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فـــــــــرودھا و فــــــــراز ھا
قسمت دوم
شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين ھايل کجا دانــــنــــد حال ما سبکبـاران ساحــل ھا
در زمينۀ فرھنگی :
در جبھات و پشت جبھات و در مناطق تحت نفوذ دشمن حتا طرحی ھم موجود نيست .ما شاھد ھدر رفتن استعدادھای
شگرفی در درون جبھات ھستيم ،جوانان ما فقط با تفنگ زندگی می کنند و جنگ به مفھوم زد و خورد با دشمن را می
شناسند .در محدود جاھائی کورس ھای سواد آموزی ،آموزش ھای نظامی ،کمک ھای اوليۀ طبی و احتماالً مجالس
سخنرانی و تجليل از شھدا ءبه چشم می خورد که فقط درينجاھا رزمندگان ما به اھداف شوم استعمارگرانۀ دشمن و
اھداف آزاديخواھانۀ مقاومت آشنائی حاصل می کنند .عده ای به غلط ايجاد يک ھستری مذھبی را به نام کار فرھنگی جا
می زنند و نتايج اسفبار آن را ھم در تعصبات مذھبی و فتواھای مندرآوردی به شکل مذھبی ،که منجر به خون ريزی
ھای بيجا می شود ،خود شاھد اند.
در ساحۀ تبليغات:
در بين مردم نيروھای مقاومت ھنوز قادر نشدند يک سيستم تبليغاتی منظم برای تبليغ اھداف آزاديخواھانۀ مقاومت و
زدودن سم پاشيده از جانب دشمن به چھرۀ بی آاليش آن ،ترتيب دھند .بيان اھداف گروپيک عقبگرا ،غير روشن و تنگ
نظرانه و دامن زدن به تفرقه کار عده ای پروپاگندچی است که چھرۀ مقاومت را مکدر ساخته است .
در زمينۀ تشکيل و انتظام:
جامعۀ ما در کل به يک مرض مزمن تشکل ناپذيری مواجه است و مدعيان رھبری از ھر سنخی که باشند ،توفيق نيافته
اند حتا در حدود عدۀ محدود ھمراھان سابقه دار خود  ،نظم و انتظام شايسته ای را ايجاد کنند ،چه رسد به ايجاد نظم و
تشکيل پسنديدۀ" سرتاسری ".دسته ھا و گروپ ھای راست و"چپ "بنيادگرا و معتدل و ...در پيلۀ محدود و قشری خود
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تنيده و حتا از پيشآھنگی طبقۀ مربوطه نيز سخنی به ميان آورده نمی توانند .تشکالت ميکانيکی شان نيز به جای
استحکام و گسترش ،روزتا روز به احاد اوليه تجزيه گرديده است.
گردانندگان تنظيم ھای پشاورنشين ،چنان افراط و تفريطی از خود نشان داده اند که نزديکان شان ھم ازين نوسانات
سرگيچه اند ،گاھی کاسه و کوزه را برسر ھم زده اند و حتی در محافل فاتحه خوانی کفر والحاد ھمديگر را فاش وبرمال
ساخته اند واز بی کفايتی ھا ،وابستگی ھا وفسادھای شان داد سخن داده اند و ھمان ھا زمانی ديگر به عنوان برادران
تنی ،دست ھمديگر را فشرده اند .ولی آنچه درين ميان وضاحت دارد اينست که محصلۀ منافع گروپيک و اھداف معينۀ
متحدين بين المللی شان و جذب امکانات مالی ،دوعنصرنيرومندی بوده که در خصومت ھای شان می توانسته وساطت
کند و آن ھا را به تأئيد شکلی يک ديگر وادارد .ما طی اين مدت يک سال واندی نظاره گر چند نوع ائتالف احزاب
پشاوری بوده ايم که برجسته ترين و آخرينش ائتالف جالب شاخه ای از بنيادگرايان ومعتدلين است که آوازشان را
ازقصرسفيد شنيديم.
در تاريخ مقاومت اين نخستين باری است که ھمچو مالقاتی در سطح رھبران تنظيم ھا و بلندپايه ترين مقام امريکا
صورت می گيرد .ھم اکنون ديگر جنبش مقاومت به آن پايه از تکامل خود رسيده است که در آن نمی شود ھنوزھم به
قول معروف" شف شف " گفت و لذا جبر ناموس تکامل ايشان را واداشت که تا با آواز بلند" شفتالو "بگويند و با ريگان
مذاکرات رسمی علنی بکنند .درين رابطه می شود تحليل و تفسيرھای مختلف داشت ،يکی اين که ديگر نيروھای وابسته
قادر نيستند به اشارۀ چوب رھنما از پشت پرده ،بازيگر خوب صحنه شوند و لذا دايرکتران بايد نقش فعال را خود
مستقيماً به عھده گيرند که کار از کار نگذرد.
تعبير ديگر اين که مقاومت به آن پايه از تکامل خود رسيده است که ديگر می تواند جبھه گيری را در برابر دشمن در
سطح جھانی امتداد داده و تمام نيروھای ضد روس را در ھر سطحی که باشند به مخالفت جدی با روس بکشاند و آن ھا
را از پاسيويته به مخالفت صريح و فعال بيندازد و در عرصۀ بين المللی بر دشمن ضربه زند ....که از اين پله ھنوز
دوريم .
در ھمه حال آنچه مشھود است اينست که تشکل و تداوم تنظيم ھای پشاور نشين ،ضمن اساساتی ديگر ،بر پايۀ جذب و
توزيع" متناسب "کمک ھای مادی -تخنيکی استوار بوده است .بر ھمين پايه بود که چندين ائتالف و" وحدت "به وجود
آمد و بر ھمين پايه بود که چندين تجزيۀ اجزاء و بازھم به اجزاء صورت گرفت؛ ھم اکنون نيز يکی از اھداف عمدۀ اين
ائتالف ھا جذب کمک ھا و توزيع" عادالنۀ " آن توسط گردانندگان اين امور است .از جانبی ھم نداشتن ظرفيت رھبری
سالم جنبش در عرصه ھای گوناگون و تبارز بی کفايتی ھای آشکار و ...که ھمه ناشی از سرشت و کنشت اين
نيروھاست  ،جبراً آن ھا را بر امکانات گرائی متکی می سازد و کليه پرابلم ھای مقاومت را در ذخاير پول و گدام ھای
اسلحه می جويند ،که پنداريست خام .اگر چنين بود ،روس ھا تا کنون ما را بلعيده و بحر ھند را نيز سرکشيده بودند.
به اعتقاد ما کليد حل پرابلم ھا تنھا در امکانات مادی – تخنيکی نيست ،اين می تواند ممد باشد ،کليد حل را بايد در
سرشت رھبری مقاومت و طرح ھا و برنامه ھای جامع االطراف آن با تکيه گاه مردمی جست و ھکذا ابزار تشکيالتی -
سياسی که اين برنامه ھا را بتواند پياده کند ،که متأسفانه مقاومت ما ھنوز از آن فاصله دارد.
کميته ھای ايران نشين نيز بارھا به نام ھای بلند باالئی از قبيل" جبھۀ آزاديبخش "و" وحدت اسالمی "و ...آرايش يافته
اند و خود را به" امام "چسپانده اند تا ازين راه طرفی بر بندند .
ولی آنچنان که واقعيات نشان داد ،ايشان نيز ھمان راھی را رفته اند که ھمگنان پشاوری شان می پيمايند .روز تا روز
در قم و مشھد سازمان می رويد و فردايش سقط می شود ،با اين تفاوت که درينجا)درپشاور( پردۀ تزوير استقالليت جلوه
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گری دارد و در آنجا)درايران( وابستگی به خط" امام "با ھزاران سوگند عشوه می فروشد .اينان نيز علی رغم جانبازی
ھای قھرمانانۀ مردم ،از کليد حل مسايل فاصلۀ زياد دارند .
مدعيان" چپ "عمدتا ً در پيلۀ تنی چند از روشنفکران محصور بوده و ديواری نفوذ ناپذير بين خود و مردم کشيده اند ،از
برج عاج پندارھا فرود نمی آيند و از خاکدان محفل بازی بچه گانۀ شان بلند نمی شوند .عده ای از اينان يک قرن از
تاريخ عقب مانده اند و ھم اکنون دنبال چرخ پيشروندۀ زمان غرولند دارند و بر آن نفرين نثار می کنند ،بلند ترين
خيزشان بعد از سال ھا جدل روشنفکرانۀ زير سقف و نثار الطائالت در برابر ھم ،رقم زدن" امالی "غلطی است که
"جرثومۀ " آن در گام اول کوشيده است اوراقی از تاريخ درخشان مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما را به آتش کشد و
دليلش ھم اينست که چرا" ايشان "را قبل از تولدشان در رأس خود قرار نداده است)!!!( ،و بعد ھم دود آن را به چشم
راھيان پاکباز انقالب مردم پف کرده اند .مردم قھرمان و به خون خفتۀ ما اگر ھم با فرزندان ناخلفی مواجه اند که در
تداوم اين ناخلفی نفرين تاريخ را با خود خواھند داشت ،ولی اميد بر آنست که کليه فرزندان خلف اين سرزمين ،با حرکت
از منافع واالی مردم و ميھن خود و با درک موقعيت تاريخی – تکاملی جامعه ،چون تنی واحد بر مبنای معيارھای
پذيرفته شدۀ علمی – انقالبی از سنگر انقالب بر دشمن بتازند تا انسان اين ميھن از گزند ھرگونه ستم ملی و طبقاتی در
امان شود .
در اردوگاه دشمن نيز پراکندگی ھای چشمگيری تبارز نموده و کوشيده اند با آوردن تغييرات ،حتا در سطوح باال ،آن را
مراعات کنند .ده ھا تغيير و تبديل به اصطالح کادرھا نتوانست بر اختالفات عميق درون" خلق "و" پرچم "پرده افگند تا
اين که به فروکشيدن بتی به نام "ببرک کارمل" ،که " ممثل وحدت " حزب بوده است ،دست زدند و مزدورتر از وی را
بر کرسی به اصطالح رھبری حزب چسباندند ،که مطمئنا ً اين نيز مرھم زخم ناسورشان نيست و فقط انھدام کامل اين
باند ،راه نجات از بحران است که در آن روس امپرياليستی نفع نخواھد داشت.
بحران تشکيالتی از باند مزدور پا فراتر گذاشته و به دھارۀ ارباب غارتگر نيز رسيد ،دار و دستۀ مرتدان کريملين نيز
به جان ھم افتادند و گلوی يکديگر را فشردند و حتا تا بوروی سياسی ھم عزل و نصب ھای غير منتظره ای آوردند که
شايد از حدت تضاد درونی بکاھد ،ولی آنچنان سودی نبخشيد.
در مناسبات بين المللی:
در مناسبات بين المللی نيز تحوالتی ديده شده است ،کنفرانس پرسروصدای ژينوا که وعده و وعيد" حل کامل قضيۀ
افغانستان "را می داد و عده ای دعاگوی نيز داشت ،آنچنان که بايد به شکست مواجه شد و يک بار ديگر نشان داد که
دشمن اشغالگر تا در ميدان نبرد ھمه جانبه به زانو در نيايد ،در ميز مذاکره  ،به صلحی کمتر از اشغال کامل تن در نمی
دھد .آنھم در صورتی که دو طرف حقيقی مسأله ،يعنی روس متجاوز و مردم قھرمان افغانستان در آن حضور نيابند که
بحثی در کار نيست  ).تحليل اين قضيه را به مقالۀ ديگر می دھيم(
ھکذا جلسات و کنفرانس ھائی بر له و عليه مقاومت ما در نقاطی از جھان داير شد که می توان از به اصطالح
"کنفرانس بين المللی زنان "نام گرفت که فقط در آن اقمار روس شرکت کردند و نمايندگان بدنام رژيم دست نشاندۀ
"ببرک" را دعوت نمودند ،محصولش جويدن دوبارۀ تفاله ھای روس بود.
از جانب ديگر از کنفرانس گزارش ناروی در بارۀ افغانستان می توان نام برد که در آن نيروھائی از گوشه و کنار
جھان با افکار و اعتقادات گوناگون شرکت کرده بودند و نمايندگانی از مدافعان مقاومت افغانستان نيز دعوت شده بودند .
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اين کنفرانس بر جنايات روس انگشت انتقاد گذاشت و ھمدردی مشترکان را با مردم قھرمان افغانستان که مورد تجاوز
قرار گرفته است ابراز داشت .
مؤسسات ديگر بين المللی نيز طی يک سال و اند گذشته بار ديگر جنايات تجاوز روس را به افغانستان محکوم کردند .
ملل متحد با اکثريت قاطع که فقط مخالفت چند جيره خوار روس را با خود داشت ،عليه تجاوز سردمداران کرملين رأی
داد .کنفرانس کشورھای اسالمی و کشورھای غيرمنسلک نيز تجاوز روس را مذمت کرد ،و اخراج آن را از افغانستان
خواستار شد .و کوته سخن اين که روس در عرصۀ بين المللی به حد قابل مالحظه ای بی اعتبار گشته است که متأسفانه
جنبش مقاومت به آن پايه از تکامل خود نرسيده تا از اين جو مساعد بتواند استفادۀ کامل بکند و دشمن را درھم بکوبد و
تجريدش کند.
روس ھا درين اواخر به سياست تخريب)سبوتاژ( در کشورھای ھمجوار دست زده اند و با تکيه بر بدنام سازی
مھاجران ،با ترور ،وحشت و انفجار بمب می خواھند مناسبات مقاومت و پشت جبھۀ آن را برھم بزنند؛ و از جانبی با
تھديد دول ھمسايه آن ھا را از حمايت نسبی شان ھم باز دارند .اين سياست تا حد زيادی در ايران و پاکستان کارگر
افتاده و رژيم ھای حاکم برين دو کشور به جای مبارزه با روس ،به فشار بر مھاجران دست زده اند .رژيم ايران که
ھنوز از اين قضايا دور است؛ توده ای ھای بدنام و عمال شان صدھا ھموطن ما را شکنجه و اذيت نموده اند و حتی با
عبور از مرز ،تحويل دشمن داده اند که اين خود تقويت سياست روس است .حکومت" جونيجو " نيز درين اواخر عده
ای از ھموطنان ما را به زندان ھا انداخته و دست قداره بندان مزدوران روسی را در شکنجه و آزارشان باز گذاشته
است .
قبل جھاد و مھاجر خورد و نوش فرعونی کرده اند،
به اصطالح رھبران پشاورنشين و ايران نشين که سال ھا ،از ِ َ
کوچکترين اقدام مؤثر در زمينه انجام نداده اند .مؤسسات بين المللی حمايت از حقوق بشر و حمايت از مھاجران نيز تا
حال خاموش اند ،که اين خود نيز تائيد فشار است .
نـتــيــجـــه:
مقاومت عمدتا ً به تاکتيک "تدافعی "قرارگرفته و به جنگ ھای جبھه ئی و بی تحرک کشيده شده است ،گروپيک ساختن
و يا قومی ساختن مناطق برای" حفظ جان "و خزيدن در پناھگاه ھا برای تجمع و کثرت افراد ،منجر به تصادمات
درونی ،پيدائی ھوای تسلط بر ديگران و ساختن اھداف متمرکز برای دشمن بدون در نظر داشت شرايط علمی و عملی
حفظ پايگاه شده و عالوتاً چون ضابطه و آئينی در ورود به آن وجود ندارد ،زمينه ای برای نفوذ دشمن می شود .
محصول اين شيوۀ کار ،پاسيفيسم و دوری از ميدان نبرد است و يا اين که زير فشار شديد و کار نفوذی – تخريبی
دشمن ،آتش بس و تسليم را رائج ساختن .و تسليم طلبی عميقترين و مخوف ترين گودالی است که دشمن می خواھد
نيروھای مقاومت را در آن بکشاند و اين مرگ مقاومت است .که ھرگز چنين مباد!
دشمن نيز علی رغم اين که عمدتا ً در حالت" تعرضی "است و بر پايگاه و پناھگاه ھای مجاھد می تازد ،ولی بنابر داليل
متعدد نتوانسته است نتايج دلخواه را به دست آورد و تلفات و خسارات سنگينی را ھم متحمل شده است .
ھم اکنون بر نيروی مقاومت است که تا با يک ھماھنگی نيروھا در ھرگوشه و کنار ،با شيوه ھای مقتضی جنگ
چريکی بر دشمن بتازد و نگذارد تدارک حمله ھای گسترده را بگيرد .جنگ ھای جبھه ئی ھنوز به سود مقاومت نيست،
مگر درشرايط کامالً مساعد ،چه دشمن از برتری نيرو ،سالح و متخصصان نظامی برخوردار است و در جنگ ھای
جبھه ئی منظم احتمال پيروزی بيشتر دارد .با عمليات چريکی بايد او را به ستوه آورد و در مناطق مساعد ،به يک عمق
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بيشتر کشانيد تا درآنجا برايش حلقۀ مرگ ساخت .کاری که ھميشه در وطن ما به خاطر ساخت طبيعی اش نتايج خوب
داشته و خواھد داشت.
جنگ منظم را در مراحل پيشرفته و با داشتن ارتش منظم انقالبی و جبھۀ متحد نيروھای ضد تجاوز ،تحت رھبری يک
ستاد منضبط و آھنين از پيشتازترين گروه ھا و اليه ھای اجتماعی ،می توان به پيش برد که ما تا رسيدن به آن ھنوز
راھی در پيش داريم و رسيدن به آن در آستانۀ پيروزی است .
داشتن سياست روشن برای بسيج ھمۀ نيروھا در ضربه زدن به دشمن و ستاد مجرب فرھنگی –تبليغاتی نيز از
ضروريات جنبش است که بايد با آن طرحی ارائه داد و عملی کرد .
برخورد ھمه جانبه به قضايای بين المللی با حرکت از منافع واالی ميھنی در حال و آينده و نفی ھرگونه وابستگی ،جبھۀ
بين المللی ما را ضد دشمن تقويت می کند و جو مساعد بين المللی را به سود مقاومت و به زيان روس به کار برده می
تواند .
ما طرح ھا و سياست ھای مان را در حد ضرورت تا حال ارائه داديم و ازين به بعد نيز صادقانه و با تحليلی روشنتر
پيشکش خواھيم نمود و در راه تحقق آن نيز عمل خواھيم کرد .درينجا به ھمين اشارات بسنده می کنيم .پايان
برگرفته از کتاب" افغانستان ديروز ،امروز و فردا"
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