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 Martyrs جانبازان

 
  )ادامه دھندگان(ساما : ارسالی

 ٢٠١٢ جون ٠٨
 

  

  )ندھندگا ادامه ــ ساما( افغانستان مردم بخشيآزاد سازمان

  دــــيــ، امانـــديشـــه، ھـــدف
 "نيزک " کتر ايوب شھيد دا: نويسنده 

 
  :دفــھــ  ٢

ر جانوران ئاين خط فاصل ديگری است که انسان بين خود وسا. صفت ديگر انسان ھدفمندی وی است ويژگی و

حرکت به سوی  ين اھداف ويھدفمندی درست بدين معنی که انسان در تمام امور حياتی خود با تع. ترسيم کرده است

ر موجودات زنده که فعاليت ھای شان غير ھدفمندانه و تابع ئخالف سا. ی دھداين اھداف فعاليت ھای خود را شکل م

 مقصود خويش را معين و  نخست ھدف وTانسان قبل از آغاز به حرکت و فعاليت  از تصادفات است، ایسلسله

  .بعد برای رسيدن به آن دست به عمل می زند مشخص می سازد و

انسان بی ھدف نمی تواند بينديشد يا . ل وتابع تصادفات استع، منف سرگردان، سرگشتهۀانسان بی ھدف موجود زند

 بالعکس آن نيز مصداق دارد، يعنی انسان بی انديشه نمی تواند با ھدف باشد يا حد  نمی تواند درست بينديشد واقالً 

 نمی تواند آزاد چون نينديشد يا غلط بينديشد نمی تواند آگاه شود، و اگر آگاه نشود اقل ھدف درست داشته باشد، و

  . اسير که ديگر حق انسانی زيستن نمی يابد یگردد و آدمي
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 ،کامل باشد ، علمی وغير علمی باشد  ناقض و،درست باشد صيح باشد، غلط و تواند سقيم و که انديشه می یئاز آنجا

که   ولی آنطوری.باشنداين صفات   پس موازی با آن ھا ھدف انسان ھا نيز می تواند حايز.انقالبی وضد انقالبی باشد

پس . انقالبی سير کند تا سرانجام انسان را از بند و ستم رھا سازد گفتيم انديشمندی انسان بايد به سوی آگاھی علمی و

 باشد و واقعی تر می  به ھمان اندازه ھدف انسان درست تر و،باشد  انسان علمی ترۀروشن است که ھر قدرانديش

  . برخوردار خواھد بودرسيدن به آن از امکان بيشتری

 به ھمان اندازه ھدفش واقعی تر ، انقالبی بھر مند باشدۀو بھتر از انديش ھمينطور ھر اندازه که انسان ستمديده بيشتر

  .دست يافتن به آزادی آسانتر خواھد شد  وبود انقالبی تر خواھد  و

 خود ۀ بر اساس اين آگاھی ستمگران.ريندستمگرانه می انديشد، برايش آگاھی ستمگرانه می آف ستمگر می انديشد و

 پس انسان ستمگر است .دست آوردن است iسود ب  برای استثمار و، ھدفش ستمگرانه است.کند ن میيھدفش را تعي

 بر اساس اين .، برای خود بايد آگاھی بيافريند، آگاھی اش بايد آزاديخواھانه باشدداسير ھم بايد بينديش اما ستمديده و و

 .رستن از اسارت بايد باشد ستم و ی از زيرئ ھدفش آزاديخواھانه است، ھدفش رھا.ين کنديد ھدفش را تعآگاھی باي

انديشه اش برای آزاد سازی است، لذا  چون آگاھی و می تواند انديشمند وھدفمند باشد و  ين صورت است که اوادر

  .اش استدر نتيجه انسان به مفھوم واقعی  انسان انقالبی و آزاديخواه است و

  بلکه جامعه ايست با مناسبات متنوع و،بسيط نيست  ساده وۀ انسان عصر حاضر يک جامعۀکه جامع ھمانطوری

  لذا تشخيص و.بغرنج است عدی ويک حرکت چند بُ  حرکت اجتماعی انسان امروز پيچيده، و گوناگون و مغلق و

  .والنه داشته باشد ؤر خورد غير مسن ھدف برای اين انسان نيز امر آسان نيست که نسبت به آن بيتعي

 گرانۀاين پيچيدگی ھا باعث آن گرديده است که ستمگر بيشتر بتواند ستمديده را از ھدفش دور کند، تا بر حيات ستم

  .فزايدخويش بي

 وسايل مادی و فکری مدرنی برای پرت کردن ستمديده ،امروز ستمگران جھان با استفاده از دستاوردھای علمی بشر

شناختن ھدف خويش بيشتر به  مقابل، ستمديده ھم ناگزير است که برای پيدا کردن و در کارمی برند وه  ب،فشاز ھد

يا ھدفش موھوم و غير واقعی که  در غير اين يا بی ھدف خواھد بود و را مسلح سازد، انقالبی خود آگاھی علمی و

  .نھاده است صحه گذاشته و سربه تسليم آن فرو حالت بر ستم  ستمگر در ھردو

 که در برابر ستمگری استعمار روس قد آزاديخواھانه بر افراشته است، ناگزير است که در افغانواما، انسان اسير

  .انقالبی داشته باشد  ين ھدف خويش برخورد دقيق، علمی، آگاھانه ويتشخيص و تع

آن دفع تجاوزاستعمار  ن کرده اند، ويتعي  خويش را در نبرد کنونی تشخيص وۀ ھدف عمدمردم قھرمان افغانستان کالً 

 بلکه ناگزيری روند قانونمند زندگی اجتماعی بر ، آگاھی نبوده استۀين به وسيليتع ص وياما اين تشخ. روس است

 ن يک ھدف کافی نيست وييک جانب فقط ھمين برای شناخت، تشخيص و تعي لذا از. آنھا در عمل تحميل کرده است

جانب ديگر  از. کرد  خونين مردم ما تکامل پيدا میۀن در طی اين چند سال مبارزييتعبايد اين شناخت، تشخيص و 

شود مردم ما را از اصل  داخل جنبش مقاومت ملی، سعی میه سفانه با دخالت علل ناروای زيادی، از بيرون بأمت

راه اندختن جنگھای داخلی ه ، تفرقه افگنانه، بئیبيگانه نمايند، چنانچه سياست ھای انحصارگرا ھدف دور بيندازند و

ی از اين ئکند، که ھمين اکنون نشانه ھا ھدف شان دور می را در عمل از  که مردم ماندھمه عواملی ا... و ... و

  .چشم می خورد ه دوری ب

 آگاھی است ۀ تشخيص ھدف به وسيل.ھمه جانبه ھدف خويش را تشخيص دھند الزم است تا مردم افغانستان آگاھانه و

ن ھدف براساس آگاھی، يتعي.کند  فداکاری مسامحه و دريغ نمی ان در رسيدن به آن از ھيچ نوع تالش وکه انس
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. شود در آن صورت است که حرکت ھدفمندانه نتيجه مند می به بار می آورد ونتيجه  ،باور نسبت به ھدف اعتقاد و

 مردم ما می دانند که بايد استعمار روس الً مث .ل مربوط به ھدف خود نا آشنا ھستندئمسا مردم ما در خيلی از ھنوز

دست آوردن ه نبرد شان برای ب را از سرزمين مقدس خويش برانند، ولی ھنوزھمه نمی دانند که اين مقاومت و

مغرض در جنبش مقاومت، ھم چيزھای  نيروھای وابسته و پيشرو است و اعمارافغانستان مستقل و آزادی ملی و

يا سلطه جويانه،  يا شخصی و  حزبی و آنھا ھدف ھای موھوم، ھدف ھای صرفاً .ديگری جايگزين آن می کنند

ھای جنگ آزاديبخش است، برای نبرد آزاديبخش ملی ترسيم می ی  قانونمندضی که ناقئھدفھا ھدفھای غير واقعی،

 ملی که  چنانچه دوری از ھدف آزادی.اين مشکل بزرگی در جنبش مقاومت افغانستان به بارآورده است  و.کنند

وجود آوردن وحدت ملی شده ه  قانونمند جنگ آزاديبخش ملی است، باعث ايجاد مشکالت  فراوانی در راه بۀنتيج

  .پيروزی براستعمار روس است افتادن از است، که دوری از وحدت ملی، دور

 .نيستآن گروه  بايد گفت ھدف آزادی ملی برای جنبش آزاديبخش ملی يک ھدف برحسب دلخواه اين فرد و

ورد نه چيز ديگر،  آوجود میه کسيجن تحت شرايط معين کيمياوی فقط آب ب آکه ترکيب ھايدروجن و ھمانطوری

نبرد بايد   ناگزير آنست، که ملت در حال مقاومت وۀبرای جنبش مقاومت ميھنی يک ملت آگاه ھم آزادی ملی نتيج

ل رسيدن به آن را ئبرگزيند تا بتواند راه ھا و وساعنوان ھدف خود ه آن را ب  آن را آگاھانه تشخيص کند وقبالً 

  .در کام نھنگی ديگر فرو خواھد رفت   جنبش به گمراھی ره می برد و، سوای آن. دھدرمورد استفاده قرا بشناسد و

 چه دشمن دقيقاً  را از ھدف شان بيگانه نمايد، از جانب ديگر سوسيال امپرياليسم روس با تمام قوا می کوشد مردم ما

 در آن صورت بزرگترين ،ازدسرا از ھدف واقعی وعينی آن تھی ب جنبش مقاومت ملی ما می داند که اگر بتواند

  .به انقياد کشيدن ملت ما حل کرده است مشکل خود را در

است که نبود آن می تواند انسان را از معراج  بدان حد اکنون دانسته شد که اھميت ويژگی ھدفمند بودن آدمی تا !آری

اھميت ھدفمند بودن برای جنبش  .کشد آدميت به حضيض حيوانيت فرو از سرير ادگی به خاکدان اسارت وآز

سعادت فرا   را از ذلت اسارت به عزت آزادی وتواند انسان اسير افغان مقاومت ملی ميھن ما تا بدان حد است که می

  .کشد

  

  :دــيـ امــ ٣

اميد برای انسان يک  .ھدفمندی برای انسان صفت ديگری به بار آورده است که عبارت از اميد است انديشمندی و

م أمی گذارد، تو ثيرأانسان بر آن ت بد تمام حاالت خوب و کند و ست، مفھومی که با انسان زندگی می امفھوم زنده ای

  برای انسان، اميد وسيله ايست که اويا کالً  صورت فردی وه چه ب .تکامل می يابد تحول و ر ويبا تکامل انسان تغي

  .مند می سازد ه را به آينده اش پيوند می زند، به آينده اش عالق

انسان بدون برقرار کردن اين رابطه، اين پيوند،  ی از آينده برای انسان متجسم و متصور می سازد وئاميد دور نما

پس اميد  .فعاليت مبتکرانه برای بازآفرينی زندگی داشته باشد واين عالقه، اين تجسم گری به آينده، نمی تواند حرکت 

انسان لی  و،پوياست  انسان با اميد، انسان متحرک، فعال و. تحقق اھدافش استرایدر واقع نيروی باورانسان ب

  .است تسليم پذير س زده ، منفعل، ايستا وأي نااميد و

  و؛غيرعلمی دروغين، غير واقعی و  يکی باطل، واھی،: دادرا تشخيص نوع اميد توان دو  برای انسان میولی کالً 

 دروغين انسان را به بيراھه می کشد، به انفعال می کشد و  اميد باطل و.انقالبی ديگری اميد واقعی راستين، علمی و

که وندد، آن اميدی ـزيرا اميد باطل آن اميدی است که به تحقق نپي .تسليم شدن می کشاند سرانجام به اسارت و
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س مبدل می أ اين نوع اميد به ي.وجود نداشته باشد جھان واقعيت ھرگز  برآورده نشود، يا امکان برآورده شدنش در

  .اسارت انسان است  تسليم شدن و،  انفعالۀيچس درأي گردد و

د داشته عينيت وجو راستين، اميدی است که برآورده شود، يا امکان برآوردنش در جھان واقعيت و اما اميد واقعی و

بر آورده " !اميد مادر اميد است "اينجاست که می گويند  از يعنی تحقق پذيرفتن ھدف و برآورده شدن اميد و. باشد

تمام   زندگی وۀبدينگونه انسان در سير باز آفرينی خالقان. به ھمين ترتيب تا آخر شدن اميد، اميد ديگری می زايد و

  .می گيرد متعلقات آن قرار

صحيح بودن انديشه اش، زيرا ھمان   متعلق است به سقيم بودن و مستقيماً ،راستين بودن اميد انسان ودروغين بودن 

کار می ه با اميد رسيدن به ھدف دست ب  ونمايد می تعيين خود ھدفش را ۀ انديشۀوسيله که گفتيم انسان ب طوری

کن مرسيدن به آن نام  ھدف غير واقعی وين شده اش ،يانقالبی نباشد ھدف تع  انسان علمی وۀ حال اگر انديش.شود

  .بر آورده شدنی نيست  در اين صورت اميدی که برای انسان خلق می شود، يک اميد باطل است و خواھد بود و

 ھرچند ،رسيدن به آن ممکن انقالبی باشد، ھدفی که اتخاذ می کند واقعی است و  انسان علمی وۀاما اگرانديش

می   اميدی واقعی است و،اين صورت اميدی که انسان دارد  در.  ھم داشته باشددشواری ھای فراوان مشکالت و

يک گام کوچک به تحقق ھدف خود نزديک شود، اين اميد برايش  ھرچند ھم اگر تواند مادر اميد ھای ديگر شود، و

  .سوی ھدف قوت می دھد ه کند و حرکت آن شخص را ب رشد می زنده می ماند و

 . ارگانيک وجود داردۀشود که بين انديشه ، ھدف ، اميد رابط  آنچه تاکنون گفتيم ، دانسته میجانب ديگر براساس از

اساس اين ه ب و ن شدن ھدف انسان اميد به آينده می يابديگردد، و با تعي بدينگونه که با انديشه، ھدف مشخص می

اميد در وجودش رشد و تکامل  ھرچه انسان به ھدفش نزديک می شود .نيروی اميد به سوی ھدف حرکت می کند

شود، انديشه اش   اميدش شگفته می، وقتی به ھدف دست يافت.گردد ليت بيشترمیباز باعث تالش وفعا کند، و می

اميد متعالی تری   غنی تری، ھدف متکامل تری وۀباز انديش اعتقادش راسخ تر می گردد، و و گردد بارور می

  ...ديگر باز باز ديگر و شود و آفريده می

ستمگران ھميشه  .يح انديشيدن است حيح يا صح صۀواما اينھا تا حدودی مربوط به دانستن يا دست يافتن به انديش

کن می که ھرگز برآورده شدنش مئطل خلق کنند، اميد ھا وباتالش می ورزند تا برای ستمديدگان اميدھای واھی

 اين اميد که يک دھقان از   مثالً .دنداوم با خود نگھدار متی ستمکشۀنباشد، تا بدين وسيله ستمديدگان را در يک رابط

به ثروتی دست  ،از طريق فروش نيروی کار بيشتر يک کارگر منال برسد، يا زحمت بسيار به مال و طريق کار و

جستن   که ستمگر برای سودندکرنش به آزادی برسد، اميد ھای باطلی ا يابد يا يک ملت تحت استعمار با سازش و

تلقين اين اميد که استعمارگر برای ملت  با تبليغ و. کند  جان ستمديدگان در ذھن آنھا خلق میۀزشيربيشتر ا

 خويش را ۀچه به ارمغان می آورد، فقط و فقط برای اينست که سلط چه و سعادت و استعمارزده ترقی، پيشرفت و

  .تثبيت کند  بگستراند و

دشوار با سوسيال  در يک نبرد سخت و تاريخی، ونين واکنون که خلق قھرمان افغانستان در يک تعارض خ

نبرد   اين مبارزات وۀ، در پھلوی خيلی بايستگی ھای ديگری که الزمستامپرياليسم روس قرار گرفته ا

  . اين نبرد است ۀنتيج بودن خلق ما به آينده و  يک ضرورت مھم آن ھم اميد وار،آزاديخواھانه است

اما نه آنچنان اميدی که واھی باشد،  .مند شان ، اميد وار بودن به دستيابی به گوھر آزادی پيروزۀآينده بودن ب واراميد

 اميدی که در کنار .وجود آمده باشده  ھدفمندی بۀبه وسيل  اساس آگاھی وه بلکه اميدی که ب؛باطل باشد، دروغين باشد
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 تکامل يابد و  رشد و،زھا درجنگخي در کنار تمام افت و، تمام خسارات و تلفات جنگ تمام عسرت ھای جنگ،

  .را بيشتر از پيش قوت بخشد   مردم ماۀمبارزات آزاديخواھان

 ماشين جنگی ۀاز يک طرف می خواھد به وسيل  مردم افغانستان، سوسيال امپرياليسم روس،ۀدشمن شرارت پيش

آزادی  بت به فردای پيروزی واميد مردم افغانستان را نس. . . تخريب، بمباردمان و  خود با وحشت آفرينی کشتار،

از مبارزه عليه   ودهس زده شأ ما يۀسراب گونه جلوه دھد تا مردم رزمند شان ضربت زند و آن اميد را بی پايه و

کند تا بدينگونه  از سوی ديگر اميد ھای واھی گوناگون به مردم ما تلقين می. دشمن خون خوار دست بردارشوند

حل سياسی قضيه " قبيل لی ازئ مسا.س ونااميدی بکشاندأتان رابه تيرگی ي ملت افغانسۀحرکت آزاديخواھان

 روس است جھت ايجاد اميد ھای ۀھمه تالش مذبوحان. . . و "  صلح و آشتی ملی "،" آتش بس يکجانبه"، "افغانستان

  .دروغين برای مردم ما 

بی خرد، اميد ھای واھی  يروھای غافل وسفانه در داخل جنبش مقاومت ملی ميھن ما نيز ازھمان آغاز از طريق نأمت

  .را بر جنبش مقاومت گذاشته است  ثيرات منفی خودأد مردم ما داده شده است که ھرکدام تربيھوده به خو و

سال انقالب به  به کابل می آيد و برتخت می نشيند، يا در فالن ماه و و امير که فالن وقت فالن رھبر  اينمثالً 

  .کند معجزه می" شخص مبارک " فالن  که فالن پادشاه و نپيروزی می رسد ، يا اي

اين ھا فقط اميد ھای باطل به بارمی آورد . . . و . . . يا دل بستن به فالن مالقات سران کشورھا، مذاکرات ژنيو و 

  .س ھا خواھد بود أبارآمدن نااميدی ھا ويه که نتيجه اش ب

  : طور خالصه بايد گفت که ه در اخير ب

ش که با خون ده ھا ھزار شھيد آبياری ي خوۀغانستان برای به سرمنزل مقصود رساندن نبرد آزديخواھانمردم اف

 اين نبرد ۀآينده  نسبت بی ھدف واقعي وانقالبی متناسب با مضمون مقاومت خويش گرديده است، بايد آگاھی علمی و

فکری جنبش آزاديبخش ملی ــ ای انسانی توان گفت پايه ھ در آن صورت است که می. را داشته باشند سرنوشت ساز

توان به سير تکاملی آن تا به باغستان  اين پايه ھا می سازماندھی جنبش بر آن وقت با بسيج و و. به وجود آمده است

  . بود آزادی اميدوار

 پايه را مردم دالور افغانستان سرانجام با دست ھای پرتوان خويش به ياری پيشآھنگان انقالبی شان ، اين !آری و

  .اعمار خواھند کرد 

  .خواھند بود ھمراه مردم خود بوده و در ھرجا ھمدرد و  وه گان ساما در ھر لحظداميد رزمن با اين باور و

_______________________________________________  
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