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  ازمتن سخنرانی وليد دراولين سالگرد شھادت رھبرخالصۀ 

  
  "رھبر "  عبدالقيوم يادوارۀ شھيد
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  ی که رھبر در آن رشد کرد اھستیاز 
  تا

  که بر تکامل ھستی اثر نھادرھبری 
  

شديد چندين تجاوز ديو استعمار انگليس ومقاومت جانبازانۀ  ھنوز جامعه ی ما از تالطم وتکانھای
نيروھای . حاکميت آنرا درھم پيچيدرسرتاسری خلق سلحشورما آرام نگرفته بود که جابجائی ھا د
انرا بر اريکۀ قدرت بنشانند تا از اين اھريمنی از بيرون ھريک ميخواستند اھرمن ھمسرشت خودش

طريق دندانی به استخوان خلق ، که گوشت آنرا تجاوز اجانب وخانه جنگی ھای اميران خيانت پيشه 
،  اين تعويض مھره ھا خواھی نخواھی کين توزيھا وانتقام جوئی ھای محلی،. تکانده بود ، برسانند 

  .ائی را ويران ميکرد وخونھائی را جاری ميساخت را به د نبال داشت ، خانه ھ. . . منطقه يی و
    خاندان طالئی که با زد وبند ونيرنگ ھای ويژه ی خودش گوی سبقت از حريفان ربوده وبراريکۀ 
سلطنت لميده بود ، برای استقرار واستحکامش  برھرگونه حرکتی وبرھر جنبندۀ مخالفش تاختن گرفت 

  .  جامعه تحميل کرد ويک وحشت واستبداد قرون وسطائی را بر
    اين اژدھای کور با ھمدستی ارگانيک با ديو استعمار و امپرياليسم ، طبقات رنجديده را که رنج 
جنگھای طاقت فرسای ضد انگليس را بردوش کشيده بودند از کليه حقوق اوليه محروم ساختند 

يد ضد استبدادی وضد وفرزندان رشيد مردم را که ميتوانستند علمبردار حرکتھا وجنبش ھای جد
  .  استعماری باشند سرزدند وبه خون کشيدند 

ھنوز شش سال وچار سال داشتند که .     مجيد و رھبر در متن چنين شرايطی ديده به جھان گشودند 
  . پدر وپدر کالن شان نيز درقطار ھمين قربانيان دريک روز به چوبۀ دار سپرده شدند 

رھبر بودشانرا ميتوانستند لمس کنند واز شرايط  محيط وپيرامون   اين درست زمانی بود که مجيد و
شان تاثير بردارند ، ولذا از ھمين آغاز ھستی تخم کين پدر کشتگی درمزرع بارور وجود شان کاشته شد 

دشمن نيز به آغاز اين دشمنی . و بنابر سنت جامعه راه آشتی با قدرتمداران بر رخ شان مسدود گرديد 
گاھی داشت ، وبر آن شد تا اثرات آنرا بکاھد ونگذارد که خانوادۀ ستم زده قد راست کند آشتی ناپذير آ

وفرزندانش با شرايط نسبتا مساعد محل خودی ، در متن ھمدردی وھمکاری ھای مردم آشنا ، که با 
تبعيد گام بعدی را در . شناخت واحترام به آنھا دلسوزانه ومھربانانه برايشان مينگريستند ، رشد کنند 

بازماندگان اين خانواده گذاشت وبا غصب ملک و جايداد شان آنھا را به ديار ناآشناتر ودور از امکانات 
زندگی فرستاد تا در تنگدستی وغربت روان سرکش وانتقامجوی شانرا بکشد ، وآنھارا چنان در 

 وبرنامۀ ستمگران اماعکس تصور. ناماليمات زندگی بپيچاند که خون پدر وپدرکالن فراموش شان شود 
 گرديد وآنھارا که – به ويژه دو فرزند آن –حاکم ، رنج تبعيد وغربت نيز چاشنی ضديت اين خانواده 

باداشتن ملک وزمين وجايداد متوسطی درصف گروه ھای نيمه مرفۀ جامعه قرار داشتند ، وآنقدر از ستم 
چيز وفقرزده انداخت  که بد ينطريق بر اقتصادی نظام رنج نديده بودند ، درصف گروه ھا واليه ھای بی 

  . نارضايتی وضديت شان باخود افزود ، آبديده تر ومصمم تر شان ساخت 
 زمينه ھای اجتماعی رشد شخصيت ھای – ستم ، فقر ، تنگدستی وتبعيد –    عوامل برشمرده درفوق 

ی ، تربيت خانوادگی مبارز مجيد وقيوم را از طفوليت ميسازد ، که ھمراه با استعداد وظرفيت ذات
وتحوالت اجتماعی بعدی موثر بر آنھا از اين دو برادر دوالگوی رزم ، دوشاھکار حماسی ، دوانقالبی 

  . آبديده ودو رھبر نستوه به وجود آورد 
    ما دراينجا سر تشريح زندگی اسطوره يی مجيد کلکانی را که دراعماق ذھن مردم ما تاجاودان 

م تا مختصر برخوردی به زندگی پربار وھستی پرکار عبد القيوم رھبر داشته باقيست نداريم وبر آني
  . باشيم 

 م ديده به جھان گشود ، ١٩۴٢ ش مطابق جنوری ١٣٢٠    عبد القيوم رھبر که به تاريخ بيستم جدی 
پس از ختم دوران تبعيد به . تحصيالت ابتدائيش را در تبعيدگاه خانوادگی اش در قندھار سپری کرد 

آنھا تحصيالت دينی درين مدرسه را با . ابل آمد وھمراه با مجيد برادرش به دارالعلوم کابل شامل شد ک
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ولی دشمن اين دوبرادر را آرام نگذاشت وبا طرح توطئه آنھا . موفقيت ھای فوق العاده به پيش ميبردند 
کرد ، وآن اينکه خود با پس از سپری شدن زندان ، مجيد برنامۀ ديگری را طرح . را به زندان انداخت 

انتخاب زندگی اسطوره ای اش تمام توجه دشمن را به خود جلب کرد وقيوم را تاحدی ازين معرکه 
قيوم رھبر نيز با استعداد خويش در جريان تحصيل . بيرون کشيد تا او بتواند تحصيالتش را دنبال کند 

صيلی روانۀ جامعۀ االزھر مصر گرديد در فاکولتۀ شرعيات پوھنتون کابل با استفاده از يک بورس تح
وبا آموزش علوم وحقوق اسالمی وتمدن وفرھنگ مصری وعربی وزبان آن درسطح يک خبره تبارز 

با اين حال در پی آموزش بيشتر شد و رھسپار آلمان غرب گرديد وبه مدد استعدادش شامل . کرد 
ار آن به مطالعات شرق شناسی وتحقيق در کن. پوھنتون کيل ھامبورگ شد وحقوق  بين الدول را آموخت 

با اختتام دورۀ رسمی . در فرھنگ و کلتور غرب وآموزش زبانھای متعدد وعلوم سياسی نيز دست يازيد 
. تحصيل به او پيشنھاد تدريس در ھمان پوھنتون را کردند ، مدتی به حيث استاد در آنجا تدريس ميکرد 

ت مکسپالنک نيزدرآمد وبه حيث يک شخصيت علمی ، عالوتا به عضويت انجمن شرق شناسی انستيتو
يک سياستمدارماھر، حقوقدان زبده ، متخصص درفرھنگ وزبان شناسی شرق وغرب ، اديب ، شاعر ، 
نويسنده ، سخنور ودريک کالم يک شخصيت ھمه جانبۀ ممتاز ھم درمحافل افغانی وھم درسطح بين 

  . المللی شناخته شد 
 روح رزمندۀ خودرا با – به ويژه در پيوند با مجيد –اب به چنين خانوداه    بدينصورت رھبر با انتس

تزئين آموزش ھای اکادميک علمی در رشته ھای گوناگون آذين بست وآنرا تحت رھبری علم وآگاھی 
او با گرفتن گزارشات اوضاع داخل ، ازطريق برادرش مجيد ، خودرا درمتن وقايع . جھت دھی نمود 

ًعالوتا با مطالعۀ تاريخ وتجارب جنبش ھای آزاديبخش ومترقی . رد ميساخت مبارزاتی کشور وا
گھگاھی به حيث سخنگوی بخش متعلقه اش درجنبش ، درمحافل . برگنجينۀ  تئوريکش می افزود 

دپلماتيک وبين المللی شرکت ميکرد ودرين عرصۀ کار ومبارزه استعداد خارق العاده ای نشان داد وبه 
  . اديبخش وبرخی ساحات دپلوماتيک جھانی چھرۀ شناخته شده بود اکثر جنبش ھای آز

    اينھا مجموعه ای عوامل اجتماعی بودند که درشکل دھی وساخت شخصيت رھبر به حيث يک 
  . عنصر ضد نظام حاکم ، مبارز ، آگاه وشناخته شده نقش داشتند 

  
  :  اوضاع وعواملی که اورا به رھبری طلبيد – ١

 اولتر از ھمه بايد به شرايطی توجه کنيم که پس از شھادت مجيد بنيانگذار ساما     درين رابطه
ًپس از آن نياز اوضاع عمومی به ھمچو شخصيتی را وعالوتا ويژگی . درسازمان تحميل واعمال گرديد 

  . راس سازمان را به اشاره ميگيريم درھای شخصيتی رھبر وضرورت نصب او
  

  ) : ش ١٣۵٩ – ۶١(  اوضاع خاص ساما –الف 
    ميتوان گفت که سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمانی است که در سنگر نبرد تولد شده وسنگر 

 ش پروسۀ ١٣۵٨اين سازمان از بدو پيدايش خويش درسال . گھواره وپرورشگاھش بوده است 
ازآوان . است استحکامش را درطوفان جنگ نابرابر با اجيران روس و باارتش تجاوزگرش سپری کرده 

کودکی زير ضربت ھای سھمگين و پيھم اين وحشيان قرار داشته  و درين نبرد نابرابر بزرگترين  
با اينحال نسلی از بنيانگذاران ورھبرانش به قربانگاه . حماسۀ رزم ومقاومت ملی را رقم زده است 

درتعاقب آن قافله ساالر دلير و. شتافتند تا با موج خون شان حرکت تکاملی تاريخ را شتابنده تر سازند 
سازمان مجيد کلکانی ، سينۀ ستبر ومردانه اش را در برابر آتش اھريمنان وحشی روس وعمالشان سپر 

وبه . ميسازد ، تا جنبش مردم ودر پيشاپيش آن سازمان نوپای ساما گامی ديگر تاريخ را به جلو برانند 
ای سازمان جانبازانه وپاکبازانه مرگ را به ھمين سنت عده ای ديگر از رھبران ، کادر ھا واعض

  . سخريه گرفته وھديۀ خون دادند 
    سازمان بادادن اين ھمه قربانی ، وبه ويژه با ازدست دادن مجيد تاحدی تعادلش را از دست داده بود 

. ودشمن متجاوز نيز با وارد کردن ضربات پی در پی ھوای نابودی کامل سازمان را درسر ميپروراند 
َدرھمچو فرصتی ارتجاع تاريخزده ومزدوربيگانه که از قبل فروش منافع ملک وملت به امريکا  ِ
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جنبش مردم سوار شده بود ، از عقب بر  ومتحدين منطقه يی اش تا دندان مسلح شده وبه زور بر گردۀ
، ھم بدين نحو سازمان از دوجانب . سازمان آتش گشوده وضرباتی برپيکر زخم خوردۀ آن وارد ساخت 

از طرف روس وعما لش وھم از طرف امريکا ومزدورانش ، زير آتش متقاطع قرار گرفت که خواھی 
ويا " چپ"عده ای نيمه راه از آن بريدند ، عده ی به انحرافات . نخواھی بر حرکتش تاثير ميگذاشت 

درگيريھای راست غلتيدند وسازمان درعين روياروئی با دشمنان نيرومند بيرونی در درون نيز دچار 
از کادرھای باقيمانده .  سياسی وتشکيالتی شده بود واختالفات درونی نيز باال ميگرفت –ايدئولوژيک 

درمرکز کسی قادر نبود اين کاروان را رھبری کند ، اوضاع حاکم کاروان ساالری ديگر ميطلبيد که در 
  . و کسی جز عبدالقيوم رھبر نبود و ا. اختالفات موجود دخيل نباشد وھمه بتوانند به او اعتماد کنند  

  : ضرورت جنبش –ب 
از سوی ديگر جنبش درمسير تکاملی اش وارد مرحله ای ديگری شده وبازتاب آن از مرزھای کشور 

روسھا ميخواستند با استناد به حضور نيروھای ارتجاعی . ومنطقه گذشته صحنۀ گيتی را در مينورديد 
ه وخود جوش مردم را جنبش فئودالھای وابسته به امريکا قلمداد مزدور امريکا جنبش مقاومت قھرمانان

امريکا ومتحدينش نيز با بزرگ جلوه دادن نقش مزدورانشان جنبش ضد تجاوزی پابرھنگان . کنند 
وبدين نحو چھرۀ اصلی جنبش مسخ شده ويا در . کشورمارا شھکار ضد کمونيستی خود وانمود ميکردند 

  . تھا ومزدورانشان مکتوم مانده بود پردۀ ابھام وھياھوی ابرقدر
    جنبش ملی دموکراتيک ھم يا از ميدان بدر کشيده شده بود ويا بخشی از حرافان روشنفکرنما ی  آن 

بخش باقيمانده درميدان نيز . ترک ميدان کرده بودند وبرای توجيه اين بزدلی شان لجن پراگنی ميکردند 
دشمن در داخل پاسخ گويد ، ھم لجن پراگنی بزدالن پرمدعای توان آنرا نداشت که  ھم به حمالت دو 

نيمه راه را دفع کند وھم فرياد مظلومانۀ خود وخلق خودرا که محرکان وحامالن اصلی جنگ وبارعظيم 
اين وضع نيز به منادی ماھری نيازداشت تا اين رسالت . قربانيھای آن بودند ، به گوش جھانيان برساند 

رد و ندای به حق نيروھای انقالبی و خلق مظلوم وبه خون تپيدۀ مارا که درگلوگره بزرگ را به عھده گي
را ازحرکات ارتجاعی عوامل  شده بود، مطنطن سازد و باخردمندی ومنطق رسا مرزجنبش برحق مردم

           . مزدوراجنبی ، تحميل شده برجنبش ، جداسازد وآنرا به جھانيان معرفی نمايد
  :   شخصيتی رھبرويژگی ھای:    ج 

       قيوم رھبر يگانه شخصيتی بود که ويژگی ھای الزم رابرای رفع نيازمندی ھای سازمان وجنبش
  .  درھمچوشرايطی درخود متمرکزداشت 

   امتيازی بودکه– که ويژگی ھای آنرا درسطورقبل برشمرديم -درسطح سازمان تعلق خا نوادگی اش 
  عدم شرکت دراختالفات. ی نيروھای ديگررابه اوجلب کند  ميتوانست اعتماد اعضای سازمان وحت

   وتنازعات درونی سازمان نيز او را ازبی اعتمادی ھا مصون نگھداشته بود وتمام جناحھا وجوانب
  بنابرشناختی که عده ای ازرھبرداشتند وعده ای ھم.  تشکيالتی سازمان به او اعتماد داشتند – فکری 

  ان ، چشم اميد به اوبسته بودند واورا ناجی سازمان وجنبش ازحالت بد به اساس شناخت غيرمستقيم ش
  به ويژه به علميت وخرد مندی اش باورداشتند و مطمئن بودند که او ميتواند با.  موجود ميدانستند 

   اندوخته ھای علمی وگنجينۀ تئوريکش سکانداری خوب شود وکشتی توفانزده را به ساحل رھنمون
   دموکراتيک–فاکتھا وداليلی ديگرعبدالقيوم را به رھبری سازمان وجنبش ملی وازينگونه . گردد 

  . ميطلبيد 
  
  ساخت وعملکرد اوبه حيث " رھبر" برخی ويژگی ھايی که اورا -٢
  : رھبر سازمان  
   

چه بسا اتفاق ميافتد که شرايط وزمينه ھائی شخصيت معينی را به رھبری بطلبد  ، ولی او نتواند به     
مثال شخصيتی ازسوابق  خوب برخوردار باشد ، . شود " رھبر"ی برسد يا بھتر بگوئيم خود نتواند رھبر

 رھبری آنرا تجرأواما بنابر حاکميت شرايط سخت وطاقت فرسای جنبش . . . علميت داشته باشد و
 درفش چنين شخصيتی ھرگز قادر ويا حاضر نخواھد شد به مثابه  جلودار. نداشته باشد واز آن بترسد 
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تاحال درھيچ . خونين جنبشی را که از ھرسو مورد يورش استعمار وارتجاع قرار گرفته بردوش کشد 
 رھبری سازمانھا وجنبش ھای ترسوولی . . . جای دنيا ديده نشده که شخصيت ھای عالم وخوشنام و

 از ھر نگاه خويشتن شايد کسانی بودند که در ھمان روز. انقالبی را به عھده گرفته وبه پيش برده باشند 
 کانديد شدن در ھمچو مبارزۀ دشوار تجرأميدانستند ولی » ويا ھم برتر از آن « را ھمطراز رھبر 

در آن مقطع دشوار " رھبری "يکی از ويژگی ھا ئی که عبدالقيوم رھبر را به . وخطرناکی را نداشتند 
ضاع وخطراتی که درساحات مختلف او با آگاھی کامل از او.  بودن اوست نترسگذار مبارزه برگزيد 

تھديدش ميکرد ، جرأت مندانه به پيش شتافت وعلمدار سپاه زخم خورده وزير ضربت شد وبه ھجوم 
  . متقابل به دشمن فرمان داد وخود در پيشاپيش اين يورش سنگر گرفت 

ل انتقاد     رھبر ھم از نظر تئوری وھم از نظر عملی ميدانست که درچنين اوضاعی رھبران زير سي
او دقيقا ميدانست که دشمنان . وتھمت وافترا قرار ميگيرند و وادار به بيرون رفتن از صحنه ميشوند 

نيرومند وبا امکانات بيحد وحصر کمربه نابودی سازمان بسته اند وھرکسی که در برابرشان قرار گيرد، 
  . خطرات وعواقب رھبری آگاه بود سرانجام اوبه تمام . . . برای از بين بردنش با تمام قوا ميکوشند و

را » يامرگ يا آزادی «    بادرک تمام اين خطرات با دست خالی بايد به ميدان ميشتافت ، درفش خونين 
برای چنين فرمانی نترس بودن شرط . بردوش ميکشيد وبه پيش به ادامۀ راه مجيد ويارانش فرمان ميداد 

وامتيازات  زندگی شخصیی جسوری اينجا وآنجاباشند ولی ممکن است آدم ھا. الزم بود ولی کافی نبود 
رھبر .  ، زنجير محکمی بردست وپای شان بسته باشد وآنھا حاضر نشوند از امتيازات خود بگذرند آن

که در آن فرصت از امتيازات خوب زندگی طوری برخوردار بود که بسياری از روشنفکران محيطش 
يست ويژگی ديگری نيز باخود داشته باشد که چنين جرأتی را به آرزوی رسيدن به آنرا ميکردند ، ميبا

انقالب وجنبش  ندگی شخصی خود وگذشتن از امتيازات شخصی به نفعبه زنديشيدن نيخرج دھد وآن 
 از ويژگی ھای افراد – به ويژه در فرنگستان که اوآن زمان درآنجا ميزيست –اين ويژگی  . است

ه حد اعاليش در خود داشت ولذا توانست با زندگی شخصی وامتيازات استثنائی است ، که رھبر آنرا ب
آن پشت پا زده واز ارابۀ کوچک انفرادی به خنگ بی لجام تاريخ بپرد وآن رھوارسرکش را زير ران 

  .  کشيده وبر آن فرمان دھد 
سازمان     اين جسارت وخود گذری وقتی بمنصۀ عمل ميآيد که حامل آن به جنبش ، انقالب ، مردم و

چه اگر تعھد و دلسوزی نبود شايد اين جسارت وخودگذريھا نيز جھت ھای .  وتعھد داشته باشد دلسوزی
ولذا وقتی .  را به حد اعاليی درخود پرورش داده بود – دلسوزی وتعھد –رھبر اين ويژگی . ديگر بيابد 

. . . ، دلسوزبودن و زمينه ھای رھبری مساعد شد  ويژگی ھای چون نترس بودن ، از خود گذشتن 
بالمنازع سازمان وجنبش انقالبی ساخت وسکان آنرا به اوسپرد تا به امواج مست " رھبر"رھبر را 

  .وکوبندۀ انقالب در آويزد وحيات جاودان را از اين ستيز به دست آورد 
ميسم پويا بودن تفکر او ودرک تکاملی اش از تاريخ ودينا" رھبر "    يکی از ويژگی ھای برجستۀ 

اين خصلت رھبر را به فرسنگ ھا از سنگواره ھای سمنت شده در کرسی . درونی حرکت جامعه است 
رھبر با ھرگونه . وراست جنبش  ، جلو می انداخت " چپ " ھای به اصطالح رھبری در جناحھای 

زير ھر تحجر فکری ، الگوسازی ھای بيقواره ، تقليد ھای ميمون وار وحرکات دنباله روانه درجنبش ، 
نام ونشانی که باشد ، ناسازگار بود وبا آن مبارزۀ علمی ومنطقی ميکرد ومضارآنرا به جنبش وتکامل 

او با نفی اين کنش ھا وتنش ھا وبا طرح بديل ھای انقالبی وتکاملی راه را به . آن درآينده بر ميشمرد 
نونی، دورنگری ھای علمی جالبی اوبرمبنای تحليلھای واقع بينانه اش از اوضاع ک. سوی آينده ميگشود 

برخی ازين دور نگريھا به شکل معجزه آسائی ھم اکنون . ميکرد که اسناد افتخارآفرين جنبش ھستند 
  . متحقق گشته است 

جھان را آنچنان که ھست ميديد وبه اوضاع بغرنج حاکم بر آن آگھی يافته بود وبر آن بود " رھبر      "
او ميگفت عده ای تئوريھا وتجارب جمعبندی شدۀ . امل حرکت دھد که خود ويارانش را ھمپای تک

ديگران را که تا کنون ميتوانست منبع خوب استفاده قرار بگيرد ، وقرار ھم گرفت ، نه  تئوری رھنما 
بلکه اصول خدا داد اليتغيير ميدانند ، وعلی رغم ھرگونه دگرگونی اوضاع ، حق بيرون شدن از قالب 

اينا ن به ديالکتيک پويای انقال ب که . اخته شده را نه به خود ونه به کس ديگر ميدھند ھای ساخته وپرد
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ازبرکت اين . جوھرآن تحليل مشخص ازاوضاع مشخص است رنگ متحجرمذھبی ميدھند 
تحجروالگوسازی شان ھمچون صخره ای اليتحرک وال يتعقل در چنان بن بست بی روزنه ای گير کرده 

برخيھا بازدن . ن داالنی تنگ وتاريک  مينمايد وھيچ چيز در آن قابل رويت نيست اند که جھان برايشا
اشارۀ چپ خودرا به حاشيه کشيده نه تنھا ھيچ اثری برجامعه ندارند بلکه ازھرکس وھرچيزميترسند 

فقط وفقط خود شانرا لمس ميکنند که بر ھيچ . وقضاوت شان برپديده ھا برديد توطئه گرانه استواراست 
سرانجام ازکرده پشيمان ميشوند وبر تاريخ وتاريخسازان . ر ميزنند وبرھمه چيزغرولند ميکنند زو

وبزرگترين انديشه ورزان ومردان عمل آن لعن وطعن ميفرستند وخود يا گوشۀ عزلت گرفته وفرسوده 
 از ميشوند ويا چنان در عيش ونوش زندگی افراط ميکنند که دست فاسد ترين دسته ھای عياش را ھم

  . پشت ميبندند 
او واقعيت ھای امروز جھان و متناسب با .      رھبر کامال در نقطۀ مقابل اين افراط وتفريط قرار داشت 

رھبر به خوبی ميدانست که درجھان . آن ايجابات عصر را ميپوئيد تا ھمپای آن حرکتش را پايا سازد 
 رھنمون شده ، ديگر نسل ھای امروزين به امروز که پيشرفت علوم از دل زمين تا به کھکشان بشر را

بسياری از مکتوماتی که برای نسل ھای پيشين اسرار به حساب می آمد پی برده ودرھر زمينۀ اجتماعی 
نيز امروز ديگر مشکل است بتوان خلقی ، ملتی ويا گروھی را به مدينۀ فاضله ايکه پايه وريشه در 

 اين مد ينۀ فاضله چه با ھاله ای از تقدس نمائی  پيچيده شده حال. واقعيت نداشته باشد ، اميدوار ساخت 
باشد وچه با رنگ وروغن انقالبی نماآذين بسته شود ، اگر پايه عينی نداشته باشد ، جالب وجاذب نمی 

تحوالت ودگرگونی ھای علمی وصنعتی واقعيت تلخ حاکم بر زمين ، مردم را تا حدی واقع گرا . افتد  
اين امر " ، "پايه ھای عينی آن کدام است ؟ "، " دليلش چيست ؟ "  امری ميگويند ساخته است ودر ھر

  . . .   و " چه نفعی از آن در حال ودر آينده متصور است ؟ " ، " چقدر عمليست ؟ 
دگرگونی ھای علمی .     فکر انسان امروز را نميتوان در بند محل ، شھر وحتی کشوری مقيد دانست 

آنچه درکشوری امروز .  بازار ھا و وسايل ارتباطی مرزھارا درھم کوبيده است واجتماعی و گسترش
اتفاق بيافتد ، فرداجھان به طور نسبی به آن آگاھی مييابد ، افکار وبرخوردھا درمعرض ديد وسنجش 

آنکه بخواھد با انديشه ای . جھان قرار ميگيرند واز کنش و واکنش افکار ديگران اثر بر ميدارند
لذا بايد . از وارد عرصۀ کارزار شود نميتواند ازين ھياھو وتصادم افکار درامان باشد دگرگونس

واين آمادگی را ھرگز نميتوان با تحجر وقالب . دربرخورد با سيلی از انواع تفکر آمادگی داشته باشد 
لعۀ شان سازی وبستن دروازه ھای اتاق ويا حلقۀ خود به دست آورد بلکه بايد با مواجھه وشناخت ومطا

در عين اينکه از سجايای ھريک نيز بايد بھره گرفت وبرای ايجاد . پاد زھر ھريک را جستجو کرد 
  . ساختار جديد بايد به ابزار جديد دست يافت 

   رھبر پيشوائی بود که خود در متن اين حوادث جوالن ميکرد وبا بينشی به پھنای جھان به ھمۀ آنچه 
رۀ به درد بخور آنرا برای رھبری سازمان وجامعۀ خود استخراج متداولست برخورد ميکرد وعصا

مينمود وميخواست که سازمان وجامعه اش آگاھانه به سوی ھدف انسانی اش ، که ھمان نجات انسان از 
  . ھرگونه ستم و خمود وجمود است ، حرکت کند 

رده بود ومعتقد بود     رھبر درزمرۀ متفکرين بزرگی بود که بن بست موجود فکری جھان را درک ک
که تحوالت سرسام آور علم وتکنيک علی رغم اينکه به بسياری از نياز ھا وپرسش ھای بشر پاسخ داده 
است ، پرسش ھا ونيازھای ديگری فرا راه آن قرار داده که جامعۀ انسانی را در يک حالت سرگردانی 

چه از يک جانب . يشتر مشھود است به ويژه اين سرگردانی وتحير در زمينۀ اجتماعی ب. کشانده است 
پيشرفت بخشی از بشر ، قرن بيستم را به سرعت غير قابل تصوری عقب زده وبه سوی قرن بيست 

وغرض (ويکم ميشتابد که ھمپای آن خواسته ھا ونيازھای متناسب به خود را به وجود ميآورد 
 ديگری از بشريت در واز سوی ديگر بخشھای) سودورزی اش جھان را دھکده ی جھانی ميخواند

کشورھای دربند امپرياليسم واجيران بومی شان در زندگی قرون وسطائی به سر ميبرند وآمادگی ورود 
درجھان مرزگسيختۀ امروز اين تناقض تاثير فوق العاده جدی به جا . به قرن بيست ويکم را ندارند 

ستم زده نيز آن ارزش ھای بی امروز ديگر درجھان . ميگذارد وبرتکامل مجموعی جھان اثر مينھد 
ارزشی که ستمگران برای بقای خود وستم شان درطی قرون ومرور با شيوه ھا ونيرنگ ھای مختلف به 
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اعتقاد واخالقيات مردم زير ستم بدل کرده بودند ، فرو پاشيده وديگر امپرياليسم واستعمار قادر نيست اين 
  .  منافع خود بچرخاند خلق ھا را ھمچنان چشم وگوش وزبان بسته بر محور

    دفاع سرسختانۀ مردم عراق در برابر ھجوم وحشيانۀ ساالران سالح پيشرفته  چھرۀ خشن وپوشالی 
امپرياليسم امريکا و متحدينش را ، که در قبای دموکراسی وقدرت ماورای بشری پوشيده شده بود ، نيز 

تی درجھان قادر ومحق نيست ديگران را ونشان داد که امروز ديگر ھيچ قدر. با رسوائی برھنه کرد 
وھکذا به وضوح ثابت شد که اگر خلقی وملتی جرئت کند وبرای . زير سلطه وسيطره اش نگاه دارد 

وعالوتا . آزادی اش به حرکت آيد ميتواند وبايد به آن برسد که اين ضرورت زمان ونياز دوران است
 به ھمه ثابت ساخت که امپرياليسم –رخليج فارس  در افغانستان ود–عملکرد ابرقدرت ھا ومتحدينشان 

واستعمار به ھر نام ونشانی که پای به کشوری بگذارند ارمغانی جز تنگدستی ، ستم ، وحشت ، ويرانی 
ولذا بايد انسان امروزی برای نجا تش از زير ستم يکی به ستمگر ديگری . وخونريزی به خلقھا ندارد 

ھمچنان که سفسطۀ تحقق سوسياليسم به کمک شوروی ، بدون .( آيد پناه نجويد ودرپی آزادی کامل بر
حمايت مردمی به تاالب خون رسيد ، ھذيان بافی ھای تحقق دموکراسی به دست امريکا ومتحدينش نيز 

اين ھمان چيزی ). نميتواند ثمری به جز خون و ويرانی به خلق ھای عراق وافغانستان به ارمغان آورد 
ودرين مسيرت مصائب ومشکالت فراوانی را .ش در کشور خود علمبردار آنند است که رھبر وياران

  . متحمل ومتقبل شده اند 
    رھبر با صراحت ميگفت که انديشه ھای کھنه وفرسودۀ حاکم برجھان دست وپاگير تکامل انسان پويا 

يرای تکامل است ، وحرکت شتابندۀ اوست بايد آنچه را که مايۀ تکاملی ندارد به دور انداخت وآنچه پذ
؛  اين تفکر " فلک را سقف بشکافيم وطرح نو در اندازيم " تکاملش داد وامروز زمان آن رسيده که 

وراست مورد ھجوم آدمک ھای سنگک شده قرار " چپ"پويا ، نجاتبخش وتکاملی رھبر ويارانش را از 
 قوا بر ساما شوريدند ورھبر را داد وخشم اربابان حافظ ستم وعقب ماندگی را نيز برانگيخت که با تمام

 م آماج رگبار گلوله ١٩٩٠ جنوری سال ٢٧به مثابه  گره گاه اين تفکر پويا وانقالبی در شامگاه تيرۀ 
  .  ھای مذاب قرار دادند  

  
  

  :  زمينه ھای ترور او 
  

سبات اکثر محا)  شمسی ٧٠دھه (     آنچنانکه درفوق گفته آمديم تحوالت تند و شتابندۀ دھۀ اخير
  . وپيشگوئی ھای دھۀ ماقبل را فروريخت وبرنامه ريزی ھای تدوين شده را بيکاره ساخت 

    شکست مفتضحانۀ ابرقدرت تا دندان مسلح روس به دست خالی وايمان خلل ناپذير مردم پابرھنۀ 
ھيچ منطق . افغانستان ، معادالت ابر قدرتھا وھمپالگان شانرا در کرۀ ارض درھم وبرھم ساخت 

واماکه ما صد بار گفته . محاسب وتعقل مبتنی بر فقط کميت ھا ، چنين شکستی را پيش گوئی نکرده بود 
بوديم ارادۀ آھنين وعشق آتشين ملت ما به آزادی ، نفرت بی انتھايش از بيگانۀ متجاوز ورای اين 

کر،خون وجھان شاھد شکست رسوای ماشين جنگی غول پي. محاسبات، تاريخ ديگری رقم خواھد زد 
ما بار ھا گفته بوديم که امپرياليسم روس درين قمار . آشام و ويرانگر روس در افغانستان خواھد بود 

خطرناک تاج امپراتوريش را خواھد گذاشت ودير نخواھد بود آنروز که به تقليد از خلق دالور وبيباک 
ی پی ديگری درھم شکنند افغانستان خلق ھای دربند روس در پشت ديوار آھنين زنجير ھای شانرا يک

ما اينرا صد ھابار گفته بوديم  . وبا مشت کوبندۀ شان مغز جباران کرملين را پريشان ومتواری سازند 
. ورھبر چون پيک طوفان دراقصا نقاط جھان آنرامطنطن ميساخت ) اسناد ونوشته ھای آن موجوداست(

رادۀ ملتی مصمم ودر سنگر، آب ميخورد، در آنزمان اين فرياد حماسی رھبرويارانش ، که از طينت و ا
فاصله "  محاسبه"و"واقعيت"کالمی گزاف وحماسه ای برخاسته از احساسات تلقی ميشد که گويا از 

واما ديری نگذشت که اين کالم حماسی جان گرفت ، واقعيت يافت ، واقعيتی شگفت انگيز . دارد 
زمين شيران خاور، درقلب تپندۀ آسيا    ارتش متجاوزشوروی وماشين جنگی مدرنش درسر. وپرشکوه 

طنين در ھم شکستن .  درافغانستان غريب وبه خون نشسته ، درھم شکسته شد وراه فرار در پيش گرفت 
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بر گنبد دوار زمان " تمدن نيافته "   به دست ملتی قھرمان ولی - ارتش سرخ روس –اين ارتش افسانوی 
واين شيپوری بود آزاديخواھانه که .  گوشھا را نوازش داد پيچيد وھمه جا ، درھر کشور ودرھر خانه ،

  . صادر ميکرد ! " به پيش " و !"  برپا " به کليه ی خلقھای دربند فرمان  
خرس شکست .     خلقھای دربند سوسيال امپرياليسم روس آنرا به جان ودل شنيدند وبه ميدان شتافتند 

ُتانده بود ، بعد از غر و غر وخرناس ھای خوردۀ قطبی که ضرب شست افغانھا چشمش را سوخ ُ
مذبوحانه قدم به قدم عقب می نشست وحرکت شتابندۀ اورا تعقيب مينمود وتا درون زندان خلقھا ، که آنرا 

ولی . ملت ھای دربند اين زندان  نيز به شور وفرياد آمدند . به نام اتحادشوراھا يدک ميکشيد ، ره يافت 
با اينحال اروپای شرقی يک قلم خودرا با عجله وحيرت . دندان نشان داد خرس قطبی با آنان  چنگ و 

بدون اينکه جھت گيری سالم کند از سيطرۀ روس بدر انداخت وسقوط کامل امپراتوری کرملين انتظار 
  ). که اکنون اين سقوط ذلتبار در ليست وقايع تاريخی قرن بيستم به ثبت رسيده است. ( ميرفت 

رک تند وسريع ، درجناح ديگر نيز خلقھای دربند امپرياليسم امريکا ومتحدينش تحرکی     ھمپای اين تح
ًتازه يافتند وعليرغم موضع محيالنۀ غرب در برابر جنبش ھای ضد روس ، که بعضا خود را حامی آن 

ھم جلوه ميداد ، اينجا وآنجا جلوه ھای حرکت ضد استبدادی "آزادی"و" دموکراسی"وطرفدار
 اين جگر گوشه –در فلسطين  انتفاضه با مشت و سنگ عليه صيھونيسم . مايان ميشد واستعماری ن

  . به شور آمد –امريکا ومتحدينش 
    در پيرو خلق قھرمان آن برضدرژيم دست نشاندۀ امريکا دست به نبرد مسلحانه زدند ، درکولمبيا ، 

ا جنبش ضد اپارتايد ورژيم نژاد درافريق. حرکت ضد امريکائی اوج ميگرفت . . . و.شيلی ، پاناما 
حال ديگر آن رژيم نيزبه زباله دان (  اوج تازه گرفت – اين نازدانۀ غرب –پرست افريقای جنوبی 

سخن کوتاه بعداز شکست سوسيال امپرياليسم روس جھان در تب شورش عليه . . . و ) تاريخ سپرده شد
  . اد خدائی ستم و زور را فروبريزد استعمار وامپرياليسم به طور کل ميسوخت وميرفت تا بني

 که در دوقطب به اصطالح غرب وشرق به رھبری – امپرياليسم جھانی –    خداوندان زور وستم 
امريکا وروس موضع گرفته وجھان را بين خود تقسيم کرده بودند ؛ با وزش باد تند جنبش ھای 

آن شدند تا از تقابل با ھم خوداری کرده وبا آزاديخواھانه به لرزه افتاد ه و احساس خطر کردند ، لذا بر 
تبانی دست در دست ھم به نبرد وروياروئی خلقھای جھان برآيند وھرکجا که يکی درگير شد ، ديگری 

لذا طرح تبانی موجود بين ابر قدرتھا ومتحدينشان پس از سالھا جنگ سرد ، شکل . به آن ياری رساند 
 انفرادی –دعی که بخواھد سد راه شود يک ترور بين المللی گرفت وبرای تحقق آن ودفع ھر مانع ورا

 رومانی ، فلسطين ، کولمبيا ، پيرو ، پاناما ، ليبی ، – نيز راه افتاد که نمونه ھای آنرا در –وجمعی 
وپيامد خونين ترور و . شاھد بوديم . . .   به ويژه شخصيت ھای افغانی و–افريقای جنوبی در پاکستان 

تا ھم اکنون در خليج فارس وافغانستان به دست امريکا ومتحدينش ودرفلسطين بدست وحشت جمعی را 
  . اسرائيل شاھد ھستيم 

    رھبر که با ديد روشن وعلمی اش اين صفحۀ خونين تاريخ را قبل از ورق خوردنش پيشگوئی کرده 
دۀ يک و نيم مليون بود ميگفت که امپرياليسم امريکا وارتجاع متحدش ميخواھند بر خون ھای ريخته ش

قھرمان به خون تپيدۀ افغانستان معامله گری کرده ودستاورد آنرا تصاحب کنند وخلق قھرمان مارا که بند 
رھبر برای پيشگيری اين فاجعه در کشورش طرح ھای . رااز خود گسيخته در بند ديگری بکشند 

د ، که ھرگز به مذاق امريکا انقالبيش را ارائه داده وھمه وطندوستان را درتحقق آن فرا ميخوان
آنچنا نکه امروز .( ومتحدينش جور در نمی آمد ولذا بر آن شدند تا اين مانع را از سر راه خود بردارند 

شاھديم پيشگوئی رھبر ويارانش عملی شد وامريکا ومتحد ينش با ترور وحذف شخصيتھای انقالبی 
  ) .نايتکارخودرا برآن حاکم بسازندوملی ازجنبش ، توانستند کشور مارا اشغال ومزدوران ج

    از جانب ديگر شکست مفتضحانه ی سياست ھای امريکا وغالمانشان در افغانستان وبازتاب توأم با 
نفرت آن در سطح جھان ، وبه ويژه درخود افغانستان ، امريکا را درين زدوبند با روس به بن بست 

 در ھمه عرصه ھا – تنظيم ھای پشاورنشين –مزدوران امريکائی . کشيده وبی آبرو ساخته بود 
را از حد گذشتانده . .  . بيکفايتی، سودجوئی ، فساد ، دھشت افگنی ، انتقام جوئی ، انحصارگرائی و 

ولذا . واھليت آنرا نداشتند که به حيث يک طرف معامله از جانب ارباب امريکائی شان عرضه شوند 
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اب عرضۀ بديل ميکرد ، امريکا که دھسال تمام به درھمچو شرايط حساسی که ضرورت تبانی ايج
اميران پشاورنشين به ملياردھا دالر پول وسالح داده بود ، نتوانست  از ميان شان بديل مطلوبش را 

  . عرضه کند ولذا در  بن بست گير افتاد 
ی ای که والد،  اين بن بست خودعامل تفرقه بين سياستمداران امريکائی نيزشد ، عده ای بر سی آ         

تا آنجا که تغييراتی درآن ودرچوچۀ . حامی وپرورندۀ اميران پشاورنشين بود ، زبان اعتراض گشودند 
اعتراضات  ھمچنان بلند بود وطشت . پاکستانی اش آی اس آی نيز به وجود آوردند ولی چاره نشد 

نستان چپه شد وکوس رسواتر  پاکستانی دست اندر کار تجاوز به افغا–رسوائی سياست سازان امريکائی 
امريکا ودستيارانش . اميران پشاورنشين ، که ديگر گودی کوکيی بيش نبودند ، درھمه جا به صدا درآمد 

  . سخت عصبی بودند وبرھر منتقدی با خصومت وخشونت برخورد ميکردند 
ده بودند وسياست     رھبر ويارانش که تمام اين تراژدی وبه نحو ديگر کميدی را عالمانه پيشگوئی کر

ھای خانه برانداز امريکا ومتحدين پاکستانی اش را با تحميل کردن اميران مزدور وبيکفايت پشاورنشين 
برگردۀ مقاومت از مدتھا پيش زير رگبار انتقاد گرفته بودند ودرين فرصت واقعيت ھا نتايج آنرا روشن 

يروھای وطنپرست ، دلسوز وبا کفايت را از ن"  بديل سومی"ًتر ميساخت ؛ وعالوتا طرح مبتکرانۀ 
جامعه نيز ارائه کرده وآنرا درقلب بسياری از اين نيروھا جای داده بودند وشخصيت ھمه جانبۀ رھبر 
ميرفت که محور، يا يکی از محورھای اساسی اين بديل شود ، خواھی نخواھی خشم امريکا ومتحدينش 

 ، اورا تحمل نکردند وبر او آتش گشودند ، وحشيان انسان کش ديوپرست را بر می ا نگيخت ولذا
نگين حماسۀ تاريخ را شکستند وقلب خورشيد را به تير زدند تا از درخشش نور جلو گيرند ودر 

        . تاريکی جنايت کنند
امريکا ومتحدينش دست به چنين جنايت ھولناکی زدند تا راه را برای اعمال اغراض شوم ! آری    (

چنين شد وملت مظلوم افغانستان علی رغم تمام جانفشانی ھا وقھرمانی ھايش ، اينک شان باز کنند ، که 
باز بارديگر زير چکمه ھای تجاوز ، ستم واستثمار امريکا ومتحدينش واجيران بومی نو وکھنۀ شان 

واين ھمان چيزی است که رھبر ويارانش عليه آن مبارزه کرده ودرجلوگيری . کماکان دست وپا ميزند 
تجربه ثابت ساخت که با تحقق انديشه وتداوم پيگيرراه . ن عده ای جانشان را نثارکرده انداز آ

) به اميد آنروز. رھبرويارانش ، يعنی تطبيق مشی مستقل ملی وانقالبی به سرمنزل آزادی خواھيم رسيد
                                                                .  

                                  
  !                                                     روح شان شاد وراه شان پر رھرو باد 
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