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 Political  سياسی

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

  ٢٠١٧  اکتوبر٢٢
  

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ۵ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  
   قيوم رھبرزنده ياد

  :افغانستان امتداد عربستان سعودیــ ٣

 که در قرن ھژدھم ) ميالدی١٧٩٢ ــ ١٧٠٣(دولت عربستان سعودی از ازدواج سياسی طرفداران محمد بن عبدالوھاب 

 .به وجود آمد) ١٩٢۶(پيوند زده بود، ھمراه با آل سعود در اوايل قرن بيستم " اسالمی " سلفيت مذھبی را با جھانگشائی 

  :تمام ذخاير نفتی جھان را دارا است، دارای ويژگی ھای خاص است ٢۵ ٪اين کشور که بنابر ارقامی

چه از طرف  سر اقتدار آنست، آن عربستان سعودی يگانه کشوری است که در آن مذھب وھابی مذھب رسمی و بر

چنانچه . دانند  کار وحتی کافر میشود و پيروان آن را بدعت شناخته نمی" مذھب " کشور ھای اسالمی ديگر به عنوان 

ھای مختلف که از  در اسالم با بسياری از معتقدات اسالمی در کشور" ظاھری " وھابيون نيز به عنوان يک جريان 

که ديگر مسلمانان در نزد  گيرد تا آن حدی محيط و فرھنگ قديم خود رنگ گرفته است در تقابل و تضاد قرار می

  .ھستند" مشرک " وھابيون 
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عنوان يک فکر ه احکام اسالمی بلکه ب" ظاھری "  مذھبی در مورد چگونگی تطبيق تفکر يک ۀتنھا به مثابه وھابيت ن

کند که در قرن نزدھم بنابر توازن قوای معين در جزيرة العرب به شکست  جھان گشايانه و توسعه طلبانه عمل می

  .  نفتی احياء گرددۀانجاميده است و بايد بارديگر در پناه ثروت ھای باد آورد

در تثبيت دولت سعودی و در ترسيم سياست ھای )ARAMCOارامکو ـ (شرکت ھای نفتی امريکائی به خصوص 

  .ن کننده داشته استيداخلی منطقه و بين المللی آن ھميشه نقش قاطع و تعي

 نظامی عربستان سعودی  ميليارد دالر بالغ می گردد و ھزينۀ٣۶ به پيش از ١٩٨٠در آمد نفتی اين کشور در سال 

کل درآمد آنست و اين ھزينه ايست که به جز از دوازده کشور  ٪١٠ ميليون دالر و يا بيشتر از ۵٠٠ساالنه در حدود 

  . صنعتی جھان و اسرائيل، ديگران تاب آن را ندارند

خاور ميانه و کشور  در مقابل دو جريانی که می خواست تسلط سياسی خود را بر )۵٠(اين کشور از اواسط سال ھای 

) ٧٠(و در اواخر سالھای . يکی آن ناصريسم و ديگری رژيم شاھنشاھی ايران. تأمين نمايد، درگير بودفارس ھای خليج 

جنگ . که ھر دو نيروی مخالف از ميان برداشته شدند، فرصت برای گسترش نفوذ عربستان سعودی روز افزون گشت

ژی بين يدر ستراتفارس ی آن اھميت روز افزون بحر ھند و منطقۀ خليج و پيامد ھا ١٩٧٣عرب و اسرائيل در سال 

المللی قدرت ھای بزرگ، عدم ثبات در منطقۀ جنوب آسيا، و مداخلۀ روس در افغانستان ھمگی عواملی بودند که به 

  . گسترش نفوذ عربستان سعودی به طرف شمال کمک می کرد

مختلف پشاوری ــ به خصوص بخش اخوانی آن ــ به شدت مشغول ھم اکنون عربستان سعودی در ميان سازمان ھای 

  . فعاليت است و از ميان آن ھا به نفع خود سربازگيری می کند

بعد از اين که روابطی با عربستان ) خالص(ت اسالمی، و حزب اسالمی يعمبعضی از رھبران حزب اسالمی، ج

ًستقالل بر افراشتند و علنا به تبليغ مواضع وھابيت می سعودی به ھم زدند، از احزاب اصلی خود جدا شدند و علم ا

  . پردازند

ً عمدتا به دست وھابی ھاست و شکل گيری يک جريان وسيع سلفيست يا وھابيت در "سياف"رھبری اعتقادی در تنظيم 

" ن امھاجر"  و و بدعت کار می دانستند، در حال پيشرفت است" پنج پيره " ًميان وھابيون افغانستان که قبال آن ھا را 

اين مبارزه تا آن حدی شديد .  در کمپ ھا اکنون کار ديگری جز موافقت و يا مخالفت با وھابی ھا و سلفی ھا ندارندافغان

ن وھابيت با حمالت ان و يا موافقا ھا ادای مراسم مذھبی به اين يا آن شکل از طرف مخالفیاست که در بعضی جا

  . ه استمسلحانه و کشت و کشتار ھمراه بود

اتی در امور مذھبی دارند،  که فارغ التحصيل مؤسسات دينی اند و يا خرده معلومتعداد زيادی از روشنفکران افغان

مورد امتحان وفاداری به وھابيت قرار می گيرند و در صورت موفقيت در اين امتحان که " دارالفتاء السعودی"توسط 

 ديگر که ه ایعد. اند، ماھوار چھار ھزار کلدار معاش می گيرنددر واقع سربازگيری اداره ھای جاسوسی را می م

وفاداری خود را به دستگاه وھابی به اثبات رسانده باشند، ماھوار علی االقل ده ھزار کلدار پول دريافت می دارند که به 

  . يم از سعودی برای آن ھا فرستاده می شودقطور مست

خود را به وھابيت به اثبات برسانند، می توانند از کمک مادی ـ تسليحاتی افراد و سازمان ھائی که بتوانند وفاداری 

  . سعودی چه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مطمئن باشند

. ير با آن رو به رو استاين ھا ھمگی گوشه ھائی از آن تراژيدی بزرگی است که اين ملت قھرمان و تسليم ناپذ

ۀ روسی توانسته است به عنوان عوارض جانبی اين گونه دمل ھا را نيز يشرمانًعمدتا تجاوز گستاخانه و ب که یتراژيدي

  . بر پيکر خونريز ملت ما بروياند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مانندطرفداران امتداد نفوذ عربستان سعودی در افغانستان بديل خود را در به وجود آوردن يک حکومت اسالمی 

، خود حاضر اند "ملل متحد " ھری شان با حل سياسی اين گروه علی رغم مخالفت ظا. عربستان سعودی پنھان نمی کنند

با دولت کابل و روس در تماس ھای مستقيم و غيرمستقيم قرار گيرند، مشروط بر اين که اھداف آن ھا مبنی بر رسيدن 

  . به قدرت تضمين شود

  

  :افغانستان امتداد حاکميت مردم ــ ۴

 و مردم ما از جوانب مختلف مورد توطئه و دست درازی قرار ما چنانچه در بدايل مطروحه تا اکنون ديديم، کشور ما

گرفته و اکنون که ملت قھرمان و تسليم ناپذير ما در مقابل اژدھای روسی سينه سپر کرده و با قربانی بی ھمتای خود 

 خنجر می زنند  را تمثيل می کند، بسيار اند دشمنان دوست نمائی که ملت ما را از پشتحماسۀ جاودانۀ انسان آزادۀ افغان

  . گوشت دم توپ استفاده کنند؛ تا اھداف جھانی و يا منطقه ئی خود را برآورده سازندۀو می خواھند از مردم ما به مثاب

طرح اين مسائل ولو به طور بسيار مختصر ــ از اين جھت ضروری می نمايد که مقاومت ملی مردم ما در مقابل 

سيار بغرنج و پيچيده و سلسله عوامل متناقض و زور آزمائی قدرت ھای استعمارگر روس در متن اوضاع و شرايط ب

  . بزرگ بين المللی بزرگ و يا کوچک بايد راه خود را به طرف آزادی باز کند

برخی از مردم ما اگر ھم گاھی به طور ناآگاھانه از طرح ھای ياد شدۀ قبلی طرفداری نمايند، ولی آنچه پرواضح است، 

گان و ی خود ھيچ گاھی يوغ اسارت بيگانر و با شھامت ما با تاريخ پرافتخار ضد بيگانه پرستاينست که مردم غيو

مقاومت بيش از ھشت سال مردم ما با اين مقياس شگفت انگيز . استعمار گران را بر شانه ھای خود تحمل نخواھند کرد

 ملت ما با ايستادگی روی آزادی خود به .خود، دليل ديگری است بر اين که اين ملت اسارت ھيچ قدرتی را پذيرا نيست

ھمه جھانخواران ھشدار داده است که دست از النۀ عقابان دور نگھدارند و خيال باطل تسخير اين سرزمين و تسليم 

  . مردم آن را به طور کامل و دائم از سر خود به دور کنند

سرزمين واحد، .  ملی ما به خود مردم تعلق گيردمردم ما به کمتر از آزادی کامل خود قانع نمی شوند که در آن حاکميت

يکپارچه، متحد و متکامل ما، موطن حقيقی آرزوھا و آمال مردم اين مرز بوم باشد و الزامات و شرايط جابرانۀ 

روابط ظالمانۀ بھره کشی از زندگی آن ھا طرد گردد تا آن ھا . امپرياليستی از تمام ساحات زندگی ما رخت بربندد

  . ه طور آزادانه و آگاھانه در ساختن تاريخ خود سھمگيری نمايندبتوانند ب

حق و پيروزمند مردم ما در ازدحام حراجی ھای سياسی تاجران سرنوشت مردم نارسا و ه اگر تا امروز اين آواز ب

شغال نمايد، نه ضعيف جلوه می کند و اگر تا اکنون اين بديل نتوانسته است جايگاه الزم خود را در مسير تاريخ مردم ما ا

به اين علت است که مردم ما دارای ساخت اجتماعی قبيله ئی بوده و از ايده ھای مدرن و عصری چيزی نمی دانند و 

ھستند، بلکه ... ًخالف آن می ايستند؛ و نه ھم به اين دليل است که مردم افغانستان طبيعتا مخالف پيشرفت و ترقی و

بيعی و مصنوعی سياسی ايجاد شده توسط قدرت ھای حريف امپرياليسم روس و ًعمدتا به اين دليل است که جو غيرط

دستياران منطقه ئی آن ھا پردۀ دود غليظی را برديده و دل مردم ما پراگنده اند تا در اين محيط غبار آلود و سياه بتوانند 

  . به سرنوشت مردم دستبرد بزنند

قيم خود روس ھا ــ در طی ھشت سال گذشته آن محيط خفقان آلود نيروی حريف امپرياليسم روس ــ با دستياری غيرمست

و ھستريک را به وجود آورده اند که در آن نه تنھا نيرو ھای بالقوۀ ضد روسی بی طرف می شوند و از صحنه اخراج 

قط می گردند، بلکه يک شورش مصنوعی توده ئی ضد ترقی، پيشرفت، آزادی و رفاه را ايجاد نموده اند که از آن ف

  . دشمنان رنگارنگ مردم ما استفاده می برند
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يدن در تنتيجۀ اين سياست ھا چنانچه ما در مقاالت گذشته نشان داده ايم ــ جز شکست در مقابل امپرياليسم روس و درغل

  . چنگال اھريمن سياه ارتجاع ـ چيز ديگری نيست

ز استعمارگر روس به طور محکم بايستد و ھم کشور و ًبناء طرح يک بديلی ملی ــ انقالبی که بتواند ھم در مقابل تجاو

ون نگھدارد، ضرورتی انصراف و دزدان سرگردنه مص" تر از مادر دايه ھای مھربان " مردم ما را از دست درازی 

  .ناپذير است

   

  :  در راه طرح يک بديل ملی و انقالبی قسمت چھارمــ

  .  مھم انقالب جھانی مبدل شده استبعد از کودتای ھفت ثور کشور ما به يکی از گره ھای

در اين جا به مدت ھشت سال پيھم مبارزۀ مسلحانۀ توده ئی شگفت انگيزی عليه سوسيال امپرياليسم روس در جريان 

  . اين يکی از ويژگی ھای جنبش مقاومت ماست. است که در ھيچ جای دنيا چنين نبوده و نيست

. قطع توازنات منطقه و حتی خاور ميانه را تحت تأثير خود قرار می دھدتغيير در توازن قواء در افغانستان به طور 

  . گاھی از چنين موقيعت ستراتيژيک برخوردار نبوده است افغانستان علی االقل در تاريخ معاصر خود ھيچ

لعمل اکنون اگر روس امپرياليستی به طور گستاخانه ای به کشور ما تجاوز نموده، اين تجاوز نظامی مستقيم عکس ا

گستردۀ نيرو ھای بين المللی را سبب گشته است و حاال بسياری از کشور ھا منافع بالفعل و يا بالقوۀ خود را در کشور 

کشور ما در تاريخ معاصر خود ھيچ گاه به چنين درجه ای محل تالقی و کشمکش . ما جست و جو و حمايت می کنند

  . منافع قدرت ھای بزرگ نبوده است

 ما را دچار دگرگونی ھای متعددی ۀ روسی بنيان زندگی اجتماعی، سياسی فکری و فرھنگی جامعجنگ مقاومت ضد

رات علی رغم مضمون تراژيک و غم انگيز آن، خالف ارادۀ روس اشغالگر در تحليل نھائی می ياين تغي. کرده است

 اجتماعی و طرد استعمار و تواند عامل ذھنی مثبتی در بيداری شورانگيز ملت ما و در نتيجه در تغيير ساختار

  . امپرياليسم از کشور ما گردد

ی از اعلی رغم اين که نيرو ھای ارتجاعی و تاريخزده در ورای شعار مبارزه عليه استعمارگر روس توانسته اند عده 

ه گسترده اند، نيرو ھای توده ئی را به دنبال خود بکشانند و شبکۀ روابط منطقه و بين المللی خود را بر پايۀ سروری آيند

ولی جريان پوسيدگی و فساد اين نيرو ھا به عنوان يک فرايند اجتناب ناپذير تاريخی در حرکت است که ھيچ کسی نمی 

  . تواند از آن جلو گيرد

ًنيرو ھای انقالبی جامعه اگر چه اکثرا از ساحت داغ مبارزۀ ضد استعماری ــ بنابر علل معينی ــ دوری گرفته و در 

بر اين دوری از لحاظ ايدئولوژيک و سازماندھی در وضع اسفناکی به سر می برند، ولی مرزبندی ميان نتيجه بنا

عناصر استوار و وفادار به انقالب و عناصر فريبکار خزيده در صفوف نيرو ھای انقالبی روز تا روز روشنتر و 

 ــ که از بی عملی و الفزنی ھمانقدر فاصله دقيقتر می گردد و اين خود ميالد يک کيفيت نوين را در ميان اين نيرو ھا

  . داشته باشند که از انحالل اعتقادی، سياسی و دنباله روی ــ مژده می دھد

عينيت سياسی و تاريخی خود " حل قضيۀ افغانستان " بدين صورت کوشش در راه طرح يک بديل ملی و انقالبی برای 

  . را کمائی می کند

 مردم عليه امپرياليسم روس و مخالف سرسخت و شکست ناپذير ۀ ما طرفدار جنگ عادالنما از اول مقاله گفته ايم که

جنگ غيرعادالنه، توسعه جويانه و امپرياليستی روس در افغانستان ھستيم، و از اول دوران جنگ مقاومت خلق خود با 

 اکنون نيز تير و شمشير سنگر اشتراک ورزيده ايم و ھم"  حماسی ۀپوي" ازخود گذشتگی و جانبازی بی نظيری در اين 
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داران ما سينه پرکينۀ دشمن را می درد و آتش فروزان نبرد ما تا ردپائی از دشمن وجودداشته باشد، ھمچنان فروزان 

  . است

 مردم خود ھستيم و مخالف چنانچه به ھمين مقدار نيز ما طرفدار صلح عادالنه و شرافتمندانه، واقعی و دوامدار برای

  .  غير عادالنه، تحميلی و توطئه گرانه می باشيم"صلح"سرسخت 

در واقيعت امر جنگ عادالنۀ ما برای صلح عادالنه و جنگ پرافتخار و شرافتمندانۀ ضد امپرياليستی ما برای رسيدن به 

  . صلحی شرافتمندانه و واقعی و دوامدار است و ميان اين دو، رابطۀ ناگسستنی وجوددارد

  غير عادالنه چگونه می توان تفکيک کرد؟"  صلح "ولی صلح عادالنه را از 

 تشريح کرديم، ولی بايد اکنون در کشور هما از لحاظ تئوريک مبانی سياسی يک صلح عادالنه را در قسمت اول مقال

  :خود ما و در شرايط مشخص خويش معيار ھای دقيق و روشن اين صلح عادالنه را پی ريزی نمائيم

  :اخراج فوری، کامل و بدون قيد و شرط نيرو ھای اشغالگر از افغانستان  ــ١

چوف سردمدار جوان امپرياليسم روس که در مکيدن خون خلق ھا و عظمت طلبی روسی اشتھای بيش از اسالف گورب

 اخير سال از غند عساکر اشغالگر خود را تا  ٨ تا ۶گنديده و بد نام خود دارد، چند روز قبل در والدی واستک خروج   

حسن " نمايندۀ روس امپرياليستی در ملل متحد اعالم نمود که اگر غرب ) واسيلی ساخرونچوف(افغانستان وعده داد و 

و ينمايندۀ مزدور دولت دست نشاندۀ کابل در مذاکرات ژن. نشان دھد، روس قدم ھای ديگری نيز برمی دارد" نيت 

وعده می دھد و مدعی است که ... ز قرارداد و تضمين ھای بين المللی وخروج نيرو ھای روسی را در چھار سال بعد ا

 بين المللی و ۀی پذيرش آن از طرف جامعامعنه ب(شروط سه گانۀ ديگر آن که عدم مداخله در امور دولت مزدور کابل 

تادن سه ميليون آواره  آن ھا در افغانستان؛ و فرسۀ؛ تضمين ھای بين المللی برای حفظ حاکميت مزدوران)مردم افغانستان

  .  آن ھاست به توافق؟ رسيده استۀبرای تحکيم پايه ھای مزدوران

 ھزار نفری روسی ١٢٠چوف را جدی تلقی نمائيم، با يک محاسبۀ کوچک معلوم می گردد که نيرو ھای گورباگر طرح 

بنابر اين مردم . ب نشينی می کنندخود عق ھزار نفر به کشور ۶وجود نيايد، ساالنه ه در شرايطی که موانع برای آن ھا ب

به موازات قطب شمال در نظر " خرس قطبی " سال را برای حرکت نھائی  ٢٠ بين المللی بايد ۀافغانستان و جامع

  . بگيرند

 آن شاه محمد دوست که خروج نيرو ھای روسی را در چھار سال در گوربچوف، پيشنھاد دلقک افغاندر پرتو طرح 

 بين ۀبه سلسله شرايطی است که در تحليل نھائی پذيرش موقف استعماری افغانستان توسط جامعنظر می گيرد، مشروط 

  . المللی و نابودکردن مقاومت افغانستان، عناصر آن است

ًبناء ديده می شود که اخراج دوامدار، جزئی و مشروط نيرو ھای روسی از افغانستان در خدمت تثبيت استعمار روس و 

لذا تأکيد بر روی اخراج فوری، کامل و بدون قيد و شرط روسی اولين معيار . مقاومت ملی ماستنابودی مردم ما و 

  . صلح عادالنه است

 اعتراف و تضمين بين المللی به حق حاکميت ملی، تماميت ارضی مردم افغانستان و عدم مداخلۀ مستقيم و يا غير  ـ٢

  :يسم روس در امور داخلی افغانستانمستقيم، مخفی و يا علنی امپرياليسم به خصوص امپريال

ھم اکنون امپرياليسم روس در مورد رژيم سياسی آيندۀ مردم ما، در بارۀ شيوۀ رھبری کشور ما، نيرو ھائی که بايد اين 

گرچه اين ادعا ھا فقط . رھبری را به دوش گيرند و در بارۀ ساخت آيندۀ اقتصادی جامعۀ ما بی شرمانه ادعا ھائی دارد

رۀ امپرياليستی روس را آشکار می سازد و برای مردم ما ھيچ گونه ارزشی ندارد؛ ولی از جانب ديگر نيات و فقط چھ

  . مداخله گرانه و امپرياليستی روس را در مورد آيندۀ افغانستان به خوبی نشان می دھد
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اک و سرزمين شان  به اين طرف مردم واخان را با زور و جبر استعماری از خ٨١روس امپرياليستی از سال ھای 

واخان اکنون به . انده و آن قطعه از پيکر سرزمين ما را حتی از زير ادارۀ حکومت مزدور خود نيز بيرون کشيده استر

ًپايگاه نظامی روس برای تھديد عليه چين، پاکستان و احيانا ھندوستان مبدل شده و بدين صورت تماميت ارضی ما در 

  . حه دار گشته استزير چکمه ھای عساکر اشغالگر جري

 و تربيت عناصر از مزدوران ايرانی و پاکستانی در .K. G.B اکنون با ساختن مدل .K. G.Bدستگاه جاسوسی 

افغانستان کشور ما را به پايگاه فعاليت ھای جاسوسی خود عليه مردم ما و عليه کشور ھای ھمسايۀ ما مبدل گردانيده 

  . است

 زھرناک و پاک کردن ساحت سرزمين مقدس ما از لوث بازمانده ھای استعماری بدين صورت قطع تمام اين ريشه ھای

  . ضرورتی انصراف ناپذير و يکی ديگر از معيار ھای صلح عادالنه است

ی مداخالت مستقيم، غيرمستقيم، مخفی اھر صلحی که در مورد حق حاکميت ما به ھر شکلی از اشکال و به ھر درجه 

  . را تحمل نمايد، صلحی عادالنه نخواھد بودو يا علنی امپرياليسم روس 

  :سپردن حق حاکميت ملی افغانستان به نمايندگان منتخب مردم و در قدم اول به نيرو ھای مجاھد افغانستان  ــ٣

 بين المللی است که قدرت ھای بزرگ از دير زمانی شخصيت ھا و نيرو ھای ميانگين را جست ۀاين يک راز افشاء شد

عناصری را گرد آورند و " آشتی ملی " تا جانشين وضع فعلی گردند؛ و يا می کوشند در زير نام و جو می کنند 

.  حق حاکميت ملی مردم افغانستان استهاين تخطی واضح و غيرقابل تحمل ب. سرنوشت مردم ما را برای آن ھا بسپرند

ً خيانت ملی متھم نباشد، اصوال حق دارد به" پرچم"و " خلق"گرچه ما را عقيده بر اين است که ھر افغانی که مانند 

 رھبری مردم خود را داشته باشد و خود را در معرض قضاوت مردم خود قرار دھد و اين مردم ھستند که از جمع ۀداعي

مدعيان رھبری، اصيل ترين و انقالبی ترين گروه و اليه ھای اجتماعی و از متن آن ستاد رھبری خود را از مجمر آتش 

ولی تعيين اشخاص معينی که بتواند مصالح روسی و غربی را ھمزمان پاسداری نموده و به .  می گزينندانقالب بر 

به وجود آورد، در واقع کتمان کردن خيانت ھا و جنايت ھائی است که روس ھا و مزدوران آن " آشتی ملی"اصطالح 

ھر نيرو و ھر شخصيتی که .  آتش حائل استدر افغانستان مرتکب شده اند و ميان مردم ما و آن ھا دريائی از خون و

بخواھد به مثابۀ پل منافع دو ابرقدرت عمل کند و مردم ما را از تصميم گيری فعاالنه و آگاھانه در مورد سرنوشت آيندۀ 

  .شان بازدارد به طور عينی به مثابۀ عامل استعمارگر روس عمل می کند

ردم ما مطابق به آرزو ھا و مصالح قدرت ھای بزرگ، درتضاد با لذا پذيرش ھر نيرو و يا شخصيت خارج از ارادۀ م

. صلح عادالنه قرار دارد و کسانی که بدان گردن بگذارند، در واقع يکی از ارکان صلح عادالنه را زير پا گذاشته اند

ند، تعلق حاکميت ملی به خود مردم، به خصوص مردمی که در راه آزادی افغانستان خونبھای بزرگی را پذيرا شده ا

  .ِدارد تا اين حاکميت را توسط ارگان ھای انتخابی خود مردم اعمال کنند

 خارجی بر مردم ما و مقدرات ما، تخطی ۀتحميل شخصيت ھای موميائی شده و مونتاژ شده در فابريکه ھای توطئ

ھا و به خصوص بزرگی از حق حاکميت ملی مردم ماست و بدين صورت سپردن حق حاکميت ملی مردم ما به خود آن 

  .کسانی که خونبھای آزادی را با ھستی خود پرداخته اند، يکی ديگر از معيار ھای صلح عادالنه است

  : تحقق و پاسداری از آزادی ملی واقعی ــ۴

ما طوری که در صفحات قبلی نشان داديم، کشور ما اکنون درمرکز توجه قدرت ھای متعدد و متضاد بين المللی و 

 ضد ۀگرفته است و خطر اين می رود که با شکست امپرياليسم روس، در تحت تأثير اين روحيمنطقه ئی قرار 
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امپرياليسم روسی، در بند ديگر امپرياليست ھا و يا قدرت ھای منطقه قرار گيرد؛ آن چه از ھم اکنون توسط آن ھا 

  .مذبوحانه برنامه ريزی می شود

 ھای مقابل استعمارگر روس نايستاده اند تا راه را برای امپرياليستما را عقيده بر آنست که مردم ما بدين خاطر در 

چه دست درازی قدرت ھای بزرگی را پذيرا نشده ايم، دست درازی قدرت ھای کوچک بين حريف آن باز کنند و ما چنان

 زبان، کلتور چه اين مداخالت در زير نام اشتراک سرنوشت و. المللی و منطقه را نيز به ھيچ صورتی نخواھيم پذيرفت

  .و مذھب باشد و يا در ھر لباس متبرک ديگر پوشانده شود

پاسداری از آزادی ملی واقعی به مفھوم حفظ استقالل کشور و عدم وابستگی به قدرت ھای خارجی بيگانه و استواری 

صھيونيسم، دفاع  قاطع عليه استعمار، امپرياليسم، نژادگرائی، ۀروی خط مشی مستقل ملی و انقالبی به مفھوم مبارز

فعال از مبارزات آزاديخواھانۀ خلق ھا، ملل و کشور ھای اسير و دربند، دفاع از ترقی و پيشرفت اجتماعی از موضع 

زحمتکشان برای رسيدن به جامعۀ فارغ از ستم ملی و طبقاتی، اشتراک فعال در قضايای بين المللی بر پايۀ روابط 

ی نظام ھای سياسی متفاوت و ھمکاری و ھمبستگی صميمانه با آن نيرو ھائی که مساويانه و عادالنه با کشور ھای دارا

  ...مستقل از دايرۀ نفوذ ابرقدرت ھا و امپرياليست ھا برای آزادی مردم خود مبارزه می کنند و

خالصه دشمنی با دشمنان آزادی، دموکراسی، ترقی اجتماعی و دوستی و ھمبستگی با مبارزان واقعی راه آزادی، 

  .موکراسی و ترقی اجتماعی؛ عناصر اساسی صلح عادالنه اند و تخطی از آن ھا صلح عادالنه را خدشه دار می سازدد

  

  :پذيرش دموکراسی به عنوان ضرورتی تاريخی برای اعمار جامعۀ بعد از جنگ افغانستان  ــ۵

ر و بھره کشی با دورکردن مردم از تاريخ کشور ما و تمام کشور ھای جھان نشاندھنده اينست که امپرياليسم، استعما

ديکتاتوری ــ به مفھوم دور کردن مردم زحمتکش از ساختن .  زندگی فعال اجتماعی و سياسی ھمراه بوده استۀصحن

يا ھمراه با امپريالسم زندگی می . آگاھانه و فعاالنۀ تاريخ شان ــ ھميشه ھمزاد و ھمراه استعمار و امپرياليسم بوده است

 روس در افغانستان ــ و يا جاده صاف ۀو نيستی اش بدان مربوط است ــ مانند رژيم فاشيستی دست نشاندکند و ھستی 

  .کن امپرياليسم و استعمار بوده است ــ مانند رژيم ھای دوران قبل از کودتای ثور

توده  ھای مردم و برای اين که اين فاجعۀ ملی ــ تاريخی دو باره تکرار نشود، ھيچ تضمينی به جز دموکراسی برای 

به خصوص اين که اکنون ملت ما ھمگی با سالح . اشتراک فعاالنه و آگاھانۀ آن ھا در زندگی سياسی و اجتماعی نيست

در صورتی که دموکراسی واقعی پايۀ مناسبات درونی جامعۀ ما را تشکيل ندھد، کشور ما به . ھای گرم و ثقيل مسلح اند

بدين . نمونۀ لبنان کنونی پيش چشم ماست. ت ھای بين المللی و منطقه می گرددطور حتم شکار دست درازی ھای قدر

صورت پذيرش دموکراسی واقعی به عنوان اصل رھنمای زندگی سياسی و اجتماعی آيندۀ ما، ارتباط عميقی با آزادی 

  . تأمين نمودملی دارد که در صورت تخطی از آن نمی توان صلح عادالنه، شرفتمندانه و دوامداری را در کشور

 بزرگ می پندارند و با انحصارگری ،عناصر و نيرو ھائی که از اين اصل غافل می مانند و يا خود را در زير سايۀ پيل

احمقانه می خواھند با چند تا تفنگ خيراتی بر مقدرات مردم ما نی سواری کنند، بايد بدانند که به طور عمد و با اصرار 

کشور ما دراز سازند، مردم را از گرفتن آگاھی محروم و آن ھا را از تصميم گيری بر می خواھند عمر استعمار را در

چنين است که پذيرش . سرنوشت شان به دور ساخته و بدين صورت به ادامۀ عمر نکبت بار استعمار کمک می کنند

نه معقوليت و عينيت خود  ما، به عنوان معياری برای صلح عادالۀن کنندۀ روابط درونی جامعيدموکراسی به عنوان تعي

  . به وجود نيامده و در افغانستان نيز به وجود نمی آيد" حاکم مستبد عادل " گاھی در پناه  صلح عادالنه ھيچ. را می يابد

  :ن سرنوشت اجتماعی برای محرومان جامعه يپايه گذاری يک نظام عادالنۀ اجتماعی و دادن حق تعي  ــ۶
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جنگ . ستثمار بيرحمانه و بی حد و حصر مردم ما به اين کشور لشکرکشی نموده استًامپرياليسم روس اساسا برای ا

ژيک آن به طرف جنوب دارد که آن را به بحر ھند و يکنونی آن پايه در منافع آزمندانۀ اقتصادی ھمراه با گسترش سترات

" اجتماعی و " صالحات ا" بدين صورت استعمار روسی خالف آنچه بر رخ خود نقاب . خليج فارس نزديک می سازد

  : ما نمايندگی می کند ۀکشيده است از جابرانه ترين وبيرحمانه ترين اشکال مناسبات اجتماعی در جامع" سوسياليستی 

امتداد کارخانه ھای روسی می گردد، بازار ھای ) دولتی و غيردولتی(گاز طبيعی ما را می دزدد، فارم ھای زراعتی ما 

اين .  به قيمت ارزان به روسيه صادر می گردداپر می شود و دسترنج کارگران و دھقانان مما از فرآورده ھای روسی 

ھا انواع مختلفی از بھره کشی روسی در افغانستان است که مناسبات غيرانسانی فئودالی نيز در پناه آن تجديد حيات می 

اد کردن مردم ما از وابستگی اقتصادی ــ آز. سرنگون کردن اين روابط جابرانه در واقع ھدف جنگ عادالنۀ ماست. کند

اجتماعی و الغای روابط و مناسبات امپرياليستی روسی آن الزام و پيش شرط اساسی است که بدون آن نمی توان از 

م نگردد، آن آزادی به جز أبه عبارت ديگر اگر آزادی وطن با آزادی ھموطن تو. صلح عادالنه و شرافتمندانه ياد نمود

 اجتماعی و يک نظام اقتصادی ۀو آزادی ھموطن فقط از خالل پايه گذاری روابط عادالن. يز ديگری نيستعوامفريبی چ

 مردم به خصوص رنجبران و زحمتکشان کشور ثمرۀ دسترنج زحمات و فداکاری ھای خود ۀــ اجتماعی که در آن ھم

  . را خود برچيند، ضرورتی انصراف نا پذير است

يکی ديگری را . قيده داريم که ظلم ملی يا امپرياليستی با ظلم اجتماعی روابط ناگسستنی داردًاز جانب ديگر ما عميقا ع

تجربۀ کشور ما چنين بوده است که امپرياليسم روس در طی يک ربع . تقويت می کند و يکی ھم پی آمد ديگری است

 از خالل روابط ظالمانۀ اجتماعی بود قرن ھميشه پشتيبان ارتجاع و ظلم اجتماعی در کشور ما بوده است و در عين حال

 مردم ما سوار شوند و به عنوان ابزار خيانت و جنايت در دست ۀکه عده ای وطن فروش توانستند با عوامفريبی بر گرد

اين تجربۀ تلخ تاريخی بايد برای ما که به قيمت خون بيش از يک ميليون انسان به دست . روس استعمارگر قرار بگيرند

  . فراموش ناشدنی باشدآمده است، 

ن سرنوشت اجتماعی رابطۀ ين سرنوشت ملی با حق تعييبدين صورت آزادی ملی واقعی با آزادی اجتماعی و حق تعي

ارگانيک و غير قابل انفصال خود را می يابد که يکی ديگری را تقويت می کند و نبود يکی به فقدان ديگری منتھی می 

  . شود

  ادامه دارد

 


