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  »قـيـوم رھـبـر«زنـده يـاد : ويسندهنـ
  »ساما«کميتۀ فرھنگی :  ارسالی

 ٢٠١٨ جنوری ٣١
  

  چگونه جنگ مقاومت کنونی چرا و
 ما به پيروزی می رسد؟

٣  

 
  :تحرک ذاتی و روابط متقابل عوامل مؤثر درونی و بيرونی 

مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در جامعۀ ما .  ما شاھد دگرگونی ھای بزرگی بوده استدر خالل شش سال اخيرکشور

مرز ھای تصنعی . عوض گرديده و در نتيجه صف بندی ھای اجتماعی نوين در عرصۀ مبارزاتی به وجود آمده است

در مجاورت ھم، شناخت پاشيده واليه ھای اجتماعی، مليت ھا، فرھنگ ھای متعدد ميان مردم در خالل جنگ از ھم 

انسان محصور و مجبور ما با . بيشتری از ھمديگرمی يابند و امتزاج جبری آن ھا خميرمايۀ حرکت ھای جديد است

مردم جھان در رابطه ای متعدد الجوانب قرار می با نورديدن کوھپايه ھا و دره ھا به ھمديگر می رسند و چه بسا که 

متعدد مبارزاتی حل  ھای ما به ھرحال چيز تازه بود، مردم را در مقابل راه سازمان ھای سياسی که در جامعۀ. گيرند

قرار می دھد؛ سياست ھای محلی يا ملی و يا بين المللی درجريان يک فراگرد سريع و خونبار، نتايج خود را به طور 

به وجود می آورد که مجموع اين وقايع و حوادث و کليت اين جريان ميکانيسمی را . روشن پيش روی مردم می گذارد

فکتور زمانی . انسان به عنوان سازنده و عامل بسيار مھمی در خالل آن تجربه می اندوزد، تغيير می کند و رشد می يابد

در ميان مجموعی از عوامل مثبت و منفی و توازنات بغرنج و پيچيدۀ آن به سير متوالی و مارپيچی به سوی تعالی سير 
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ی که بايد بدان توجه بيش از حد مبذول داشت و نتايج جنگ کنونی و خط سير آن را ميان تياينست آن تحرک ذا. می کند

  .جو کرد و بيرون کشيد و آن جست

توجه محدود به عوامل مثبت و منفی و يا ديدن خود و دشمن در يک رابطۀ مرده و ايستا، ما را به ديدی متحجر و 

نتايج ناشی از آن که انحالل فکری سياسی است می انجامد و زمانی زمانی به يأس و نا اميدی و . سطحی دچار می سازد

ديگر نيز به ماجراجوئی، دادن شعار ھای ميان تھی و توسل به پندارگرائی جزمی، که در ھرحال جنبش را از ديدی 

  .تحليلی علمی و پويا و آينده نگر محروم می سازد

ت ھای تخريبی ھدفمندی متوسل شده است، تا از خالل آن  سياسۀامپرياليسم روس در خالل شش سال گذشته به سلسل

از يک جانب آن ھا به تخريب نھاد اجتماعی ـ اقتصادی جامعۀ ما با . اوضاع جديد مطابق به منافع خود را به وجود آورد

گشته؛ ھدف از سياستی که در فرمان ھای شماره سوم، ششم و ھشتم آن ھا متجلی . اقدام کردند» ساخت گرايانه«منطقی 

 آن مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی بود که می توانست زيربنای يک مقاومت اجتماعی را عليه مزدوران  ضربه زدن

 به بعد در حال ۵٠روسی که در سطح بين المللی از سال ھای » ساخت گرايانۀ«از جانب ديگر منطق . روسی بسازد

غانی را با انگيزه ھای اقتصادی به جانب خود متمائل آزمايش بود، می خواست کتله ای اجتماعی معين از جامعۀ اف

  .گرداند، ولی اين سياست بنا بر عواملی که از حوصلۀ اين مقال بيرون است، به شکست انجاميد

از جانب ديگر امپرياليسم روس و مزدورانش که مدت ھا پيچ و مھره ھای اطالعاتی دولت ھای سابق را در دست 

 بالقوه و بالفعل خود پرداختند، و در مدت زمان کوتاھی کاروانی از مشعل  رو ھای مخالفداشتند، به نابودی کامل ني

 يک جريان فکری و يا يک اليۀ اجتماعی  ًاين حمله منحصرا متوجه. داران سياسی و تاريخی را زنده به گور کردند

اين سياست با . مايندگی می کردنبود، بلکه در آھنگ و پھنای خود حيلۀ تمام تجارب استعماری را به نحوی کامل ن

در يکی دو . وجودی که به جنبش خود به خودی مجال پرواز بيشتری داد، عکس العمل قاطبۀ ملت را نيز برانگيخت

سال اخير امپرياليسم روس با تجربه اندوزی از کاستی ھای گذشتۀ خود به مسخ فرھنگی جوانان و نوجوانان آغاز کزد 

  . نمايد که ھستی آن ھا وابسته به ھستی استعمار باشد  در مؤسسات اجتماعی ـ سياسی تثبيتو می خواھد قشر اوباشی را

اين دگرگونی ھا اگر تا حدودی مرھون . ولی ازسوی ديگر در جانب مردم و مقاومت نيز دگرگونی ھای زيادی رخ داد

ای خود، راه را برای مبارزان راه قربانی بی ھمتای نيرو ھای روشنگر و پيشتاز جامعه است که با بذرافشانی بی ري

ًازادی روشن ساخته اند، ولی عمدتا اين جريان پيشرفت جامعه ازخالل جنگ است که مستقل از ارادۀ استعمارگران و 

خالف خواست آن ھا سلسله ای از تغييرات و دگرگونی ھا را به وجود آورده است که می تواند در آينده پايۀ کار 

  .انقالبی و پيشتاز جامعه قرار گيردمبارزاتی نيرو ھای 

 را  اکنون که استعمارگر روس ھستی قاطبۀ ملت. يکی از اين تغييرات نزديکی زايد الوصف مردم به ھمديگراست

اگر تا ديروز مردم . مورد تھديد قرار داده است، توده ھای مردم به طور طبيعی به فشردگی و نزديکی با ھم نياز دارند

يتی، سمتی و محلی از ھم ديگرجدا ساخته بود، اکنون خط فاصل ديگری در ميان مردم کشيده شده ما را احساسات مل

مجاھد و يا طرفدار روس آن مرزی است که دريائی از آتش و خون ميان آن ھا وجود دارد و مجاھدان راه آزادی . است

 در نقل و انتقال سالح و مھمات، در . و مليت، از ھر سمت و محلی، برادر ھمديگر و ياور ھمديگر اند از ھر قوم

تحرک نيرو ھا از جائی به جای ديگر، در کمک به مجاھدان از لحاظ مواد غذائی، مسکن و امکانات سترواخفاء، ما 

مردم بی ريا و بی دريغ . کمتر به اين سؤال مردم برمی خوريم که مربوط کدام مليت و يا کدام محل و يا کدام قوم ھستيد

خط سير نيرو ھای ھزاره از ميان قبائل پشتون، راه . را در اختيار مجاھدان راه آزادی قرار می دھندھمه چيز خود 

 است، و کمتراتفاق می افتد که مرز ھای تصنعی ديروزی مانع   ...ک وينيرو ھای پشتون از ميان قبائل ھزاره و ازب
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ًاکثرا محدود کنندۀ تازه مانند تعصبات فرقه ئی که الببته عوامل . مؤثری در تحرک، پيشروی و عقب نشينی نيرو ھا باشد

توسط روس دامن زده می شود، در ميان جنبش به وجود آمده است، ولی آن چه مھم است، اينست که ھمبستگی ميان 

ما در جريان سال اخير به نوعی . مليت ھا، اقوام، ميان سمت ھای مختلف و محل ھای متفرق روزافزون است

 با صبغۀ فرقه ئی ھمراه است،  رغم اين کهمرز ھای محلی در ساحۀ نظامی نيز برمی خوريم که علی فروپاشيدگی 

 اين به ذات خود ـ در فروپاشيدگی و فرسايش، انفصال تصنعی ميان اقوام، مليت ھا و محل ھای متعدد ياری می  ولی

  .رساند

رھنگی ميان اقوام، مليت ھا و سمت ھای مختلف کشور به اکنون ما به طور قطع می توانيم بگوئيم که امتزاج سياسی ـ ف

اکنون ديگر تحقير، بی اعتمادی و جدائی . آن اندازه گسترش وتعميق يافته است که در طول تاريخ ما وجود نداشته است

به   در اين جريان سترگ. ميان اقوام، مليت ھا و سمت ھا جای خود را به احترام، ھمکاری و ھمبستگی خالی می کند

ًوجود آمدن يک ملت واقعی در حال تحرک، البته گرايشات منفی و تنگ نظرانه ای ھم موجود است که اکثرا توسط 

روس اشغالگر تقويت می گردد و مورد سوء استفاده قرار می گيرد؛ و يا جوانه ھای اشکال نوين آن نيز به مشاھده می 

ض ھمه جانبۀ ماھوی با استعمارگر، مجال رويش و پرورش اين رسد، ولی بنا برشرايط و اوضاع حاکم بر جامعه و تناق

 جنگ ضد استعماری آن قدر قوی است که  منافع مشترک مردم افغانستان در بحبوحۀ يک. گونه گرايشات را نمی دھد

ھم ھم مرز ھای تصنعی تاريخی را که در سابق بنا بر منافع دولتمداران گذشته به وجود آمده بود، از بين می برد و 

اين وضع جديد پايۀ عينی يک . گرايشات منفی تنگ نظرانه، برتری جويانه و يا جدائی طلبانه را در نطفه می پژمرد

حرکت ملی را که از محدودۀ محلی، زبانی، سمتی و مليتی پا فراتر می گذارد، به وجود آورده است، و برتحليل ھای 

ی را بر »رھبری سنتی«افغانستان، » بائلیجامعۀ ق«واھد با علم کردن ًعقبگرايانه و يا توطئه گرايانه ای که تعمدا می خ

اندام ناموزون آن پيکرتراشی کنند و يا جنبش ما را به طور زيرکانه تضاد ميان قبائل عقبگرا و حکومت مرکزی 

 شده در جامعۀ چه، اين تحليل گران يا از دنبال کردن جدی تغييرات واقع. جا بزنند، خط بطالن می کشد» اصالح طلب«

 و يا اين که انگيزۀ معينی آن ھا را ستاوضاع و شرايط ماقبل کودتابر خود بی خبر اند و نقطه نظر ھای شان مبتنی 

می نمايد؛ ولی در ھر حال تغييرات حاصله در اين ساحه به آن اندازه » دانشمندانه« ھای  وادار به دادن اين گونه طرح

ه است، ولی در وضع کنونی آن پايۀ عينی را که در آن نيرو يا نيرو ھای محلی ايست که اگر ھم به منتھای خود نرسيد

تحليل بيشتر اين مسائل و نتايج . بتوانند ستون فقرات يک حرکت ضد استعماری را به وجود آورد، از بين برده است

  .گذاريم به وقت ديگری که بايد به طور مشخص روی آن کار کرد حاصله ازآن را می

بروز . گرجامعۀ ما بعدازکودتای ھفت ثور شاھد به وجود آمدن سازمان ھای سياسی متعددی بوده استاز جانب دي

سازمان ھای سياسی متعدد درجوار ھمديگر در زندگی اجتماعی ـ سياسی مردم پديده ايست تازه و نوبنياد، و جامعۀ ما 

د، که حکومت مرکزی با ھمکاری اين ًقبل از کودتای ھفت ثور عمدتا از خالل مؤسسات سنتی خود اداره می ش

  .مؤسسات سنتی با مردم رابطه داشت

بعد از کودتای ھفت ثور و به ويژه پس از تھاجم روس به افغانستان، در داخل و خارج کشور سازمان ھای سياسی 

امعه و نبود دارای افکار و اعتقادات، سازماندھی و شيوۀ کار متناقضی به ميان آمد؛ و بنا بر تناقضات موجود در ج

ما اکنون در صدد تحليل . تجربۀ سياسی، صف بندی ھای متعددی در مقابله با استعمار روسی و ايادی آن به وجود آمد

آن چه برای ما در اين مقال مطرح است، . ھمه جانبۀ اين سازمان ھا و نقش تاريخی آن ھا در جامعۀ خود نيستيم

  .ه اندوزی آن ھا از خالل يک پيوند فعال و پويا استبرخورد مردم نسبت به اين سازمان ھا و تجرب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

مقاومت جانبازانۀ مردم ما که بر پايۀ يک جنبش خود جوش توده ئی به وجود آمده بود، بعد از به وجود آمدن سازمان 

 کردن اھداف سياسی خود، در تکامل ملیعھای سياسی متعدد در داخل و خارج کشور برای مقابله با روس اشغالگر و 

مردم قھرمان ما مسؤوليت تاريخی برپا کردن شورش فراگير . خويش با ھمديگر در رابطه و پيوند نزديک قرارگرفتند

را داشت، ولی رھنمائی اين شورش، تغذيۀ آن با وسائل مادی ـ تخنيکی و سياست ھای معينی که اين شورش را از 

  .ودمراحل ابتدائی آن ارتقاء دھد، مسؤوليت سازمان ھای سياسی ب

 کردن ملیعمردم در مراحل اولی جنگ در اشکال گروه ھای محلی واليتی و سمتی، اشکال متعددد سازماندھی و 

سياست ھای سنتی را ھمراه با شعار ھای سياسی معينی داشتند، ولی اختناق روس از يک جانب و امکانات مادی ـ 

ردند، عواملی بود که توده ھا را به سازمان ھای سياسی تسليحاتی که عده ای از سازمان ھا از مراجع معينی به دست آو

 به ی حسی خود که اوضاع حاکم بر آن ھا تحميل کرده بود، خيلی زود رو توده ھای مردم با منطق. نزديک کرد

سازمان ھائی آوردند که می توانست نيازمندی ھای آنی آن ھا را در ساحۀ نظامی پاسخ بگويد؛ به خصوص که اکثر اين 

 نيز آراسته بودند، که می توانست با احساسات مذھبی مردم که اکنون با ھويت "ۀ دين مقدس اسالمحل"ن ھا با سازما

ولی مردم در خالل نزديکی، ھمکاری و جانبازی بی ريای . تاريخی و اجتماعی آن ھا گره خورده بود، ھمراھی نمايد

 ـ تخنيکی خود عاليق غيرمبازراتی را بر مصالح خود متوجه شدند که اين سازمان ھا در سياست تسليحاتی و مادی

عليای ملی ترجيح می دھند، و ھمچنان شعار ھای بلند شده از طرف آن ھا صرف نظر از اين که در تفصيالت خود با 

آن چه برای مردم بيش از ھمه . ھويت تاريخی مردم بيگانه است، در تناقض با عملکرد روزمرۀ خود آن ھا قرار دارد

ده بود، تفسيرات متعددی بود که اين عده از احزاب از مسائل مبرم حياتی زندگی مبارزاتی و ارزش ھای تکان دھن

مذھبی آن ھا داشتند، تا آن حدی که اين تفسيرات متناقض، تعصبات فرقه ئی را در درون مردم امتداد داده و از 

  .ه استاختالفات فکر و انديشه تا سرحد روياروئی نظامی با ھمديگر پيش رفت

خونريزی ھا و استخوان شکنی ھای گستردۀ آن توسط اين احزاب و گروه ھا به نام ھای مختلف ولی ھمواره به نام 

اسالم در ميان مردم دامن زده شد و در نتيجه مجموع سياست ھای آن ھا در ارتباط با مردم از مرز اختالفات درونی پا 

ًسياست اجتماعی اين گروه ھا اکثرا انحصارگرايانه، منفعت . الج رسيدفراتر گذاشت و به تناقضات تعصبی و غيرقابل ع

ت و اين خود مردم را به تفکر و انديشه در مورد ماھيت، اھداف و عملکرد اين گروه ھا ساجويانه و چپاولگرانه بوده 

ديگر بود، تا مگر عکس العمل مردم در مقابله با اين اوضاع دوری گزيدن از يک گروه و رفتن به گروه . وامی داشت

راه رستگاری را در آن جا بيابد، ولی در اين تحرک دايم که تجربۀ زنده و گويا با آن ھمراه بود، مردم می ديدند که 

 در اين ميان مردم ھمراه با نااميدی توأم با تجربه اندوزی خود، نيز به ايجاد  .»يافت می نشود«" مولوی"انسان گمشدۀ 

، اتحاديه ھای محلی و مليت ھا، »اتحاديه ھای قومی«ھا، » لويه جرگه«مت گماشتند؛ به اشکال سنتی سازماندھی ھ

 پناه بردند که ھمۀ آن اشکال عکس العملی سازماندھی مردم بود که   ...شورا ھای وحدت مجاھدين، شورا ھای تبليغی و

 درک واقعيت ھای ملی و بين لمللی از يک جانب از گروه ھای لم داده بر جنبش ناراضی بودند و از جانب ديگر بدون

می خواستند خود زمام امور خود را در دست گيرند، ولی واضح بود که اين اشکال عکس العملی و عارضی ساماندھی 

  .در شرايط بغرنج و پيچيدۀ  کشور ما تاب و توان رشد و تکامل را ندارد

، دامگستری ھا، ھنوز ھم به حرکت و تجربه ولی سيل سرکش مقاومت مردم از ميان ھمۀ اين مصائب، نااميدی ھا

جدائی ھای کتله ئی مردم از اين گروه ھا روزافزون و ھدفگيری مردم از ارتباط گيری با . اندوزی خود ادامه می دھد

ی ھم به طرف يأس و نااميدی از اين سازمان ھا حرکت می کنند، ولی اعده . اين گروه ھا نيز مشخص تر می شود

ی خود را با شيوه ھای خاص خود ادامه می دھند، و عدۀ ديگر نيز از لحاظ فکری، سياسی و تحرک و راه ياب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ًسازماندھی، مرز ھائی با گروه ھای مذکور می کشند و روابط خود را با آن ھا دقيقا در سطح ارتباطات مادی ـ تخنيکی 

 وجود می آورد و  ساحۀ مبارزاتی را ی قليل بها العمل ھای حادی که توسط عده  بگذريم از عکس. محصور می سازند

آن چه مھم است، اين است که تجربۀ شش سال شاھد نيروی عظيم، شگرف و . به اشکال گوناگون آن ترک می کند

سرکش مردم، جانبازی آن ھا و ظرفيت مبارزاتی آن ھا است که گروه ھای مذکور به ھيچ صورتی نمی توانند ھمپای و 

ر نتيجه به پوسيدگی، ازخود بيگانگی و انعزال روزافزون اين گروه ھا و بعد به ھدر ھمراه به آن حرکت کنند و د

با تحليل عميق، واقعبينانه و آينده نگر اين فراگرد است که ما . نيروی مبارزاتی بيشترتوده ھای مردم منجر می شود دادن

جنبش خود به خودی توده ھای مردم ـ به ًجنبش کنونی را جنبش با مراکز متعدد بدون رھبری سالم و ھم اکنون عمدتا 

مفھوم فرار از مراکزتحميلی ـ ارزيابی کرده و سياليت اجتماعی توده ھای جانباز و قھرمان خود را درتمام ابعاد آن ديده 

و اعالن می کنيم که فروکش کنونی در جنبش ما نه يک مسير عقب گشت توده ئی، بلکه شکست سياست معينی است که 

 خالل شش سال و اندی گذشته تحميل شده است، و نبايد به ھيچ صورت ميان اين دو فراگرد متناقض که در بر مردم در

تعميم اين فروکش و يا . مقاطع و صور معينی در تماس ھم حرکت می کنند، ھم ھويتی و ھمسرنوشتی را پذيرا گرديم

رشد بديلی است که بتواند از ميان يک تحرک ميالد حرکت جديد بر پايۀ نيازمندی ھای جنبش، شروط ايجاد تکامل و 

. عظيم توده ئی و از ميان موانع بی حد و حصری جنبش را به طورالينقطع از مرحله ای به مرحله ای جديد ارتقاء دھد

ًاين امکان به طوربالقوه و بالفعل ھنوز ھم وجود دارد و حساسيت مرحلۀ کنونی جنبش نيز دقيقا بر روی ھمين محاسبه 

  .ر استاستوا

جنبش آزاديخواھانه و آگاھانه که منافع تاريخی ملت ما را در خالل يک جنگ استعماری به دوش بکشد، در اين ميان ھم 

از ضعف ذاتی رنج می برد که ناشی از پراگندگی درونی، کم تجربگی، نبود يک سياست عمومی روشنی است که 

اوضاع ويژۀ حاکم بر جنبش، عوامل نامساعد منطقه و بين المللی،  و ھم از مجموع اين نيرو ھا را به دور خود جمع کند

دوش داشته است، چه در مقابله با روس ه نقش روشنگرانه و بارزی را که اين جريان در خالل شش سال گذشته ب

زی استعمارگر و چه در دادن آگاھی به مردم از خالل يک مبارزۀ روياروی با دشمن و دادن نمونه ھای بارزی از جانبا

البته اکنون در صدد تحليل ھمه جانبۀ اين جريان و نقاط . قھرمانانه و بی ريای آن ھا؛ به ھيچ وجه نمی توان ناديده گرفت

مثبت و منفی آن نيستيم، ولی آن چه قابل تذکراست، اين است که توده ھای مردم ما در ھمه احوال از فرزندان صديق و 

 تمام ھستی خويش دفاع کرده، و در وجود اين جريان آيندۀ تابناک آزادی کشور پاکبازخود و فرزندان رنج و مبارزه با

تبليغات زھرآگين دشمن اشغالگر و عناصر متحجر و عقب گرای جنبش اگر چه در ساحه ھای معينی موفق . را ديده اند

  .به پخش سموم خود شده است، در مجموع مردم ما را نتوانسته است از اين جريان جدا سازد

که مردم در خالل شش سال گذشته با تجربۀ مستقيم و بالفصل خود، شناخت بيشتری از دشمن به دست  صه اينخال

سازمان ھای سياسی موجود در ساحه را از نزديک ديدند، با آن ھا در تعامل و ھمکاری قرار گرفته و نتايج . آوردند

د و در رابطۀ تنگاتنگ منطقه و بين المللی قرار گرفته خود را حاصل کردند، توانائی ھای ذاتی خود را به آزمون گذاشتن

البته اين تجربه اندوزی با قيمت گزاف به دست آمده و به طور بسيار بطی به . و مؤثرات آن را برجنبش ما درک کردند

ھم اکنون با بسياری از توھمات و شبھات توأم است، ولی به ھرحال تجربه ای است مستقيم و مشخص . پيش می رود

توسط توده ھای ميليونی که بر تکامل اوضاع بعدی جنبش تأثيرات ژرف و ديرپای خواھد گذاشت و پايه ای محکم برای 

  .رشد آگاھی ملی و انقالبی فراھم خواھد کرد

اين آگاھی اکنون مرز ھای شش ساله را به سرعت درنورديده . بدين صورت آگاھی نوين پا به عرصۀ وجود می گذارد

ھر و روستا، روابط بين فرماندھان و فرمانبرداران، روابط ميان جبھات مختلف کشور، و ميان مليت روابط ش. است
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ھای مختلف، و ھمچنان روابط حاکم بر عقب گاه جنبش در پاکستان و ايران با جبھات داخلی به طور فشرده و ھمه 

يند که از ساحۀ محدود زندگی محيطی او انسان تفنگ به دست خود را با وقايعی رو به رو می ب. جانبه رشد می يابد

. بيرون رنگ گرفته و او بايد با آن درآميزد، آن را شکل داده و مطابق به نيازمندی ھای خود در جھت معينی سوق دھد

زمانی اين وقايع او را با خود می کشاند و در خالل اين جبر، او خود را بازمی يابد و زمان ديگری با کوشش و تقالی 

اين مبارزه در آنچنان محيط گسترده . ی بازسازی محيط زيستن مطابق ميلش سازندۀ جبری برای ديگران استخود برا

ای حرکت می کند که در آن امپرياليسم روس و مزدوران خود فروختۀ آن يک جانب اين تنازع بزرگ را می سازد، و 

 می گيرد، و جانب ديگرآن را پويش درونی او با تمام وجودش در مقابل ابعاد وسيع حرکت امپرياليستی روس قرار

اين حرکت متناقض پيچيده وگسترده . مجموعۀ بزرگی از مردم کشورش، مردمان ھمسايه اش و مردمان جھان می سازد

  .پايۀ اين آگاھی نوين است که اکنون در ذھن مردمان ما نقش می بندد و شخصيت ذھنی آن ھا را می سازد

ت تاريخ خود، نظام ارزشی خويش با تمام جوانب ميرنده و بالندۀ آن، مناسبات خود با آگاھی ملی به مفھوم درک درس

دشمن، با ھمراھان، با مخالفان و يا کسانی که در خطوط متوازی و يا متقاطع با او حرکت می کنند، و در نتيجه فھم 

 اند و اکنون در مفھوم ھم پيوسته که دارای سرنوشت مشترکه دورنمای حرکت اجتماعی خويش به مفھوم گروھی ب

 يابند و در مفھوم جامع آن درک موقعيت خود در تاريخ و جامعه، اکنون در  ملت افغانستان ھويت مشترک خود را می

ک مبارزۀ فراگير برای تثبيت ھستی و ھويت يشرايطی پا به عرصۀ وجود می گذارد که ملت به پا خاستۀ ما درگيری 

ی را که فکری ـ سياسيحل  ھایاز جانب ديگر مناسبات اجتماعی پوسيده، و راه . خود در مقابل امپرياليسم روس است

آن ھا درخالل شش سال و اندی به پيش کشيده اند، در اثر تجربۀ غنی مردمان ما ناتوانی و يا توانائی محدود خود را به 

ی تواند بازتاب خود را در شکل دھی اين اين دو عامل به ويژه با سلسله ای ديگر از مسائلی که گفتيم نم. آزمون گذاشتند

اگر آگاھی ملی ضد استعماری مردم ما بدون موانع جدی ای به رشد يا ارتقای خود رسيده است، . آگاھی نداشته باشد

آگاھی ملی ضد عقب گرائی بنا بر سلسله عوامل ملی، منطقه و بين المللی با آن آھنگ حرکت نمی کند؛ ولی مردم ما 

 تجارب حسی، پراگنده ولی مستقيم خود را از نيرو ھای عقب گرای جامعه دارند، که به يقين در آينده اکنون کوھی از

ھمراه با يک جريان روشنگر و رھگشا تا سرحد يک آگاھی منطقی ارتقاء می يابد؛ و اگر ھم شدت اختناق روس و 

ا بطی سازند، ولی به ھيچ وجه اين جريان عوامفريبی عناصر عقب گرا بتوانند از رشد سريع آن جلوگيری کرده و آن ر

  . را نمی توانند سد شوند و يا نابود سازند نيرومند آگاھی آفرين

بدين صورت فاکتور زمانی در يک مبارزه ای درازمدت اگر از يک جانب با توازن قوای موجود در ساحه اندازه گيری 

دی ـ سياسی، شيوه ھای متعدد سازماندھی مبارزه و راه می شود که خود را در اشکال مبارزۀ مسلحانه، مبارزات اعتقا

يابی برای حل مسائل اقتصادی ـ اجتماعی مردم و در مناسبات بين المللی نشان می دھد؛ از جانب ديگر با آن تغييرات 

ی آيد، درونی پيوند دارد که در خالل اين حرکت به طور مستقالنه و خارج از ارادۀ طرفين و يا اطراف نزاع به وجود م

 و ھم بر روی مجموعۀ ميکانيزم حرکت می گذارد، که در ءرشد می کند و تأثيرات خود را ھم بر روی توازن قوا

جامعۀ ما در تغييرات وارده در مناسبات اقتصادی مردم، در ھمبستگی روزافزون ميان اليه ھای اجتماعی ضد 

زون مردم؛ از موقعيت نوينی در رشد آگاھی ملی استعماری و مليت ھای مختلف کشور ما، در تجربه اندوزی روزاف

درک علمی فکتور زمان حکم می کند که ما در تحليالت خود تفاعل و . ضد استعماری و ضد ارتجاعی مضمر است

 را با تغييرات و تحوالت درونی به طورکلی و ھمزمان با آن در ھر مقطعی از مقاطع ءتأثير متقابل توازن موجود قوا

جبر . ر واقعبينانه مورد ارزيابی قرار دھيم و امکان غلبۀ يکی بر ديگری را بايد علمی بررسی نمائيممبارزاتی به طو

تاريخی به مفھوم حرکت پيشروندۀ تاريخ از خالل تغييرات درونی پويا و تأثير روزافزون بر شرايط محيطی اش به ھيچ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

که بر آن حاکم است، مورد مطالعه قرار گيرد ) نی ما در مفھوم مناسبات کنوءتوازن قوا(وجه نمی تواند جدا از شرايطی

اين گونه برخورد يک جانبه ما را به جزم گرائی بی اساس می کشاند که کليت يک حرکت را بدون . و مفھوم واقع شود

درنظر داشت پيچ و خم اجزای آن در نظر داشته، احکام خود را بر پايۀ آن صادر کنند، در حالی که جانب ديگر آن 

ه بيش از حد و مطابق به توازنات موجود در مبارزۀ کنونی است، بدون اين که سمت حرکت را بر پايۀ کليت اين توج

بدين صورت ما با درک شرايط حاکم موجود که به ھر صورت دارای محدوديت زمانی است، از . حرکت قرار دھيم

جه به يأس و نااميدی گردن می گذاريم و يا راه ھمه تغييرات عميق حاصله در درون جامعه و جنبش غافل مانده، در نتي

) ءتوازن قوا(اگر مدت کوتاه و در مقاطع نزديک زمانی اين شرايط . نيم بند و سازشکارانه را پيش می گيريمحل  ھای

است که می تواند موجب پيروزی ھا و شکست ھا گردد و خود می تواند پايۀ تندی و کندی تغييرات درونی شود، ولی 

 و ء می تواند تأثيرات عميق خود را بر روی توازن قواً زمان دراز اين تغييرات درونی جنبش است که عمدتادر مدت 

  .مجموع ميکانيزم حرکت بگذارد

تناقض ميان ما و دشمن، تناقض درونی ميان : بدين صورت جنگ درازمدت کنونی ما درگير تناقضات گوناگون است

ون آن، تناقض ميان گروه ھای مقاومت در ابعاد مختلف آن، تناقض ميان سطح گروه ھای مؤتلفۀ دشمن در ابعاد گوناگ

پيشرفت جنگ با عقب ماندگی سياسی ــ تشکيالتی آن، وتناقض ميان توازن قوای موجود در ساحه و جھت حرکت 

  ...گروھی جنبش و

  جنبش در کليت آن است،اگر تناقض ميان ما و دشمن به عنوان تناقض اساسی و عمده تعيين کنندۀ سيما و خصلت 

تناقض ميان قوای موجود و تحرک درونی جنبش تعيين کنندۀ سمت حرکت جنبش است؛ و اين تناقض است که تعيين 

اگر تناقض ميان ما و . کنندۀ جايگاه جھت عمدۀ تناقض، محرک آن به پيش و عقب و باالخره تعيين کنندۀ اختتام آن است

عدم فھم دقيق اين .  و تحرک درونی سرنوشت سازآن استء تناقض ميان توازن قوادشمن سرشت اين پديده را می سازد،

قضيه است که گاھی عده ای از رھبران را به جزمی گری بی پايه می کشاند و زمانی نيز بر عدۀ ديگری يأس و 

  . نااميدی مستولی می گردد و خود را در عقب گشت ھای فکری، سياسی و عملی نشان می دھد

  

  

 

 

 

  


