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  ھيوادوال کابلی

٢٧/٠١/١١  

  
  :» رھبر«نظری گذرا براثرجاودانۀ پروفيسرعبدالقيوم 

  " کنونیعتئوری و عمل انقالب و اوضا "
  

را بعدازشش سال مقاومت قھرمانانۀ " عمل انقالب و اوضاع کنونیتئوری و "رسالۀ » رھبر«پروفيسرعبدالقيوم 

با جمعبندی تجربيات مثبت و منفی مقاومت شکوھمند ملت ما » رھبر«. مردم دليرما دربرابراستعمارشوروی نوشت

 در پرتو نظريات علمی و تلفيق تئوری با تجربيات عملی ، به نتيجه گيری ھائی دست يافت که دراواخر ششمين سال

مقاومت دليرانۀ مردم ما دربرابرسوسيال امپرياليزم شوروی ، به مثابه قطب نمای دقيق و راھکشا ، نه تنھا برای 

بود بلکه ") ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان (سازمان پرافتخار و قھرمانی که رھبری آنرا به عھده داشت 

مقابله با بيگانۀ متجاوز و ايادی بی مقدارآن را رھنمود داھيانه ای برای تمام اجزای مقاومت ميھنی که 

  .دردستورروزقرارداده بودند ، می توانست به شمارآيد

" تئوری و عمل انقالب و اوضاع کنونی"رسالۀ  نوشتۀ حاضربه ھيچوجه ھدف نقداثرمتذکره راندارد زيرا نقد

ين المللی و صالحيت علمی ازنوع مستلزم آمادگی ھای تئوريک ، احاطه برابعاد گوناگون رويدادھای ملی و ب

  .می باشد که اين مأمول بدون شک درآينده به واقعيت خواھدانجاميد» رھبر«صالحيت علمی شھيد پروفيسر

آنچه درينجا مدنظراست ، شناسائی آن نکاتی است که با گذشت زمان ، يا به اوضاع فعلی کشورھنوزھم قابل انطباق 

ازينرو کوشش به عمل می آيد تا نقل قول طوری . عمل به اثبات رسيد ؛ وياھم ھردواند ويا پيش بينی داھيانۀ آنھا در

. صورت بگيرد که خواننده دردنبال نمودن افکارونظريات ، به علت فاصلۀ زمانی حدود سی سال ، دچارابھام نگردد

حرکت نموده و " اسام"ازديدگاھھا و مواضع " تئوری و عمل انقالب و اوضاع کنونی"در رسالۀ » رھبر«پروفيسر

بصورت مکرر درآن اثرگنجانيده شده " ساما"به اين منظور برش ھائی ازشب نامه ھای مشھور و اعالميه ھای 

ھريک ازآن برش ھا عصارۀ فکری تراوش کرده درمقطع خاصی ازمبارزۀ دورانسازسازمان آزاديبخش . است

  .مردم افغانستان می باشد

تئوری و عمل انقالب و "رسالۀ   علمی شناخته شدۀ ملی و بين المللی دربه عنوان يک شخصيت» رھبر«پروفيسر 

فورمول ھا و عباراتی را به کارگرفته است که درھيچ اثرمقاومت قبل ازآن به نظرنخورده است و "  اوضاع کنونی
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. تبه شکل منطقی ولی عام فھم به تحليل شکل بندی مقاومت و عملکرد مقاومت ضداستعمارشوروی پرداخته اس

تنظيم ھای چندگانۀ : مقاومت انعکاس يافته درخارج ازکشور" (مقاومت ازمحيط به مرکز"ازآنجمله اند عبارات 

مقاومت برخاسته ازميان " (مقاومت مرکزبه محيط"و ) مستقردرپاکستان و ايران و خصوصيت ھای ضدملی آنھا

د و شکل بسيچ شده و انسجام يافتۀ آن مقاومت ھای خودبه خودی جبھه ھای آزا: توده ھا و متکی به خودآنھا

  ).»ساما«درچارچوب سازمان ھائی چون سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

: وی اظھارمی دارد. ھردو حرکت مقاومت را ارزيابی نموده و به نتيجه گيری ھای تاريخی می رسد» رھبر«

  و پاکبازاين سرزمين و درپيشاپيش آنھا که به ھمت انقالبيون بزرگ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان "

مجيد شھيد بنيادگذاشته شد ، بديلی علمی و انقالبی ھم برای حرکت خودبه خودی توده و ھم برای سازماندھی ھای 

." و ھستۀ نيرومند و پرتحرک آن بود" مرکزبه محيط"خارج کشوری بود و درواقع تجسم عملی اين مقاومت 

به ضد " مرکزبه محيط"دررابطه با حرکت مقاومت ميھنی » رھبر«ری را که عبارات عميق و پرمفھوم ديگ

وی چنين به تشريح آن . است" حرکت  ھمزمان عمودی و افقی"ابرقدرت اشغالگرروسی به کارمی برد ، مفاھيم 

نمايد حرکت عمودی  برروی آگاه ترين و استوارترين و پيشرفته ترين عناصرجامعه اتکاء : "... مفاھيم می پردازد

تا بتواند مقاومت را درھرلحظه بطرف ريشه ئی شدن و اعتالء سوق بدھد ؛ و حرکت افقی که بتواند ناھمگونی 

تاريخی ـ سياسی موجود درجامعه را درمحراق واحدی جمع کند و آنرا دريک حرکت سياسی آنچنان ذوب سازد که 

ئی ـ که درشرايط موجود آزادی ملی است ـ علی رغم تفاوت ھای کمی و کيفی ازيکديگر، تارسيدن به ھدف نھا

  ."بتوانند مانند تن واحد حرکت نمايند

را مقاومت توده ئی بنيادی و عمده ترسيم نموده و قوام و دوام " مرکزبه محيط"مقاومت » رھبر«مبرھن است که 

) تکيه ازماست( سازمان پيشتازیحرکت بطرف ژرفا بدون : " آنرا منوط به موجوديت يک سازمان پيشتازمی سازد

که بتواند گروه ھا و اليه ھای اجتماعی انقالبی را بطورکامل برای زدودن ھمه جانبۀ مناسبات استعماری و ريشه 

  ."کن کردن آن بسيچ نمايد و آنرا دراشکال مناسب سازماندھی کند ، امکان پذيرنيست

رآمد و درظاھرديگرضرورتی برمکث گرچه به يمن بازوی خلق دلير و زنجيرشکن ما ، ديواستعمارشوروی ازپاد

روی تحليل ھا و نتيجه گيری ھای آنزمان احساس نمی شود ، ولی ھرگاه برواقعيت تلخ حاکم درشرايط فعلی 

اين .  تطبيق داردۀھنوزھم زمين" تئوری و عمل انقالب و اوضاع کنونی" کشورعميق شويم ، بسا نکات پرارزش اثر

امروزکشورما اگردرشرايط نه بدترازشرايط زمان . سرزمين ما می يابدادعا توجيه خودرادرزيراشغال بودن 

 آن قراردارد ؛ با اين تفاوت که خصوصيات باتجاوزسوسيال امپرياليزم روس است ، مسلماً درشرايط مشابه 

 ما سراب ۀ امريکا طوريست که دربرابرچشمان اقشارمختلف جامعۀسردمداری اضالع متحده امپرياليزم غرب ب

را جلوه گرساخته و ازجانب ديگر، ھرگونه صدای اعتراض ضدتجاوزنظامی و واقعيت " ی ھای اجتماعیآزاد"

درگلوخفه نموده بيرحمانه به سرکوب ھرگونه نشانی " عمليات طالبان"و " تروريستی"اشغال را زيرعنوان حرکات 

الگرو ايادی بومی شان طوری اند که اما واقعيت ھای اشغال ، جنايت ، ظلم و تعدی قوای اشغ. ازمقاومت می پردازد

  . سد شوند را  مردم غيورماۀھرگز اشغالگران و مزدوران گوناگون شان قادرنخواھند شد مقاومت اوج گيرند

نمی تواند ممکن ازآنجائيکه مقاومت پشت جبھه ـ خالف زمان مقاومت ضدروسی ـ حتا دروابسته ترين شکل آن 

است که می تواند بنياد محکم يک مقاومت " مرکزبه محيط"يک مقاومت ، اين  خوشبختانه فقط طرحريزی باشد

 مقاومت و ۀبه اين دليل مرفوع است که پديد" محيط به مرکز"مقاومت . زنجيرشکن ضداستعماری را ممکن گردد

 محکم برای ۀپاکستان که ديروزپشت جبھ. ضدمقاومت درشرايط حاضرکشورکامالً با ھم خلط ساخته شده اند
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" مخالفين"ضدروسی افغانستان بود ، امروزھمزمان متحد اشغالگران کشورما و درعين حال حامی و ھمکارمقاومت 

 خودبا طالبان و القاعده را ۀھم بافته ولوھزارباردولتمداران پاکستانی عاليق ب. می باشد) طالبان و القاعده(آنھا 

 خود مستقل و خودمختارنشان دھند ، بازھم ھمدستی باداران امريکائی و انگليسی دربرابر انکارنمايند وياھم خودرا

به ھمين صورت، .  کتمان شود،مستقيم و غيرمستقيم شان با قوای نظامی استعمارغرب و طالبان والقاعده نمی تواند

خود ، درعمل بسا جھات سياست ھای اشغال را " ضدامريکائی"ايران با تمام چنگ و دندان نشاندادن ھای 

ازطرف ديگر، چون دومملکت پاکستان وايران ـ ازطريق عمال زرخريد خود ـ . می رسانددرافغانستان مدد 

درافغانستان دست پنھان ولی آزاد دارند ، ضرورت ھويت ھای پشت جبھه ازنوع زمان اشغال افغانستان توسط 

  .استعمارشوروی احساس نمی شود

سوی نجات ه ن است که می تواند راھی بپس اين فقط يک حرکت مقاومت  توده ئی درداخل مرزھای افغانستا

اين حرکت برخاسته . افغانستان ازچنگال استعمارگران فعلی و رسيدن به آزادی واقعی مردم و استقالل کشورباشد

 به مردم را دريک سازمان پيشتاز، اء به خود و اتکاءازقلب کوھپايه ھای غرورآفرين سرزمين ما شرط اتک

  :اشاره می کند» رھبر«ه ھمانطوری ک. باخودحمل می کند

 به مردم به مفھوم دفاع ازمنافع بالفصل و اءاتک. خود و متکی به مردم خودباشده  شديداً متکی بداين مقاومت باي" 

.  آنھا درخالل جنگ مقاومت استۀدرازمدت آنھا ، راه يابی سياسی برای مشکالت آنھا و حل معضالت روزمر

ضمنی ، واضح يا پنھان خواسته يا  صورت صريح ، ياه وابستگی است چه بخود ، طرد ھرگونه ه  باءچنانچه اتک

خط مشی مستقل ملی و " مجيد شھيد ۀبدين مناسبت سازمان ما افتخاردارد که تحت رھنمائی ھای داھيان. نخواسته

  .سترا اساس روابط و مناسبات بين المللی خود قرارداده که ازآنوقت تا کنون سخت به آن وفادارا" انقالبی

  :سازمان ما به صراحت اعالم کرده است

 جغدآسای آنانيکه به امواج خروشان قھرمردم و سمت گيری درست ونھائی آن ۀچه جبونانه و خائنانه است نوح"

باورندارند و راه رستگاری و نجات را نه با مردم بلکه با يک دشمن عليه دشمن ديگرسراغ می نمايند ويا ازبيم 

  ) مجيد کلکانی." (و انزوای بيدردسررادرپيش می گيرنددودشمن ، گوشه گيری 

:  کارسازمان پيشتازچنين اشاره می نمايدۀدرامتداد شرح خط مشی مستقل ملی و انقالبی ، به شيو»  رھبر«پروفيسر

 روياروی با دشمن ، زندگی درميان مردم ، درک رنج ھا وسيه روزی ھای آنھا ، فھم کمبودھا و کشيدن ۀمبارز" 

له ايست که علی اينکه به يک عامل مکانی ۀ تبليغاتی نيست بلکه مسأل ، مسأدھای الزم ازاوضاع مشخصرھنمو

  ..." ثيرات ژرفی را بروی مجموع ميکانيزم جنبش می گذارداتعلق می گيرد ، ت

 ۀضدملی و ضدافغانی اداربومی شان ، مردم به کنه  مقدار وجود ھمه تالش قوای استعماری و مزدوران بی امروزبا

» رھبر«نده به چشم می خورد که ھرگاه آنچنانکه شھيد ه و اينجا و آنجا مقاومت ھای پراکمستعمراتی کابل پی برد

دراثرارزشمند خود به آن اشاره نموده است ، توسط يک سازمان پيشتازبسيچ و رھبری شوند ، بدون شک به آرمان 

  :وی دراين مورد می افزايد.  افتخاردست خواھند يافتمشترک که ھمان آزادی ملی است ، با

 خلق ۀ بشری و من جمله نبردھای ضدامپرياليستی پارينۀتجارب سراسرجامع« : می گويد" ساما "ۀنخستين اعالمي" 

اين سرزمين مؤيد اين حقيقت است که آزادی ملی بدون دموکراسی واقعی ،  ما به بھای خون ھزاران فرزند پاکباز

." اسارت نوين و ضياع خون ھای ريخته شده پی آمدی نداشته و نخواھد داشت جتماعی و گرايش مترقی جزعدالت ا

  ")ساما "ۀاعالمي(
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دسيسه ھای اسالم پناھی  از دوره برای مبارزه درراه رسيدن به چنان آزادی ملی توأم با بھروزی و سعادت مردم ، ب

طرح جنگ درازمدت را پيش می کند و دررابطه » رھبر«ا آن ـ   بنيادگرائی اسالمی بۀاستعماروھمدستی بی شرمان

  :با بسيچ آن چنين رھنمود می دھد

 آن بتوانند سالھای سال درمقابل ۀ فکری ـ سياسی را ايجاد کرد تا مردم برپايۀبرای بسيچ عمومی بايد آنچنان پشتوان "

حيثيت محرک دائم التجددی را داشته باشد و فقط يک عامل سياسی روشن که ...  استعمارگر و مزدوران آن بايستند

آن چيزی باشد که استعمارگرومزدورانش آنرا برآورده نتوانسته و ھم نتوانند خودرا با آن ھمنوا نشان دھند ؛ و آن 

  ."آزادی وطن اسير و آزادی ھموطن بپاخاسته. عامل آزادی است که توسط استعمارگرسلب شده است

 دست قدرت ھای مغرض بيگانه ۀ اسالم سياسی و آلۀحساب تنظيم ھای خودفروخت» بررھ« به اين ترتيب ، پروفيسر

بنيادگرائی مدتی خواست درمقابله با استعمار خودرا وارث : " را ازحساب مقاومت توده ئی مردم ما جدا می کند

له با يست و مسأای پوشيده نفرھنگی واقعی جابزند ولی شکست مفتضح آن درجامعه اکنون ديگرازچشم ھيچ بيننده 

  ."ھمان ضرورت شديد پيش روی ھمه قراردارد

به ھرحال ، خواست مردم افغانستان تنھا با : "... حق مردم ياد می کنده درحاليکه با صراحت ازخواست ب» رھبر«

، ) خروش رعد درپکتيا." (ـ می تواند برآورده شود" غربی"و چه " شرقی"خشکانيدن ريشه ھای پليد استعمار ـ چه 

برای آزادی واقعی خالی  استعمارفقط با قھرانقالبی توده ھای مليونی ، جارا:"... براين نکته ھم تأکيد می ورزد که 

 مردم آن سرزمين ۀرضا و رغبت ، کشوری راترک نکرده است وبه اراد درھيچ کجای دنيا استعماربا. می کند

  )تکيه ازماست..." (احترام نگذاشته است

اند که قاطع و بران بودن منطق » رھبر«ين ھا ھمه انديشه ھای انقالبی و پيشروشھيد پروفيسرا! آری ھموطن آزاده

 مارادرحال حاضرنيرو بخشيده ، به ارتقای ۀآن با آرمان توده ھا درآميخته ، قلوب مبارزان صديق و پاکبازجامع

 شوم ۀولی وی با پديد. ی پردازد بلند آزاديخواھی و مقاومت دربرابراستبداد استعماروخوشخدمتی ارتجاع مۀروحي

 شوم ، تسليم طلبی درصفوف مقاومت ملی ـ انقالبی و مشخصاً درصفوف ۀديگری ھم مصاف داده بود که آن پديد

،  شمسی١٣٦٢درماه قوس " ساما"متعاقب کنفرانس سراسری . بوده است" ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  :ايدوی چنين با آن معضله برخورد می نم

 ملی که گوشه ھائی ازسازمان پرافتخارمارا ۀ اصولی و قاطع سازمان ما درمقابله با گرايشات تسليم طلبانۀمبارز" 

را  می خواست آلوده بسازد و برخورد جدی نسبت به تمايالت غيرانقالبی انحالل طلبانه و گروه گرايانه ، سازمان ما

 عطفی ۀاين ايستادگی به يقين نقط. قرارداد اه انقالب کشورمادوباره درموقعيت تاريخی دفاع ازاصولی ترين ر

درتاريخ سازمان ماست چه به ھويت سياسی ما و چگونگی پياده کردن اين ھويت درشرايط مشخص کشورما ارتباط 

  ."می گيرد

 مجيد و رھبر، میرھکشا و زنجير گسل دراوضاع و احوال حاکم درکشورما درحال حاضر، تعمق برانديشه ھای 

 اصولی رسيدن به آزادی ملی، ۀتواند الھامی برای تراوش افکار نوين درمسيرانقالب رھائيبخش خلق ما وشيو

تضاد عمده درکشورما درحال حاضر، تضاد . باشد ھا دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی ، درشناخت و حل تضاد

اشغال را ناديده گرفته و يا آن را دست کم آنھائی که واقعيت . ملت ما با استعماردرشکل قوای نظامی اشغالگراست

تنھا درمرداب انقياد طلبی و خيانت ملی بيش ازپيش فرو می روند بلکه قادربه اين ھم نخواھند بود که ه می گيرند، ن

مردم آن عده روشنفکران چپ نما و پرمدعا را که تا ديروزبه . مردم را با ادعای دروغين خدمت به آنھا فريب دھند

بال قوای اشغالگراستعماری پناه   انقالبی گلو پاره می کردند ، وامروزبيشرمانه درزيرۀحقوق مردم و مبارزدفاع ار
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آن . می رسانند ، به تمام معنی شناخته اند برده ، با ظاھرخدمت به مردم ، قوای بيگانه را مخلصانه و برده وارمدد

کابل ، مزورانه و بيشرمانه خودرا راھروان راه مجيد و  مستعمراتی ۀعده ای ھم که با کرنش دربرابراستعماروادار

ی  شمه ارھبرجا می زنند ، نمی توانند با تظاھرعوامفريبانه ، مدافع اصول و راه مبارزاتی مجيد ورھبرباشند زيرا

 منحرف جمعازانديشه ھای آن بزرگمردان جانبازکه درباال نقل شد ، نمی تواند درموقف و عملکرد امروزی آن 

جای افشای ماھيت استعمار، به مشاطه گری آن پرداخته و با انواع و اقسام سفسطه می ه آن عده ب.  شودسراغ

نظروعمل آنھا امروزدرتضاد کامل . خواھند خيانت به راه و رسم مجيد ورھبررا مذبوحانه ازانظارمستورنگه دارند

به عنوان پادزھرکرنش .  قراردارد"ساما"با نظر و عمل شھدای جانبازسازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 ۀتکامل يک مبارز«ـ دررابطه با » رھبر«دربرابراستعماروتمايالت انقيادطلبانه ، افشای ماھيت استعمارتوسط شھيد 

  :را درينجا پيشکش می نمائيم» چند بعدی

ثمارمليون ھا انسان امپرياليزم يک قدرت نظامی محض نيست و تنھا با ابزارجنگی نمی تواند به بھره کشی و است " 

امپرياليزم سيستمی جھانی است که ھمچنان درابعاد اقتصادی ، سياسی ، . درکشورخود و درسراسردنيا بپردازد

برخی : اجتماعی و فرھنگی عمل کرده و درپھنای جھان درشبکه ای وسيع و بغرنج به فعاليت مشغول است

خود نگه داشته است ؛ کسانی را وعده می دھد و کسانی رامھارکرده است و برخی ديگررا دردام نيرنگ استعماری 

جنگ ازمفھوم عتيق خود  و را نيزباتھديد و وعيد ازمجازات می ترساند و به اينصورت است که امپرياليزم ، تجاوز

  . می يابداءپا فرا ترمی گذارد وبه مفھومی بغرنج و ھمه جانبه ارتق

اول اينکه : به دودليل. زارنظامی ميسرگردد و به پيروزی برسدمقابله با اين سيستم نيزنمی تواند تنھا بااب

دوم اينکه با يک سيستم فقط می توان با . کشوراستعماری ھميشه ازلحاظ نظامی قوی ترازکشوراستعمارشده است

، با سيستم استعماری ـ امپرياليستی بايد با سيستمی آزاديبخش و انقالبی مقابله گردد . سيستم به مقابله پرداخت

  .شوق توده ھای مليونی ھم ملھم باشد ، به پيروزی نمی رسد شور و از  ما ولوۀدرغيرآن مبارز

 توده ۀخود ، فرھنگ بسيچ کننده و آگاھی دھنده عمليات نظامی اگربا اھداف روشن سياسی ، اقتصاد جنگی متکی ب

ن قيد و شرط توأم نباشد ، به يقين ثمره ای ھا و باالخره روابط بين المللی شرافتمندانه ، ھمراه با ھمبستگی فعال بدو

  .جزضياع خون ھای ريخته شده ندارد و شايد ھم ثمراين خونھا دردامن دشمنان نقاب پوش مردم بيفتد

اين جھت طرح يک ستراتيژی جامع االطرافی که بتواند مجاھدات مردم را ازحالت احساس و شور وشوق ميھن ه ب

 دھد که برای آزادی انسان ازقيد و بند ظلم ، تعدی ، اءسياسی ـ اجتماعی ارتقدوستانه تا سطح يک حرکت ھدفمند 

  ."عقب گرائی و عقب ماندگی می رزمد، نيازی ضروری و اجتناب ناپذيراست

مسلم است که مقاومت مردم ما دربرابراشغالگران متجاوزغربی به سردمداری امريکا ، امروزدرمراحل خيلی 

درجستجوی راه نجات مردم باشند ، » دست َدورشھره چراغ ب«رگاه وجدان ھای بيدارابتدائی خودقراردارد ولی ھ

تئوری و عمل "ۀ وبه عنوان حسن ختام ، سطوری چند بازھم ازختم رسال.  باال کافی خواھد بودۀھمين چند اشار

  :را درينجا می آورم» رھبر«شھيد "  کنونیعانقالب و اوضا

رای سازمان ما و جنبش مقاومت ميھنی پيشبينی و پيشنھاد کرده بود ، ھم اکنون راھی را که مجيد شھيد ب"

خاطره و پرعظمتش ھميشه بروفاداری درنظر  سازمان ما درطی راه مبارزاتی پرم.روزتاروز متحقق می شود

وعمل بر راه مجيد پافشاری کرده و حفظ سازمان او ، آرمان بزرگ او و خط مبارزاتی اورا درمقابل دشمنان 

 کارخود قرارداده و افتخاردارد که باصراحت و قاطعيت اعالم می دارد که سازمان ۀنگ انقالب درسرلوحرنگار

وکان پرورش  رسد ، ونه ھم زوزه ھای خمجيد وآرمان اونه نابود می شود ، نه منحل می گردد ، نه به بن بست می
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مغرور، استواروبی باک ، با مشعل  و زاين سازمان سرفرا. خود منحرف می سازده يافته درمردابھا توجه اورا ب

  ..."اين ھنوزازنتايج سحراست. فروزان انقالب رھائيبخش انسان به پيش می رود

  

  !»رھبر«زنده باد ياد شھيد پروفيسرعبدالقيوم 

  !مرگ برقاتالن وحشی و زبون وی

  "!ساما"نستان  اصولی ضداستعماری و ضدارتجاعی سازمان آزاديبخش مردم افغاۀتابنده باد مشعل مبارز

  !مرگ برانقيادطلبان منفعل و خائن به راه مبارزاتی و انديشه ھای انقالبی مجيد و رھبر
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