتماعی وعدالت واقعی دموکراسی مردم به بتواند "ملی آزادی" آوردن

 . نجامدبي خلق رھائی به و شود رھنمون رفاه و ملتکا سمت

 لياردھايم و سالح انبارھای گسيل و ارتجاع و فئوداليزم با امپرياليزم بند و زد و ھا درازی دست که درد و دريغ واما

 لطتس با و گرديد واال آرمان اين به ما مردم و ما رسيدن راه سد و مانع شان، توسط جو وجنگ متخصص وھزاران دالر

 جزاسارتی" ھا دادن قربانی و ھا فشانی جان ھمه آن ما، مردم تجاوزی ضد برجنبش ارتجاعی و امپرياليستی نيروھای

 ."نداشت پيامدی شده ريخته ھای خون ضياع و نوين

 بدون باشد، ھم یئ توده ھرچند( را جار يله جنبش که گذاشت صحه برداشت و فھم براين گداز جان و تلخ پيامد اين

 سوق نوين اسارت و ماندگی عقب بيراھۀ به خود ميل به برآن، مسلط ارتجاعی نيروھای )توانمند و مترقی سالم، ریرھب

 .شوند آن رو دنباله که اين به رسد چه دردھند تن انحرافی چنين به نيستند مجاز مترقی و ملی نيروھای ھرگز .دھند می

 نکردند، جنگيد می تجاوزھم عليه که را ارتجاع روی دنباله تنھا نه مقاومت جنگ متن در و زمان درآن مترقی نيروھای

 درمقاالت مقاومت، انحراف و )ارتجاع و امپرياليسم امپرياليسم، سوسيال(وابستگی و ذلت شوم ازخطرمثلث بلکه

 دممر جنبش در را داخلی ارتجاع و منطقه ارتجاع امپرياليزم، ھای درازی دست و ھشداردادند متعدد ھای ونوشته

 )چھارم تا دوم دورۀ آزادی ندای مقاالت به شود رجوع ( .کردند گوئی پيش نيز را آن وعواقب نمودند محکوم

 یئ توده ھای جنبش در بايد وھکذا کنند، رھبری و ايجاد را یئ توده ھای جنبش که دارند وظيفه مترقی و ملی نيروھای

 گرايش و اجتماعی عدالت واقعی، دموکراسی قتحق" سوی به آن درست رھبری و دھی تسم جھت ھم جوش خود

 توسط منطقه ارتجاع و امپرياليزم منافع تضاد اساس بر بلکه ھا، توده توسط نه جنبشی وقتی ولی .کنند شرکت "مترقی

 چندسال تلخ تجربۀ و کند می سارگسن و زند می گردن را ما گناه بی مرد و زن که خونخوارطالبی و وحشی ارتجاع

 که پاکستانی، نيروھای ترين ارتجاعی و شريرترين سازماندھی با ماست، روی پيش ھم سياھش و شوم مداری قدرت

 رنگارنگ اربابان منافع مينأت ازآغازپيدايش وھدفش افتاده راه کنند، نمی پنھان افغانستان مردم با ھم را شان دشمنی

 چون که جھت آن از رو دنباله .شويم آن رو دنباله آن از بدتر و يدؤم نداريم ھرگزحق ما است، امپرياليستی و ارتجاعی

 نمی خودھم پای به حتی که نداريم، را آن رھبری و دھی سمت توان و نيستيم جنگ در ثریؤم و حساب قابل نيروی

 مستقل، مسلح جبھات ھا چپی ضدتجاوزشوروی درجنگ که درحالی .شويم می بدل طالب رو دنباله به لذا بايستيم، توانيم

 چپی به را جبھه چپ، رفقای برجستۀ خاطرنقش به ھم پوششی ازجبھات دربرخی حتی که داشتند پوششی و مستقل نيمه

 .دادند می نسبت ھا

 جنگ جناح رقتبار تحميل و اقتصادی فشار امپرياليزم، بمباردمان و وحشت نتيجۀ در که گفت توان می طوريقين به

 .اند افتاده طالبان دنبال ھم ما مظلوم مردم از ای عده ...مذھبی ھای یاغواگر و لسانی و قومی اختالفات ساالرجھادی،

 دنباله با نداريم حق ما است، روشن ما به طالبان حرکت وابستگی و ارتجاعی ُوعمق رھبری ماھيت وقتی حال اين با

 ئيدأت را آن حرکت، دراين خورده فريب و آگاه نا ازمردم ای حضورعده دليل به فقط گرايانه، ياعامی پوپوليستی روی

 ماورای و مردمی ضد ماھيت افشای با بايد کشورما، به تجاوزآن و امپرياليزم ماھيت افشای درپھلوی عکسه ب .کنيم

 که آنچنان .نشوند شان اربابان و طالبان شوم مقاصد سفيھانۀ قربانی که بسازيم حالی مردم ِعده اين به طالب ارتجاعی

 مانع آن در شرکت از را مردم و کرد ھا اخوانی و ھا پرچمی – خلقی بين قدرت جنگ رد ھا روس ازخروج بعد "ساما"

  )آزادی ندای مقاالت به شود رجوع ( .شد می
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 ادارۀ يعنی اش داخلی متحدين و امپرياليزم کشتار و غارت تجاوز، عليه که ھمچنان بايد و داريم وظيفه ما کنم تکرارمی

 می ياری را آن که ه ایپرد ُپشت دستان و طالب ارتجاعی و پليد ماھيت کنيم، می مبارزه شرکاء و کرزی مستعمراتی

 بايد ما .بگيريم موضع آن وعليه کنيم افشاء مردم به نيز را آن دوبارۀ حاکميت دورنمای و طالبی بربريت و وحشت کند،

 حاکميت با که بفھمانيم مردم به بايد ما .ندازندبي ديگری چاه به چاھی از را خود تکرار به نبايد که بسازيم حالی مردم به

 که را طالبی بربريت و وحشت و جامعه قھقرائی سير جلو مديدی ھای مدت برای نيست قادر یئنيرو ھيچ طالب دوبارۀ

 با اند نکرده حمايت ھا ازآن مردم و اند خورده شکست باری که طالبان .بگيرد ،بود خواھد دورگذشته بدتراز خيلی

 خود سيطرۀ تحت مردم پناه بی و دفاع بی بدنۀ بر کامل طوره ب را شان زھر زخمی مار چون قدرت به دوباره رسيدن

  .نمود خواھند َپرت عقب به ديگر ھای قرن را ما جامعۀ گمان بی ھا آن .کرد خواھند خالی

 ولی .نيست چنين وجه يچھ به و ھرگز .ھستيم موجود وضع يدؤم گويا طالبان نفی با ما که نشود نتيجه چنين بحث ازاين

 اشرافيت به نسبت را بورژوازی ھم مارکس که آنچنان است معمول بدتر و بد )ئيدأت نه و( تشخيص دشمنان بين در

 دشمنان ..و وحشت درندگی، عقبماندگی، رشد، سطح ھم ديگران و دون مائوتسه و لنين و دانست می تر پيشرفته فئودالی

 حاکميت ما .شود مبارزه مقتضی شيوۀ به ھريک با تا اند کرده مشخص را بد از ربدت و اند داده شرح را رنگارنگ

 ارکان عاليۀ مقامات به شرکت در چه نيز، آن با وھمسوئی ھمراھی ھرگونه ازنظرما و دانيم تجاوزمی زائيدۀ را موجود

 اش زائيده و تجاوز لکام طرد به ما ،عکسه ب .تجاوزاست با ھمراھی ھا،  NGOدر درقرارگرفتن وچه باشد دولت

 .کنيم می مبارزه خود جامعۀ طبقات ترين ستمکش برمنافع مبتنی نظام استقرار و آرمان اين تحقق درجھت و باورداريم

  است؟ "ملی مقاومت جنبش" جنبشی نوع وچه کيانند؟ ما تجاوزی ضد نبرد متحدين که بسازيم مشخص بايد واما
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