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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  زنده ياد قيوم رھبر: نويسنده
  )ساما(کميتۀ فرھنگی : بازتکثير

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٨
  

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ١ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  
   قيوم رھبرزنده ياد

  :ضرورت بـرخـورد بـه مسـألــه: مـقـدمـه

از نيويارک و ژنو به خيمه ھای آوارگان قربانيان فاشيسم لجام " حل سياسی مسألــۀ افغانستان"در طی سال جاری آوازۀ 

ه بار کول" نامھاجر"تا جائی که عدۀ زيادی از . گسيختۀ روس ــ و از آن گذشته در سرزمين آتش و خون ما رخته کرد

مسکنت و دربدری را به اميد بازگشت به سرزمين پدری بستند و به اميدی که در مدت چند روز و يا چند ماه ديگر به 

وطن برمی گردند و زندگانی غربت و نااميدی به سر می رسد، خيمه ھای حقارت و وابستگی را دريدند و ھمراه با 

  .را به آتش کشيدندآن " اميران"تعلقات تحميل شدۀ فرعونی باداران و 

مردم ما در زير پاشنۀ آھنين و خون آلود تزاران نوين نيز بيرون رفتن مھاجمان غارتگر روس را دقيقه شماری می 

  .کردند و رؤيای دلپذير بازگشت ھم ميھنان و خويشاوندان خود را در تخيالت فريبندۀ خود تصوير می نمودند

 تاجرپيشه که کار شان از تجارت بر وجدان مردم تا مشاجره بر سرنوشت ی کاسبکار وااز آن ھم مھم تر اين که عده 

مردم باال گرفته است، ھم اکنون در صف طويلی از قافلۀ سازشکاران چادر گسترده اند و به نام مردم قھرمان و تسليم 
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 تا مگر بر امواج ناپذير ما آزادی و رھائی از چنگال خون آشام روسی را از بارگاه ديوان آدمخوار تکدی می کنند

  . خروشان مجاھدت مردم به سروری از دست رفته برسند و بر اريکۀ قدرت تکيه زنند

می کند و ما را وامی دارد تا با ديد  رپدر اين ميان سيلی از پرسش ھای ھموطنان ما ناگزير بنيان نظاره و سکوت را 

 سياسی را بررسی و راه را برای طرح روندورت و صير واقعبينانه به دور از فريب و خود فريبی عوامل تاريخی اين

  .ًيک سياست واقعا مردمی ــ که منافع تاريخی و انقالبی مردم را تضمين نمايد ــ باز نمائيم

  

  :قسمت اول ــ جنگ و صلح و چند گونگی آن

ود را به کشور ما استعمار لجام گسيختۀ روسی بعد از تمھيد و آمادگی يک ربع قرن دست تجاوز مستقيم و گستاخانۀ خ

دراز کرده و با کودتای منحوس ثور خواست کشور ما را از يک موقيعت نواستعماری ــ که تا آن وقت نيز آن را می 

سرزمين، دارائی، منابع ( مقدرات مردم ما را لگدمال و ارزش ھای مادی . چاپيد ــ به مستعمرۀ کامل خود مبدل نمايد

  .آن ھا را به غارت ببرد) استقالل، حاکميت ملی و اجتماعی و فرھنگ(و معنوی ) زيرزمينی تا کار ارزان

مردم . استعمار روسی از ھمان روز کودتای خونين ثور در قمار کودتا ھا رؤيای غارت سرزمين پدری ما را می ديد

 از غول آزادۀ ما چنگال خونچکان استعمار روسی را بر گلوی مقدرات و سرنوشت خود احساس نمودند و برای رھائی

بدين صورت جنگ افغانستان در تقابل خونين دو اراده ــ ارادۀ . استعمار تصميم به مقاومت تا پای جان گرفتند

  .استعمارگر روسی و اراده و ايمان خلل نا پذير افغانی ــ متولد گرديد

 تعيين می کند که خاصيت و ماھيت جنگ را سياستی". ھمان سياست است با وسائل ديگر"» کالوزويتس«جنگ به قول 

در جھان پرآشوب کنونی در کشور ھای مختلف . وجود دارد) قبل از آن، ھمراه با آن و بعد از ختم آن(در ورای جنگ 

به (جنگ ويتنامی ھای مھاجم عليه مردم کامبوج، جنگ حبشی ھا : و با شيوه ھا و اشکال مختلف جنگ جريان دارد 

تره، جنگ اسرائيلی ھای اشغالگر عليه فلسطينی ھا، جنگ داخلی لبنان، عليه خلق اري) کمک روس ھا و کوبائی ھا

جنگ تاميل ھا عليه دولت سری النکا، جنگ ميان سکه ھا با دولت حاکم ھند در پنجاب شرقی، جنگ کوانترا ھا با 

در امريکای . ..حکومت ساندنيست در نيکاراگوئه، مبارزات مسلحانۀ مردم در پرو، السلوادور، کولمبيا، گواتيماال و

  .التين و ده ھا جای ديگر

در دھه ھای گذشته تجربه ھای ويتنام، کيوبا، انگوال، موزامبيق، گينه بيسائو و ده ھا تجربۀ پيروزمند ديگر نشان داد که 

اگر ملتی کوچک اراده نمايد، به پاخيزد و دست به سالح ببرد و بر مبارزه پافشاری ورزد؛ به شرطی که از يک 

ست ــ آگاھانه و ترقيخواھانه ــ پيروی نمايد، سرانجام می تواند بزرگ ترين قدرت ھای امپرياليستی را به سياست در

  .زانو درآورد

اگر امروز کشور ھائی مانند ويتنام و کيوبا به چماق گندۀ استعمار روسی مبدل شده اند و ھمگام با نيات عظمت طلبانۀ 

فدراسيون جنوب شرق " ود را در جنوب شرق آسيا و افريقا در زير چتر تزاران معاصر خلق ھای ھمسايه و برادر خ

، به تيغ می کشند؛ ما ضمن تقدير و بزرگداشت از "مسيون ھای انقالبی"و يا ادعای کاذبانه و مزدور منشانۀ " آسيا 

" د را در ورای مبارزات مردم اين کشور ھا، اين واقيعت تلخ را متوجه می شويم که اگر استعمارگر قرون پيشين خو

در کشور " مسيون ھای تمدن غربی"پنھان می کرد، که گويا قشون استعماری " دموکراسی " پيشرفتۀ غرب و " مدنيت 

ھای مستعمره و در ميان بربريت قرون وسطائی خاور زمين و افريقا بود؛ اکنون استعمارگر اواخر قرن بيست نيز خود 

ولی خاصيت و ماھيت ھردو به مثابۀ تجاوز استعماری . می پوشاند" انقالبیمسيون ھای "و " سوسياليسم"را در ورای 

  . يکسان است و افسانه ھا و اسطوره ھای انقالبی نما نمی تواند ماھيت زشت و پليد آن را بپوشاند
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ه به با وجود درھم برھمی سيمای جھان و بغرنجی آن و علی رغم ادعا ھای عوامفريبانۀ جنگ افروزان بين المللی آنچ

جنگ . جنگ عادالنه و جنگ غيرعادالنه: روشنی ديده می شود، اينست که در جھان ما دو نوع جنگ وجود دارد 

استعمار روس عليه مردم افغانستان، جنگ ھای تجاوزی ويتنام و کيوبا عليه کامبوج و اريتره، حمالت امريکا، عليه ليبيا 

نانی ھا، جنگ ھائی که به خاطر حفظ سلطۀ صاحبان قدرت به ميان می و گرانادا، حمالت اسرائيل عليه فلسطينی ھا و لب

د و توده ھای ميليونی را به خاطر اھداف آزمندانۀ خود به کشتن می دھند ــ چنانچه جنگ ايران و عراق ــ ھمگی يآ

  . چنگ ھای غير عادالنه اند

 عليه اسرائيل، جنگ مردم اريتره عليه در حالی که جنگ مردم افغانستان عليه استعمارگر روسی، جنگ خلق فلسطين

حبشی ھا و کيوبائی ھای جنايتکار چنانچه جنگ مردم کامبوچ عليه ارتش مھاجم ويتنامی ــ روسی، ھمگی نمونه ھائی 

  . از جنگ ھای عادالنۀ زمان ما اند

چه اين . تعيين خصلت و ماھيت جنگ در ھر زمان و در تحت ھرگونه شرايطی از اھميت اساسی برخوردار است

  .مسألــه اولويت ھای مبارزاتی و در نتيجه وظائف عاجل و دراز مدت ما را در لحظه ھای معين تاريخی تعيين می نمايد

يعنی يک جنگ . ًعالوتا اھداف اعالن شده و يا اعالن ناشدۀ جنگ نيز با ماھيت و خاصيت آن ارتباط ناگسستنی دارد

 قيد و بند مناسبات غير زًسم و يا ارتجاع داخلی ــ اساسا در جھت آزادی انسان اعادالنه ــ چه در مبارزه عليه امپريالي

علت غائی خود را می يابد و در واقع ماھيت عادالنۀ خود را مديون ) اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی( عادالنه 

  . اين جھت گيری آزاديخواھانه است

بات غيرعادالنه محبوس سازد و در راه آزادی خود از اين حال اگر يک جنگ عادالنه خود را در چارچوب مناس

  .محدودۀ تاريخی به مبارزه نپردازد، در آن صورت به ماھيت عادالنۀ خود خدشه وارد می سازد

ارتباط دارد، از طرف ديگر نيز به جانب ) ملی و يا اجتماعی(اين مسألــه اگر از يک جانب به عينيت حرکت سياسی 

الت ضه راه خود را از ميان موانع و مع دارد که چگونه رھروان صديق راه انقالب می توانند آگاھانذھنی انقالب پيوند

ًولی نتيجۀ يک جنگ و فرجام آن ــ و ھر مبارزه به طور کلی مطلقا به . باز نمايند" ملکوت آزادی"دقيق عملی به طرف 

بسياری از جنگ ھا و خيزش ھای توده .  پيروزی نيستماھيت آن ارتباط ندارد و اين مسألــه به طور دائم تعيين کنندۀ

و مثال ھای . حق توسط جالدان و سردمداران استعماری، امپرياليستی و ارتجاعی سرکوب شده انده ئی عادالنه و ب

  .زيادی نيز از پيروزی ھای نيرو ھای تاريخزده در تاريخ به مشاھده می رسد

نی اکثريت مردم ــ چه در سطح ملی و يا بين المللی  ـ برخوردار است و با علی رغم اين که يک امر عادالنه از پشتيبا

وجود اين که يک مبارزۀ عادالنه توده ھای ميليونی مردم را الھام بخشيده و در راه مبارزه و پيشرفت بسيج می کند، 

واھان پيروزی يک جنگ در صورتی که ما خ. ولی عادالنه  بودن به ذات خود و به تنھائی سند موفقيت مبارزه نيست

باشيم، بايد تمام وسائل و ابزار پيروزی آن را آماده سازيم، در غير آن به فاتاليسم بی پايه ) و يا مبارزۀ عادالنه(عادالنه 

  .و پندار گرايانه می افتيم که نتيجه ای جز شکست ندارد

لی با تکامل تاريخی ھماھنگ حرکت می کند که به طور ک) و يک جنگ به طور خاص(ولی عادالنه بودن يک مبارزه 

به مفھوم اين که اگر امروز . می تواند مؤثر تر باشد نه در نتايج مقطعی و مرحله ئیدر تحليل نھائی و در نتيجۀ کلی 

مبارزۀ عادالنه ای شکست می خورد، چون نيروی اجتماعی تاريخی با ابزار، وسائل و راه ھای موفقيت آن ھنوز به 

ِوام خود نرسيده است، در فردا ھا که تکامل اوضاع آن نيرو ابزار و وسائل الزمه را در دسترس توده ھا پختگی و ق
  .قرار می دھد، اين مبارزه به پيروزی می رسد
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عدم فھم . ًبناء نبايد امکان شکست ھای مقطعی و مرحله ئی را با ايمان تخطی ناپذير به پيروزی نھائی با ھم خلط کرد

بی پايه و تقدير " الفزنی"ناھمگونی و ارتباط منطقی ميان اين دو، يا ما را به انقياد وامی دارد و يا به اين وحدت ــ 

  . گرايانه، که ھيچ کدام آن با منطق علمی سازگاری ندارد

و در زمانی که وسائل سياسی صلح آميز برای تحقق سياست معينی " جنگ ھمان سياست با وسائل ديگر است"اگر 

. ا مناسب نباشد، اطراف متخاصم دست به آتش می برند و از طريق قھر و زور آن سياست را عملی می نمايندکافی و ي

وقتی اھداف معينی از طريق جنگ به دست نيايد، در آن ". جنگ با وسائل ديگر است"به ھمين صورت صلح نيز ھمان 

به آن اھداف سياسی برسند و يا اگر فشار قھر " حصل"صورت بايد شکل مبارزه و تحميل اراده تغيير نمايد تا از طريق 

به آن حد رسيد که ارادۀ طرف ديگر در مقابل آن بشکند، بايد اين شکست ارادۀ مقھور خود را در متون ) جنگ(و زور 

  . نگارش می يابد، مسجل نمايد" صلح آميز"قرار داد ھای سياسی و توافقات ذات البينی که به طور 

ھا دارای ماھيت متضاد اند و از منشاء و اھداف متضاد آب می خوردند، انواع مختلف صلح نيز ًبناء طوری که جنگ 

ميان صلح عادالنه و شرافتمندانه و صلح غيرشرافتمندانۀ تحميلی و وطنفروشانه نيز . دارای ماھيت يکسان نيستند

  .دريائی از خون فاصله وجود دارد

انه با صلح غيرعادالنه و غيرشرافتمندانه متفاوت است، راه ھا و شيوه ھای چنانچه معيار ھای صلح عادالنه و شرافتمند

صلح عادالنه عبارت از آن صلحی است که آزادی خلق . رسيدن به اين دو نوع صلح نيز از ھمديگر متفاوت می باشد

نه محدوديتی که اين ھرگو. ھا، ملل و کشور ھای دربند و اسير را به طور کامل، بدون قيد و شرط و فوری تأمين نمايد

آزادی را در شکلی از اشکال آن و در کيفيتی از کيفيات آن مخدوش نمايد، چنانچه ھرگونه قيدی که اين آزادی را به نفع 

ی که آزادی را به قيود زمانی مستقبل مشروط سازد؛ در روط سازد، و يا ھرنوع ظرف زمانياستعمار ـ ارتجاع مش

صلح عادالنه بنابر طبيعت و ماھيت خود نمی تواند نسبت . ا زير سؤال قرار می دھدواقيعت امر، اصل صلح عادالنه ر

به مسألــۀ آزادی ــ به مفھوم عام کلمه ــ در يکی از صور آن بی تفاوت بماند و يا قيود و محدوديت ھای نافی آن را 

ھميشه بدان توجه داشته باشيم، و اجازه ی که بايد در مسألــۀ صلح عادالنه اينست آن معيار اساسی و اصولي. متقبل گردد

ندھيم آزادی مردم ما در ھيچ شکلی از اشکال آن و در ھيچ صورتی از صور آن توسط استعمارگر ــ به طور مستقيم يا 

  . غير مستقيم، با قرارداد ھائی ظالمانه و خائنانه ــ مورد معامله قرار گيرد

چنانچه ماھيت صلح عادالنه . مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواھيم دادما جانب تطبيقی اين مسألــۀ را در قسمت سوم 

و غيرعادالنه در تضاد ماھوی با ھمديگر قرار دارد و يکی نافی ديگر است، راه ھا و شيوه ھای رسيدن به آن ھا نيز از 

  .ًھم کامال متفاوت است

نگ عادالنه به پيروزی برسد در آن صورت بر پايۀ ھرگاه ج. ًصلح عادالنه اساسا وابسته به پيروزی جنگ عادالنه است

در بسا موارد : البته اين تالزم و وابستگی دايمی نيست . اين پيروزی می توان اميدوار بود تا صلح عادالنه نيز تحقق يابد

تاريخ خود مان، ما در جنگ عادالنۀ ضد استعماری پيروزی ھای چشمگيری به دست آورده ايم، ولی استعمار و 

اشتگان آن توانسته اند در مرحلۀ توافقات دپلوماتيک و سياسی مردم و رھبران واقعی آن ھا را از صحنه به دور گم

درس گيری و تجربه اندوزی از اين واقعات . سازند و يکی ديگر از گماشتگان خود را بر گردۀ مردم ما سوار سازند

  . اھميت فراوان استتاريخی برای ما افغان ھا به خصوص در شرايط کنونی دارای 

تحميل صلح عادالنه توسط . صلح عادالنه بايد بنا بر ارادۀ آزاد مجاھدان و پيکار گران جنگ آزاديبخش به وجود آيد

مين و أاستعمارگر و ايادی آن و يا توسط يک نيروی سومی بر تفنگداران راه آزادی نمی تواند يک صلح عادالنه را ت

ا اين صلح نمی تواند بنابر اوامر و نواھی کشور ھای ھمسايه و يا کشور ھای در شرايط کشور م. تضمين نمايد
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دايۀ مھربان تر "در ھيچ کجای دنيا . و يا قدرت ھای جھانی حريف امپرياليسم روسيه بر مردم ما تحميل گردد" اسالمی"

  . داشته باشدوجود نداشته است و مسألــۀ جنگ و صلح نيز نمی تواند از اين قضيه استثنائی" از مادر

به . صلح عادالنه نمی تواند خالف منافع تاريخی و انقالبی مردم به خصوص مردم زحمتکش و پا برھنه متحقق گردد

اين قانون کلی . ًاين دليل ساده که بار جنگ عادالنه را اساسا مردم زحمتکش و بی چيز يک کشور به پيش می برند

 ھماره در لحظات اول جنگ رخت بر می بندند و به گوشۀ امنی پناه می کاخ نشينان و نخبگان. جنگ ھای عادالنه است

برند، و تعجب آور اين که ھر قدر دامن مبارزه طوالنی تر شود، و قربانی بی ھمتای مردم فزونی گيرد، اشتياق 

 اند تا منتظر فرصت" نخبگان" احوال اين ۀولی در ھم. سروری اين فراری ھای رياست جوی نيز شعله ورتر می گردد

صلح عادالنه اگر بعد از اين ھمه جانفشانی و فداکاری . و يا ميانجی اداء نمايند" ناجی"خود را به عنوان " نقش تاريخی"

برای قھرمانان گمنام و واقعی نتواند دستاوردی از مجاھدت و استواری پيشکش کند، عالوه بر ناسپاسی به خون شھداء 

چنانچه صلح عادالنه نمی تواند خالف جريان تاريخی . و شکوفان آينده را مژده دھدراه آزادی، نمی تواند جامعۀ آزاد 

  :تکامل اجتماعی قرار گيرد

جنگ آزاديبخش به مثابۀ فرايندی انسانی و رسالتمند نمی تواند خود را تا اخير به مبارزه عليه استعمارگر مشخصی 

احساس ملی در نھايت خود يک "چه . بل با آن قرار گيردمحدود نموده و از کليت فرايند تاريخی مجزا و يا در تقا

اين وسيلۀ اجتماعی آنگاھی ". احساس قلبی است، ولی وسيلۀ اجتماعی و مادی برای مقابله با دشمن به وجود نمی آورد

فع به وجود می آيد که جنبش ھمگام با روند تکامل اجتماعی حرکت نمايد و روز تا روز در ميان اقشار و طبقات ذی ن

اجتماعی ريشه بگيرد، آن ھا را آگاھانه به دور برنامه ای سياسی با خطوط روشن فراخواند و تجمع کمی آن ھا را به 

  .در روند تکامل اجتماعی به کار گيرد" کيفتيتی" عنوان 

بر ھر جريان سياسی ضد استعماری که خود را از اين محتوای اجتماعی تھی سازد، اگر ھم روزی چند بر احساسات 

  . انگيختۀ مردم بتواند ببازی بپردازد، سرانجامی جز شکست و سرافگندگی نخواھد داشت

ًنتيجتا صلحی که بازتاب پيروزی جنگ مقاومت و ارادۀ آزادی نيرو ھای مقاومت ملی را تجسم بخشيده، منافع آنی و آتی 

واند بدون سھم گيری فعال توده ھای ميليونی مردم ما را پاسداری و فرايند تاريخی تکامل اجتماعی را ياور گردد؛ نمی ت

ھر نيروی سياسی و ھر طبقۀ اجتماعی به تنھائی ضعيف تر از آن خواھد بود که بتواند اين ھدف . مردم متحقق گردد

اين مأمول را فقط توده ھای . بزرگ را برای مدتی دراز، در پيچ و خم ھای دشوار مبارزه بر شانۀ خود حمل کند

 متحد و آگاه، که از يک رھبری انقالبی واقعی که در ميان مردم تولد يافته، در ميان آن ھا قربانی داده، ميليونی، مردم

شکست ھا و دست آورد ھای خود را مديون ھمکاری و معاضدت مردم باشد و راه خود را از ميان خواست ھا و آرزو 

 اين يا آن ،  نهاز کند، می تواند متحقق سازدھای مردم درد و رنج ھا و تالش و تکاپوی آن ھا به طرف پيروزی ب

  .دور از آتش مبارزه و نه ھم اين يا آن سازمان مونتاژ شده در دستگاه ھای خارجی" الفزن"نيروی 

 شروط ذکر ۀسھمگيری فعال، آگاھانه و متحدانۀ مردم در ايجاد يک صلح عادالنه آن کيميای نايابی است که بدون آن ھم

  . ميان تھی مبدل می شودشدۀ قبلی به جمالت 

تئوری ھای علمی ما را به بينش روشن و ژرف ياری می رساند، بايد چراغ به دست پا در " سير در آفاق"اکنون که 

  . سرزمين واقيعت بگذاريم و در الله زار خونين تالش ھا و افت و خيز ھای انسانی خود مان دسته گل واقعی برچينيم

  ادامه دارد

 


