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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 اکتوبر ٢۴
  

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ۶ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  
   قيوم رھبرزنده ياد

  

 تمام قرارداد ھای ننگين و اسارت بار امپرياليستی و به خصوص قرارداد ھای بين دولت مزدور و امپرياليسم یالغا  ــ٧

  :روس و اقمار آن

و ھمه جانبه در کشور ما پرداخت و باالخره از خالل " آرام " به نفوذ  به اين سو ١٩۵۴امپرياليسم روس از سال ھای 

" و " خلق " برانۀ امپرياليستی در کشور ما موقيعت مناسبی را به دست آورد که بتواند ستون پنجم خود قرارداد ھای جا

  . را به وجود آورده و دست به توطئه عليه ياران و ھمکاران سابق خود بزند" پرچم 

 جنايت پيشۀ روس از ًبعد از کودتای ھفت ثور که زمام امور کشور ما کامال به دست مزدوران روس افتيد، امپرياليسم

ر امپرياليستی خالل جنايات بی شمار خود بر خلق ما، کشور ما را در شبکه ای از قرارداد ھای ننگين و اسارت با

  .ت وجودی، سند قراردادی و حقوقی خود را نيز داشته باشديعپيچاند تا اين واق

 تره کی ــ برژنف می داند که ١٩٧٨مبر اد دس به کشور ما مطابق به قراردامپرياليزم روس لشکرکشی غدارانۀ خود را

اين مشت نمونه خروار . مادۀ پنجم آن به روسيه امپرياليستی حق لشکرکشی و مداخله در امورکشور ما را داده است
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است و کشور ما از خالل صد ھا و ھزار ھا قرارداد علنی و مخفی در دام جھانگشائی روس امپرياليستی گير افتاده 

 اين که ما تمام قرارداد ھای جابرانه و ننگين اسارت امپرياليستی را به طور کامل ملغی ۀصريح و جسوراناعالم . است

اعالم داشته و ھيچ گاه و به ھيچ صورت اين گونه قرارداد ھا را به رسميت نخواھيم شناخت، پافشاری روی يکی از 

ھن فروش، خائن و بی اراده با ارباب آن عقد گرديده چه اين قرارداد ھا توسط مشتی عمال مي. ارکان صلح عادالنه است

ملتوی گذاشتن . گونه رابطۀ قانونی آزادانه ميان مردم دلير و با شھامت ما و امپرياليسم روس را بازگو نمی کند و ھيچ

نه تر ، پذيرش تسلط امپرياليستی روس در اشکال ظريفا"ھم به ميخ و ھم به بغل"اين موضوع مھم و يا برخورد دوگانه 

  .آن و مخالف صريح آزادی ملی واقعی مردم ماست

برای مردمی که از تجاوز روس متضرر شده اند، به خصوص خانوادۀ شھداء، زندانيان،  جبران خسارات  ــ٨

  :ن و غيرهامھاجـــر

نی نموده مردم ما را قتل عام کرده، زندا. امپرياليسم روس جنايات غيرقابل وصفی را عليه مردم ما مرتکب شده است

شکنجه و تحقيرکرده، شھر ھا و روستا ھای ما را بمباردمان نموده، ميليون ھا انسان را از خانه و کاشانۀ شان بی ريشه 

  . ر ثروت ملی ما را برباد داده استالدر ساخته و ميليارد ھا ده و درب

شود، زيرا مردم غيور ما که ميليارد ھا به فراموشی سپرده " صلح خواھی " قربانی ھای اين جنايت تاريخی نبايد به نام 

دالر ثروت ھای مادی، چنانچه ثروت ھای غيرقابل حساب معنوی خود را در اين جنگ از دست داده اند، بعد از ختم آن 

  . نمی توانند سال ھای سال وضع زندگی خود و زخم ھای ناشی از اين جنگ تجاوزکارانه را التيام بخشند

 برای آن ھا از جانب امپرياليسم روس ــ چنانچه يک برنامۀ وسيع بازسازی زندگی مردم بدين صورت جبران خسارات

متضرر شده ــ که توسط ملل متحد و ديگر مؤسسات بين المللی تمويل گردد، تحت اداره و نظارت نمايندگان اصيل مردم 

  .ضرورتی اجتناب ناپذير است

للی را تشجيع می کند که ھر بار دلشان خواست به کشور ھای ن بين الماعدم توجه بدين نکته از يک جانب متجاوز

کوچک تجاوز نمايند، غارت و چپاول کنند و قتل عام نمايند و در اخير نيز بر مردم منت گذارند و به طويله ھای خود 

 می دری، فالکت و بدبختیه برگردند؛ و از جانب ديگر قربانيان جنگ و فاشيسم روس را به فراموش خانه ھای درب

  .سپرد که در تکامل اجتماعی آيندۀ کشور ما اثرات منفی عميقی به جا خواھد گذاشت

ھای انقالبی به کمک بی شائبه برای اين قربانيان  از روس امپرياليستی و تعھد نيروبدين صورت مطالبۀ جبران خساره

ن ھا، يکی از معيار ھا و شرايط صلح و خانواده ھای شان به عنوان سپاس بی ريا و بی آاليش از استواری و جانبازی آ

، بلکه غيرعادالنه، قدرت هعادالنه است که بدون در نظر گرفتن و تأکيد روی آن، صلح ما با امپرياليسم روس عادالنه ن

  .طلبانه و ظالمانه خواھد بود

  :بق قوانين ملیرسيدگی به اعدام شدگان، زندانيان سياسی و گم شدگان و مجازات قاتالن و عامالن آن ھا ط  ــ٩

امپرياليسم روس در طول ھشت سال گذشته بيش از يک ميليون از برادران و خواھران ما را کشته است و ھم اکنون 

بيش از صد ھزار از دالوران مردم در زندان ھا و سياه چال ھای روسی به سر می برند و به ھمين تعداد افراد نيز 

اجساد قربانيان .  و مرگ آن ھا به خانواده ھای شان ھيچ چيزی گفته نمی شوددزديده شده و در مورد بود و نبود، زندگی

فاشيسم روسی به خانواده ھای شان سپرده نمی شود و حتی زندانيان از ديدار ھای عادی با خانواده ھای شان محروم 

  .ھستند

الن و عامالن آن ھا، يکی از رسيدگی به لست اعدام شدگان، چنانچه به زندانيان سياسی و گم شدگان، و مجازات قات

فراموش کردن برادران و . ضوابط اساسی است که بدون آن صلح ما با امپريالسم روس نمی تواند عادالنه تلقی شود
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خواھران شھيد ما و عدم توجه به رنجی که زندانيان دالور ما در شکنجه گاه ھای روسی متحمل شده اند، صلح ما را با 

  .و انقالبی آن تھی می کند و صلح عادالنه نخواھد بوددشمن از محتوای انسانی 

بدھند و عامالن آن پس امپرياليسم روس و سگ چوچه ھای آن بايد به مردم ما از اين خونريزی ھای بی شمار حساب 

  . اين يکی ديگر از معيار ھای صلح عادالنه است. بايد به جزای کردار خود برسند

در يک محکمۀ علنی در " ) خلقی ھا "ــ " پرچمی ھا "از روس ھا تا ( اران جنگ  مجازات خائنان ملی، جنايتک ــ١٠

  :حضور افکار جھانی

 آتش کشيده اند و امپريالسم روس و مزدوران آن در افغانستان که مردم ما را قتل عام کرده و شھر ھا و قصبات ما را به

ًند، بايد اقال در دو نکته به ضمير و وجدان جھانی ت بزرگ تاريخی ديگر را در حق مردم ما روا داشته اصد ھا جناي

  :بدھندپس حساب 

ی از عناصر ميھن فروش به وطن خيانت کرده و به نام سياست بازی و به قدرت رسيدن دست در دست ا عده :الف 

ترين يک نيروی بيگانه بر رخ مردم خود شمشير کشيدند و مقدرات مردم ما را به بيگانه ھا تسليم کردند و بزرگ 

اين . تلری پھلو می زند و از آن سبقت می گيرد، به وجود آوردنديدی ھای فاشيسم ھيتراژيدی عصر ما را که با تراژ

عده آشکارا خائنان ملی اند و بايد توسط يک محکمۀ توده ئی عالی که در آن نمايندگان مجاھدين، نمايندگان مليت ھا و 

 باشند، به طور علنی محاکمه گردند و مطابق حجم و شدت جرائم خود به اقوام و نمايندگان منتخت مردم وجود داشته

که به طور آگاھانه به ميھن و مردم خود خيانت کرده اند، " خلقی"و " پرچمی"به خصوص سرمداران . مجازات برسند

نبايد از چنگ بايد بدون دلسوزی به مجازات برسند و کسانی که جناياتی بزرگ را در حق مردم خود انجام داده اند، 

  .عدالت بگريزند

امپرياليسم روس بار ھا .  مناسبات مردم ما با امپرياليسم روس در کتگوری قوانين زمان جنگ مطالعه می شود:ب 

توسط عناصر طرفدار خود از مجاھدين خواسته است که با اسرای جنگی روسی طبق قوانين بين المللی جنگ رفتار 

گاه قوانين جنگ را در مناسبات خود با مردم ما   طول ھشت سال تجاوز خود ھيچولی امپرياليسم روس در. نمايند

 قوانين بين المللی جنگ زندانيان ما را مطابق قوانين جنگ محاکمه نمی کند و با مجاھدين مطابق: مراعات نکرده است 

ه کشته می شوند و يا بمباران دارد ــ از بمب ھای ناپالم، کيميائی و بمب ھای طوطی که در آن افراد بيگنابرخورد ن

مناطق مسکونی، برای ضربت زدن به روحيات مردم استفاده می نمايد که اين ھا در قوانين قبول شدۀ بين المللی جرائم 

  . نابخشودنی است

سلوکيات ارتش اشغالگر روسی در افغانستان تابع ھيچ نظم و انضباطی نيست و حتی خود دولت مزدور نيز نمی تواند 

ًبناء ھزاران مورد وجود دارد که در عرف قوانين جزائی بين المللی به نام جرائم جنگی و جرائم . ا را محاکمه کندآن ھ

قتل عام، آتش سوزی بدون درنظرداشت نيرو ھای مدنی، استفاده از ناپالم، بمب ھای : ضد بشريت ياد می شود مانند 

که روس ھا با تجاوز بيشرمانۀ خود به کشورما تمام نورم ھای بين عالوه بر اين ... کيميائی، بمباران مناطق مسکونی و

المللی را زيرپا گذاشته و ھيچ گونه حقی در کشور ما ندارند و اين خود بزرگ ترين جنايتی است که بر مردم ما تحميل 

يت به شمار کرده اند، ولی در چارچوب يک ارتش استعماری نيز اعمال و کردار آن جز جرائم جنگ و جرائم ضد بشر

  . می رود

... قتل عام کراله، قتل عام در لوگر، قتل عام در کلکان، زھردادن اطفال مکاتب به دليل مخالفت شان با حضور روس و

تومار طويلی از جنايات ضد بشری روس است که جزء جرائم جنگی به شمار می رود و در محکمه ھای خلق در 

برگزاری يک محکمۀ بين المللی مانند محکمۀ . وی به اثبات رسيده استين اواخر در نار ااستوکھلم، پاريس و در
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ما بايد به شدت از . برای محاکمۀ مجرمان جنگ در اخير جنگ افغانستان ضرورتی انصراف ناپذير است" نورنبرگ"

 اثباتيۀ آن  بين المللی گرديم و خود در پی تکميل دوسيه و اسنادۀافکار عامۀ جھانی خواستار دائر کردن چنين محکم

  .برآئيم

ھمراه با ... در اين محکمه به طور حتم پای بزرگ ترين جنايتکاران قرن مانند برژنف، اوستينوف، گروميکو و

اين يکی از ارکان و عناصر غيرقابل انصراف صلح . شامل است... مزدوران آن تره کی، امين جالد، ببرک و نجيب و

  . عادالنۀ مردم ماست

ًر ده ماده عناصر و معيار ھای صلح عادالنه را به بحث گذاشتيم و عمدا از بحث مفصل روی آن ما به طور مختصر د

  . خودداری نموديم

ولی اين صلح عادالنه از کدام راه متحقق می شود؟ شيوه ھا و راه ھای رسيدن بدان آيا از طريق تکدی از قدرت ھای 

اليست که بايد در اخير اين مقال بدان به طور مختصر بزرگ و يا مراحم روسی حاصل می گردد و يا خير؟ اين سؤ

  .پاسخ بگوئيم

  

  :راه ھا و شيوه ھای رسيدن به صلح عادالنه

 روس در تحت شرايط و اوضاع سياسی ــ نظامی و اوضاع بين المللی موجود حاضر نيست به ۀامپرياليسم جنايت پيش

 ھم طمع خام شکست مردم ما و انقياد ملت ما در مغز ھنوز. شکست کامل برنامه ھای خود در کشورما اعتراف نمايد

لذا حاضر نيست يک صلح عادالنه و . بيمار امپرياليسم روس وسواس ھای پيروزی نظامی و سياسی را برمی انگيزد

مطابق " صلح " شرافتمندانه را که در آن آزادی کامل ملت ما ھمزمان با شکست روس مسجل گردد، بپذيرد و خواستار 

که منافع آن را حفظ نمايد، مزدوران آن را برسرير حکمرانی نگھدارد و عقب نشينی او " صلحی . "  خود استبه ميل

  ...مين نمايد وأت" حفظ آبرو " را از افغانستان با 

اين ھا ھمه عناصر يک صلح غيرشرافتمندانه، تحميلی و زروگويانۀ امپرياليستی است که فقط منطق واژگونۀ 

آن چه . ۀ آن را می سازد و در منطق آزاديخواھانه و انقالبيون، چيزی جز تسليم و انقياد معنی نمی دھدامپرياليستی پاي

  . مردم ما آن را تا اکنون نپذيرفته ودر آينده نيز نخواھند پذيرفت

وانيم به ولی آيا با اين وضع می توان به يک صلح شرافتمندانه، عادالنه، واقعی و دوامدار اميد داشت ؟ بلی ما می ت

صلحی که عناصر ده گانۀ آن را برشمرديم، اميدوار باشيم و به وصول بدان اعتقاد داشته باشيم، مشروط بر اين که راه 

  :و شيوۀ درست رسيدن بدان را برگزينيم که چند تای مھم آن را در پائين به طور مختصری می شمريم

  

  :پافشاری روی جنگ توده ئی طوالنی  ــ١

  : والنی مستلزم چند مسأله استجنگ توده ئی ط

 .ـ پافشاری روی مبارزۀ مسلحانه به مثابۀ عمده ترين شکل مبارزۀ ضد استعمار روس

ـ سياسی ساختن جنگ به مفھوم بردن آگاھی ملی و آگاھی اجتماعی در ميان مجاھدان راه آزادی و ارتقای جنگ از 

 . حالت ايله جار به طرف جنگ ھدفمند و آگاھانه

مومی و دوامدار توده ھا تا در پيروزی ھا و شکست ھا و پيچ و خم مبارزه اعتماد و اميدواری خود را به ـ بسيج ع

 . پيروزی از دست نداده و در ھر حالت برای يک جنگ درازمدت آمادگی داشته باشند
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در (ھای جنگی مطابق به تکامل جنگ و تقسيم بندی جديد نظامی بر اساس نيرو ھای دفاع از خود توده ئی ـ تغيير شيوه 

مطابق به ) در سطح ملی(و نيرو ھای مسلح مردم ) در سطح ھر منطقه(، چريک ھای مسلح مردم )سطح ھر منطقه

 .تکامل اوضاع در ھر منطقه

 . سياست اتکاء به خودـ حل مسألۀ سالح و ذخاير ضروری آن بر پايۀ يک

 .ـ حل مسألۀ پايگاه ھای انقالبی ستراتژيک و تاکتيکی

  .ژيک و عقب گاه ھای تاکتيکیيـ حل مسألۀ عقب گاه سترات

  :مسألۀ وحدت به عنوان کليد اساسی پيروزی در جنگ مقاومت کنونی حل  ــ٢

م از اين دريچه است که روس امپرياليستی امپرياليسم ادامۀ گستاخی خود را مرھون تشتت و پراگندگی جنبش ماست و ھ

  . نيرو ھای مجاھد را به جان ھم انداخته، جاسوس حقير خاد را تا سرحد سروری کاذبانه می رساند

مسألۀ وحدت در جنگ مقاومت کنونی يکی از معضله ھای اساسی ماست که ھمگی بدان از ديدگاه منافع تاريخی ــ 

تا وقتی که يکی از نيرو ھای . ًألۀ وحدت اساسا مربوط به ھژمونی انقالب استمس. اجتماعی خود برخورد می نمايند

شرکت کنندۀ ديگر نيرو ھا را به سالمت مشی خود، به صالحيت تاريخی ـ سياسی خويش و به کفايت خويش برای 

و شرايط خوب ھژمونی تنھا امکانات مادی . رساندن مردم به پيروزی نھائی متقاعد نسازد، ھژمونی تأمين نمی شود

. اين چيزيست که بعضی نيرو ھا به وفرت دارند، ولی مردم ھژمونی آن ھا را قبول ندارند. منطقه و بين المللی نيست

در صورتی که خود برنامه دھنده امکان تطبيق آن را . چنان چه ھژمونی تنھا دادن برنامه ھای زيبا برای کار نيست

جانب تطبيقی برنامه ھای انقالب در شرايط کشور .  تھی می شود و ارزش نداردنداشته باشد، آن برنامه از اھميت عملی

ھژمونی فقط التقاء نيرو ھای ذينفع در نقطه معينی است که بنابر خط مشی، سياست ھا، اوضاع . ما اھميت اساسی دارد

ه می تواند ادعای محيطی و توانمندی عملی يکی از نيرو ھا در آن نقطه قرار دارد و بدين صورت صاحب آن نقط

 مسألۀ ، اين مفھومبا. احمقانه است" الفزنی"ھژمونی ديگران را داشته باشد و اين در تضاد انحصارگری ديوانه وار و 

ھژمونی با مسألۀ ترقی پيوند ناگسستنی دارد که بايد ھميشه از مقولۀ وحدت ــ ترقی به عنوان يک پديدۀ مرکب الزمی 

  . ت خود را نمی تواند تثبيت نمايديعگری در شرايط ما واقديصحبت کنيم، چون يکی بدون 

مقصود از وحدت، دادن اعالميه ھای وحدت، و حتی يکجا کردن و مدغم کردن دفتر ھا در يک ديگر نيست، بلکه بيشتر 

  . به عنوان سلوک ھمآھنگ اجتماعی نيرو ھای درگير نبرد در مقابل امپرياليسم روس است

 ضد استعماری پذيرفته شود که از نيازمندی ھای جلب ۀد به عنوان ضرورت تاريخی مبارزچنانچه مسألۀ وحدت باي

  . زيادی داردۀکمک بين المللی و يا اعتراف نامه ھای بين المللی و غيره به عنوان ھدف اساسی وحدت، فاصل

سألۀ وحدت ملت تعلق می کيد نمائيم که سرنوشت مقاومت کنونی مردم ما به مأولی بر يک نکته در ھمه احوال بايد ت

وحدت ملت ما شب فردای آزدای کشور و يگانه راه رسيدن به صلحی دوامدار، واقعی، شرافتمندانه و عادالنه . گيرد

  . است

  : طرح يک برنامۀ ضد امپرياليستی و ترقيخواھانه ــ٣

.  به لشکرکشی نظامی آن منحصر نيستما بار ھا بر اين نکته تأکيد کرده ايم که حملۀ امپرياليسم روس به افغانستان تنھا

امپرياليسم در ذات خود تھاجمی چند جانبه است که در آن استثمار اقتصادی ھمراه با انقياد سياسی، لشکرکشی نظامی و 

ًبناء برای شکست امپرياليسم روس نيز طرح برنامه . مسخ فرھنگی يکجا عمل می کند و يکی در خدمت ديگری است

ساحات امپرياليسم روس را مورد تھاجم قرارداده و آن را شکست دھد ضرورتی انصراف نا پذير ای جامع که در ھمه 

  . است
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است که بر بيشتر ًھنوز ھم جنگ ما، عمدتا جنگی ايله جار . اکنون که ھشت سال از جنگ مقاومت کنونی ما می گذرد

. قط در ساحۀ اکماالت تخنيکی محصور استندان ھای محلی تسلط دارد و رھبری سازمان ھای آن ھا فآن انارشيسم قوم

کار سياسی ساختن توده ھا برای يک ھدف واحد يا ھيچ نيست يا فقط در محدودۀ عوام فريبی ھستريک مذھبی باقی مانده 

در تمام مناطقی که در . گونه توجھی صورت نمی گيرد است و به اوضاع واقعی سياسی و اھداف امپرياليسم روسی ھيچ

ما در پھنای نيرو ھای . وھای مجاھد قرار دارد، آشفتگی اقتصادی و اجتماعی بی نھايتی حکمفرماستتحت تسلط نير

ژی يبدين صورت سترات... سياسی حتی يک نشريۀ جدی تحليلی و واقع بينانه در حد مسؤوليت وضع کنونی نداريم و

  . داردپيروزی جنگ مقاومت و ارتقاء آن تا سطح يک جنبش آزاديبخش ملی شگاف برمی 

ھرگاه ما در ساحه ھای مذکور برنامۀ دقيق علمی و قابل تطبيقی وضع و مردم خود را برای مبارزه ای ھمه جانبه عليه 

. روس اشغالگر بسيج نمائيم، در آن صورت برای امپرياليسم روس راھی به جز از سرافگندگی و شکست باقی نمی ماند

ا با فقر مدھش برنامه ھای سياسی، اقتصادی و فرھنگی مقاومت در جانبازی و فداکاری غنی و شگفت انگيز مردم م

اين خود بازتاب آن تضاد تاريخی است که . تضاد کلی قراردارد و نمی توانند مدت زمان درازی با ھم ھمزيستی نمايند

ياليسم روس به نيرو ھای عقب گرا و تاريخزده ای که برای آخرين بار ظرفيت محدود تاريخی خود را در مقابله با امپر

نمايش می گذارند، دارای امکانات بی حد و حصر مادی ــ تخنيکی اند که به کمک آن بر گردۀ مردم ما سوار می شوند، 

ًدر حالی که نيرو ھای ملی و انقالبی که بايد اين جنبش وسيع و عظيم توده ئی را رھبری نمايند، عمدا توسط روس 

" اگر پاشنۀ .  با کشور ھای منطقه از ساحۀ مبارزه و فعاليت کنار زده  می شوندامپرياليستی و امپرياليسم غرب ھمراه

امپرياليسم روس در تحميل يک نيروی ضعيف و بدنام اجتماعی بر مردم ماست که در طی ھشت سال با تمام " آشيل 

موقيعت طبقاتی ــ تحميلی ديده درائی و خونريزی نتوانسته آن را بر مقدرات ما حاکم سازد، در جانب مقاومت نيز اين 

از جانب حريفان امپرياليسم روسی دنبال می شود و بدين صورت، ضعف مزمن و تاريخی مقاومت، خود را در اين 

  . گونه صحنه سازی ھا و تحميل ھای خارجی نمايش می دھد

دست  انب حريفان او ــ بهما يقين داريم که اين واژگونی تاريخی ــ چه از جانب امپرياليسم روس دنبال شود و يا از ج

توانای مردم ما واژگونه می شود و طبقات اجتماعی ھر کدام در جايگاه مناسب تاريخی خود قرار می گيرند و نيرو ھای 

انقالبی بايد برای واژگون کردن اين واژگونی به طور استوار و خستگی ناپذير کار کنند تا در ميدان نبرد و محل انقالبی 

  .ايانندجوھر شان را بنم

چه اين واژگونی و در نتيجه طرح و عملی ساختن يک برنامۀ جامع االطراف ترقيخواھانه که ھم بديلی در مقابل 

استعمار شرارت پيشه باشد و ھم بديلی در مصاف با ارتجاع خونريز؛ يگانه راه شکست کامل امپرياليسم روس و 

  . استرسيدن به صلحی واقعی، دوامدار، شرافتمندانه و عادالنه

  : استواری روی خط مشی مستقل ملی و انقالبی ــ۴

بعد از کودتای ھفت ثور صف بندی ھای جديدی در رابطه با مسألۀ افغانستان، به نفع مقاومت مردم ما و ضرر 

اين صف بندی ھا اکنون به طور عميقی در زندگی سياسی ما تأثير نموده و در آينده . امپرياليسم روس به وقوع پيوست

  . فعل و انفعاالت آن درجامعه ديرپا خواھد بودنيز

برقدرت امپرياليستی و نيرو تحليل واقعبينانۀ اوضاع کشور ما نشان می دھد که افغانستان روز تا روز در کشمکش دو ا

  .رد و کوچک ديگر به تباھی کشانده می شودھای خ

 با تھاجم روس اکنون به مثابۀ يک عامل مثبت گرچه تضاد ھای بين المللی و مخالفت نيرو ھای بسياری در سطح جھانی

در جريان جنگ مقاومت نقش خود را بازی می کند، ولی در آينده در دراز مدت اين دست درازی ھا که به معنی آفريدن 
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نيرو ھای ويژۀ ھر کدام از قدرت ھا برای خود و نفوذ در تار و پود جامعۀ ماست؛ به عنوان عامل منفی، زندگی سياسی 

  . ۀ ما را دستخوش نا آرامی و آشفتگی ساخته و جامعۀ ما را از سير طبيعی پيشرفت خود بازمی داردجامع

ًبناء بيرون کشيدن افغانستان از دائرء نفوذ ابرقدرت ھا، چنانچه از نفوذ دست درازی کشور ھای منطقه و ھمسايه، 

سم و رسمی که عملی گردد، عالوه بر تجاوز اين دست درازی ھا از ھر جانبی که باشد و به ھرا. ضرورتی حتمی است

مردم ما برای . بر مقدرات و حق حاکميت ملی ما، نيرو ھای رقيب را تشجيع کرده و به دست درازی وامی دارد

پيشرفت سالم و طبيعی خود، برای زدودن افکار عقب ماندۀ قرون وسطائی، برای آمادگی گرفتن برای يک مبارزۀ جدی 

ضد ارتجاع، برای ھمبستگی با نيرو ھای انقالبی و برای تحقق پيشرفت و ترقی اجتماعی نياز ضد امپرياليستی ــ 

  . غيرقابل وصفی به صلح واقعی دارد

بدين صورت پيروی از خط مشی مستقل ملی و انقالبی که کشور ما را در موقيعت قضاوت آزاد بين المللی، روابط 

ی و ھمبستگی با نيرو ھای انقالبی جھان و مخالفت با امپرياليسم، استعمار، مساويانه و آزادانه با ديگر کشور ھا، ھمکار

  . نژادگرائی و صھيونيسم قرار دھد، يکی از راه ھای رسيدن به صلح واقعی و عادالنه است

واقيعت ھای ملی و بين المللی حکم می کند که بديل امريکائی در مقابل بديل روسی و يا آفريدن مزدوران ھم سنگ در 

در کشور ما، نه تنھا به شکست مواجه می شود، بلکه خونريزی بی حساب " خلق " و " پرچم " مقابله با مزدوری 

ديگری را بر مردم ما تحميل خواھد کرد و خواست صميمانۀ ما اينست که مبارزۀ مردم ما در مقابل اژدھای روسی خود 

 عقابان دور نگه دارند و به مردم ما ۀتا دست از الندرس روشن و قاطعی برای تمام قدرت ھای بزرگ و کوچک باشد 

اجازه دھند تا سرنوشت خود را به دور از بازی ھای خانمانسوز و تباه کن آن ھا خود به دست گرفته و در راه يک 

  . جامعۀ آزاد، آباد با رفاھيت و شگوفان به مبارزه بپردازند

  

  :دورنمای اوضاع

اک آن چه ديديم، شگفت انگيز و دردن. ت بگذاريميعورديديم تا پا در سرزمين واقدرنما ريگستان ھای پر از سراب را 

  . ت چنين استيعبود، ولی چه می توان کرد؟ واق

ت ھا و منافع گردانندگان آن از ھم جدا می يعندگونه اند و ھرکدام بر پايۀ موقجنگ و صلح دو پديدۀ به ھم پيوسته و چ

سته و موميائی شده برای اين که نقشی برای خود دست و پا کنند، سر بر آستان در کشور ما چھره ھای خاک نش. شوند

نيرو ھای جنگنده و يا بھتر است بگوئيم مأمورين . قدرت ھای بزرگ می گذارند تا از خوان يغما نصيبی بدانھا نيز برسد

قصر سپيد سر می کشند و در سر، بر قاليچه ھای سليمانی سوار، گاھی از " امارت"لوژستيکی مجاھدان نيز ھوای 

  . پناه می برند، تا از کدام سوراخ دعای شان مستجاب گردد" گل " زمانی ھم به کعبۀ 

کشور ما اکنون زخم خورده و خونريز در ميدان افتيده و ھر کس و ناکس تيغ به دست آمده تا قطعه ای از پيکر زخمی 

  ست بسته و توانا کجا و طمع خام خونخواران و حجامان کجا؟ولی اين مردم د. آن برای خود بگيرد و بر ما منت بگذارد

 پرافتخار که اکنون از سطح به عمق و از گستردگی به ژرفا رسيده است، کم کمک عوامل مانعه، پھلوان پنبه رونداين 

 نوين و ھا، عناصر بی ايمان و بدسگال را از راه خود سيل آسا می روبد و دگرديسی ھا و دگرگونی ھا جانمايۀ حرکتی

  .  است که اين راھی طوالنی، پرپيچ و خم، دردناک، ولی پيروزمند استروندآفاقی تازه برای اين 

 به طور رونداگر دست توطئه کارگر بيفتد و صلحی غيرعادالنه را بر مردم ما تحميل نمايد و نگذارد مولود تازۀ اين 

  . ی شديد تری از نوع لبنان را داشتطبيعی به دنيا بيايد، در آن صورت بايد انتظار خونريزی ھا
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يکی راه پيمائی طوالنی پيروزمند ما تا رسيدن برفراز ويرانه ھای استعمار ــ ارتجاع بر بلندای : دو دورنمای محتمل

آزادی و آزادگی؛ و ديگری زخم خوردن از پشت و خيانتی در خيانت و در نتيجه تحول افغانستان از يک موقيعت 

ی ريختۀ ی به خانه جنگی خانمانسوز نوع لبنانی که در آن ھمه جھانخواران و حجامان بر خون ھامقاومت ضد استعمار

  ".حيات جاودان اندر ستيز است"ما شبانه جشن بگيرند و 

  پايان

  

 ش١٣٩۶اول ميزان: تاريخ نشر

 

 

  

 

 


