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نويسنده :ضياء از استرليا
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رھبر ملی يا َپر عنقا!!

ھرچند که سکندر زمانی

بی پير مرو به خرابات

حد تقديس مورد پذيرش قرار داشت که ھنوز ھم ادامه
)رھبر(؛ از نگاه باور ھای دينی وفرھنگ مردمی افغانستان تا ِ
کسوت
بازار )رھبر( و )رھبر( سازی سياسی در
دارد .اما پس از کودتای نحس ثور و با گذشت نزديک به چھل سال،
ِ
ِ
رھبر( دينی آميخته با سمپتی ھای قومی ،نژادی ،منطقه ئی و زبانی يک بار ديگر گرم و گرمتر شده رفت .عملکرد
)
ِ
ھای جنگلی حاکميت تنظيمی ھا با پسوند اسالمی پس از پيروزی!! که تعداد زياد )رھبران( با خود محوری ھا ،تک
تازی ھا  ،خيانت ھا و سوء استفاده ھا آلوده شده بودند و خالف؛ افراد پاک طينت مربوط به ھمان تنظيم ھا و توده ھای
وسيع مردم عادی ،روز تا روز باور ھای شان را از )رھبر( و )رھبر( بازی از دست دادند و اميد ھا به يأس گرائيد.
ان تنظيم ھای اسالمی و احزاب آنھا را به خاطر
انسان ساده دل) ،سياه و
مسلم است که ھزاران در ھزار
ِ
سپيد( رھبر ِ
ِ

ناروای حاکميت خلق و پرچم(ھمچنان) دين ستيزی وفرھنگ ستيزی آشکار
سه دليل عمده يعنی؛ )رھائی از ظلم و
ِ
رژيم( و ) اشغال مستقيم افغانستان توسط روسھا( را )سپيد( تلقی می کردند و به آنھا می پيوستند .درين ميان
سواد جامعه به طرز فکر و انديشۀ آنھا آگاھی يافته بودند و می دانستند
مائويست ھا بودند که اکثر مردم از مکتبی تا بی
ِ
که اين گروه نيز با انديشۀ مارکس ،انگلس و لينن به ميان آمده ،ازين رو شعله يی ھا با مجموع شاخه ھای آن نتوانستند
درمتن جامعۀ سنتی جای پای پيدا کنند .بنا بران مائويست* ھا تا آخر راه از طرف عام پذيرش پيدا نکردند و از سوئی
مورد پيگرد شديد خلقی ھا و پرچمی ھا و به ويژه مورد خشم احزاب ُتند َرو اسالمی از جمله حزب گلبدين قرار گرفتند
کثير مائويست ھا که پيش از کودتای ھفت ثور در سطوح مختلف تنظيم شده بودند،
که به خون شان تشنه بود .لذا ،تعداد
ِ
توسط خلقی ھا و پرچمی ھا به قتل رسيدند و يا از کشور بيرون شدند و قسمت ديگر آنھا به وسيلۀ تنظيم ھای اسالمی از
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ميان رفت .اگر به اختصارعطف توجه شود ،مائويست ھا طی چارده سال حاکميت خلق و پرچم ھميشه تلف دھنده بودند
که از صفوف تا رده ھای باال نه تنھا خسارتھای جانی سنگين را متحمل شدند ،بلکه جايگاۀ خود را در ميان مردم نيز به
اثبات رسانده نتوانستند .ازين رو اگر اشخاص يا گروھای مائويستی با ھر چھرۀ جديد خود را مطرح بسازند ،مستقالنه
عمل کرده نمی توانند ،مگر به صورت ضمنی و يا حاشيه ئی اتمام حجت نمايند.
اجتماعيت انسان بديھيست که تگ زيستی ھرگز درآن راه ندارد و اما طبيعی تر ازآن ،وجود )رھبر(ی به وسيلۀ افرادی
ِ
بناء از خانواده ،تا شھر و ده تا کشور و کشور ھا به )رھبر( نياز دارد.
است که بنياد آن را خانواده تمثيل می کند.
ً
مردم افغانستان کلمۀ )رھبر( را به مفھوم خاص دينی که دين ما اسالم است و )رھبر( ما قرآن وھمچنان به معنی
ِعرفانی آن در محور پير ،مريد) ،رھبر( ومرشد  ...به کار می بردند .اما آھسته آھسته با جنبش ھای روشنفکری
مشروطه خواھان و ازآن پس با ظھور دھۀ دموکراسی توسط جريانات سياسی و بيشتر از ھمه ياد کردن نام والدی مير
ايلچ لينن به عنوان )
رھبر( کارگران و دھقانان و مظلومان ...که چپی ھا به زبان می راندند مورد استفادۀ سياسی قرار
ِ
سر زبان ھا افتاد.
گرفت .بعداً نام محمد داوود به صورت رسمی با پسوند )رھبر( ملی و زعيم ملی از طريق نشرات ِ
وقتی ،خلقی ھا و پرچمی ھا به قدرت رسيدند ،استفاده ازين کلمه به حدی اوج گرفت که ھزاران بار از تره کی تا حفيظ
ﷲ امين ،کارمل و نجيب با عناوين )رھبر( انقالب و )رھبر( حزب زمزمه شدند.
ھمانطوری که رژيم خلق و پرچم مادر يا مايۀ انواع بد بختيھا در افغانستان شد که تا نامعلوم زمان ادامه خواھد داشت،
حزب سازی و )رھبر( سازی )سياسی -دينی( يکبار ديگر)پس از آشوب مالی لنگ و شيطنت ھای مجددی ھا ،نقيبب
شگون آن نيز زائيده شدۀ رژيم ھفت ثور است که ناخواسته ھشت گانه و نه گانه را برای َعلم
ھا (...با تمام تبعاتِ بد
ِ
شکم خودشان به وجود آوردند .مضحک تر ازآن که امروز تعداد احزاب و )رھبر(ھا
کردن در برابر خود شان و در
ِ
در افغانستان به حدی رسيده که نسبت به ھرکشور بزرگ جھان تعداد حزب و )رھبر( در افغانستان بيشتر است و ليک،
نه احزاب قديمی راست وچپ ونه احزاب تازه ايجاد شدۀ دموکرات و غيره ھيچ کدام نتوانسته اند ،به حزب يا جريان
سياسيی مبدل شوند که حد اقل يک يا دو تای آن افغانستان شمول باشد.
)رھبر( به معنای واقعی کلمه در موارد خاص دينی ،عرفانی و يا در زمينۀ )رھبر(ی اجتماعی و سياسی به کسی يا
شخصی اتالق شده می تواند که عالم باشد ،صادق باشد ،برنامه داشته باشد ،حس ھر گونه تبعيض در ذھن و دماغش
رخنه نکرده باشد ،خود خواھی نداشته باشد ،ھمکاران صميمی داشته باشد ،بی غيرت نباشد ،از شيوۀ شايسته ساالری
کار بگيرد ،روانشناسی جامعه اش را بداند ،مغز و فکرش با جھان نو آشنائی داشته باشد ،ترقی و تعالی کشور را توأم با
روحيۀ زيست با ھمی با ساير کشور ھای جھان در نظر داشته باشد ،خالصه آن که شخصيت )رھبر(ی اش به حدی
تکامل يافته باشد که از انجام اين مأموريت خطير به نکوئی برآمده بتواند.
الزم به ياد آوريست که دسترسی به ھمچو مدينۀ فاضله نه تنھا در افغانستان متصور نيست ،بلکه در سطح جھان نيز
چنين )رھبر( سياسی يا زعيم ملی سر تا پا بی عيب به ) َپر عنقا( می ماند  .ولی تجارب تلخ و اندوھباری را که پس از
کودتای ثور مردم افغانستان نسبت به حزب) ،رھبر( ،انقالب ...حاصل کرده اند ،بسيار مشکل است تا سالھای ديگر
ذھن و دماغ خستۀ شان از دروغھا ،خيانتھا و جنايتھای حزبی و )رھبر(يی که به حق آنھا انجام شده است ،اعتماد
حاصل کنند .زيرا به مردم افغانستان ثابت شده است که ھر حزب و )رھبر(ی که با شعار ھا و وعده ھای برآورده
ساختن حقوق و آرمانھای مردمی به ظھور رسيد ،در فرجام به تباھی مردم و کشور و به قدرت مداری ،پول اندوزی و
خود محوری آنھا چرخيد .احياناً اگر )رھبر( سالم پا به عرصه گذاشت ،از سوی دشمنان خارجی وطن در تبانی با
ھمکاران بی وجدان و فروخته شدۀ خود شان از ميان برداشته شده اند.
نزديکترين
ِ
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حساسترين نکته را که می خواھم در اين نوشته به عرض برسانم ،اين است:
دوستان واقعی کشوراعم از دانشمندان ،ھنرمندان ،فرھنگيان ،شاعران ،نويسندگان ،نخبگان،
وطن دوستان و مردم
ِ
روحانيون ،روشنفکران ...ھی به مخاطبان فرياد بر می دارند که وطن و مردم از دست )رھبر ان( غارتگر و
دزدان
ِ
چراغ به دست به تباھی کشانده شد .در سرزمين ما درد ،رنج ،بی عدالتی ،زورگويی ،رشوه ،فساد ،قتل ،دزدی ...بيداد
می کند و ....
اگر دقيق توجه کنيم اين سخن ھا و اين بيانات به آن می ماند؛ انگار که به مخاطبان گفته شود ) :آفتاب روشن است و يا
قير سياه است( .بيشک ،مردم کسانی اند که نه تنھا ھمچو حقايق را می دانند ،بلکه با گوشت و پوست ھمۀ مظالم و
بدبختی ھا را تجربه کرده اند .بنا بران به افادۀ اين تعبير زيبا؛ ) نبايد به دنبال نابود کردن دود تالش شود ،الزم است که

منبع آتش از ميان بر داشته شود( .پس منبع تمام بد بختی ھا در نبود دانش و فھم مدنی ،اجتماعی و سياسی مردم ماست
که ھر کس و ناکس با پيشکش کردن حرفھا ،سخنھا و برنامه ھای راست يا دروغ ،چھرۀ حزب شان را با رويکرد ھای
انقالبی يا دينی قبلۀ آمال معرفی کرده اند.
به وجود آمدن حزب)احزاب( و )رھبر( )رھبرھا(ی سالم و يا نزديک به سالمت ،وقتی در افغانستان امکان پذير است
که اين دو اصل تحقق پيدا کند:
 – ١شخصيت )رھبری( سالم و متکامل توأم با مطرح شدن آن.
 – ٢پذيرش)رھبر(از سوی مردم بر مبنای آگاھی.
تحقق ھر دو پيش شرط برای )رھبری( سالم و انتخاب )رھبر( مستلزم صداقت و آگاھيست .بنا بران کشور ما پيش از
خور احتياج الزم دارد که مردم سرنوشت خود را
آن که به حزب سياسی و )رھبر( سياسی نياز داشته باشد ،به دانش در
ِ

به دست خود رقم بزنند .پس پيشنھاد من از ھمۀ وطن دوستان و مردم دوستان کشور اين است که ھمۀ وطن دوستان و
مردم دوستان به صورت فردی ،جمعی ،گروپی و حتی حزبی ،بيشترين توجه شان را به کمپاين آگاه سازی مردم مبذول
دارند.
شما چه نظر داريد؟

يادداشت:
به اميد اين که ھمکار عزيز ما آقای "ضياء" سال نو خوشی را آغاز نموده باشند ،ضمن ابراز بشارت از جانب ما بابت
طرح مسائل "رھبری" و "تحزب" در افغانستان از جانب ايشان ،توجه شان را به نکات آتی معطوف می داريم:
 -١تا جائی که ما از مفاھيم و اصطالحات مارکسيستی شناخت داريم برای آن که بشود يک طرز تفکر را تا سطح
"ايزم" ارتقاء داد می بايد شروط مشخصی در زمينه وجود داشته باشد که اساسی ترين ھمه به استناد گفتۀ "ستالين"
تطابق يک طرز تفکر با سختار اقتصادی اجتماعی عصر آن می باشد .چنانچه "ستالين" بر مبنای ھمين طرز ديد،
"لنينيزم" را "مارکسيزم عصر امپرياليزم" معرفی می دارد .با در نظرداشت چنين طرز ديدی ،از آنجائی که عصر ما
ھمان "عصر امپرياليزم" است ،در نتيجه کاربرد "مائويست" و "مائويزم" ھيچ نوع موضوعيتی ندارند.
 -٢در اين که نيروھای برخاسته از جنبش "شعله جاويد" را مردم نخواسته باشند ،از لحاظ تاريخی قابل مکث و مناقشه
می باشد ،چه تاجائی که از مطالعۀ تاريخ جنبش مقاومت عليه خلق و پرچم و تجاوز سوسويال امپرياليزم روس در
سالھای اول آن بر می آيد ،نيروھای برخاسته از جنبش "شعله جاويد" الی اواخر سال  ،۵٩يعنی حدود يک سال بعد از
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حمايت علنی و آشکار امپرياليزم غرب و ارتجاع منطقه از احزاب پاکستان و ايران نشين در تمام مناطق افغانستان دست
باال را داشتند ،می خواھد اين مناطق نيمروز و فراه و ھرات می بود و يا ھم کندوز ،مزار و فارياب و يا کوھستان و
کوھدامن و ھزاره جات.
ساحۀ نفوذ نيروھای برخاسته از جنبش "شعله جاويد" ،به مرور زمان و به موازات نفوذ امپرياليزم غرب و ارتجاع
منطقه در درون جنبش ھای خودجوش مردم ،و آنھا را به بيراھۀ وابستگی کشانيدن ،از بين رفت .در اين که عوامل
چنين تغييری فقر مادی و معنوی مردم و سوء استفادۀ تيکه داران دين از آن بود ،ھيچ جای شکی نيست ،مگر اين را ھم
بايد به خاطر داشت که نبايد جنايات احزاب اسالمی و دولت دست نشانده را در قلع و قمع نيروھای ملی و انقالبی ،به
پای مردم نوشته ادعا نمود که گويا آنھا از طرف مردم مورد پذيرش قرار نگرفتند .در صورت لزوم برای اثبات اين
ادعا می توانيم بحث ھای مشخصی را با در نظرداشت نقاط مختلف افغانستان که در آن نيروھای برخاسته از جنبش
"شعلۀ جاويد" ضربت پذيرفته اند ،آغاز و ادامه دھيم .
شاد و تندرست باشيد
ادارۀ پورتالAA-AA
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