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 ). ادامه دھندگان -ساما(طارق ھوادار : باز تايب توسط 

  )رھبر(زنده ياد عبداقيوم : نويسنده 

 ٢٠١١ دسمبر ٠۶

 

  ازمقاومت تا انقالب

  وضاع کنونیاز انقالب تاپيروزی در ضرورت ا

٢  
 :به ادامۀ گذشته

در نظر داشت اوضاع نابسامان داخلی ، اوضاع   امپرياليستی باۀين نفوذ ھمه جانباسوسيال امپرياليسم روس بعد از

  ۀبر اريک )خلق وپرچم(مزدوران خود باند ھای  حمله را تشخيص داد وبعداز تثبيت ۀ منطقه و بين المللی لحظۀآشفت

گين ترين تجاوز را ری از نابودی آنھا به شکل عريان وگستاخانه بالشکر کشی وحشيانه ننقدرت سياسی برای جلوگي

د با اغواگری وکشيدن ماسک نقاشی شده با شعار ھای ترقی نتوان که می روسھا به خيال اين. مرتکب شده است

ا بفريبد ، خود درکام  خلقھای محروم ر،امپرياليستی خودۀ خواھی ، کمک انترناسيوناليستی وجامعه گرائی برچھر

 ملت ]٢٠[که در آغاز قرن فرمان تاريخ چنين بود تا ھمانطوری.  افغانستان افتادندۀآتش رزم آوران محروم وستمديد

 ۀسلحشور و آزادۀ ما مؤظف به شکست افتضاح آميز تجاوزگران امپراطوری بريتانوی شد در اخير قرن نيز قرع

ليونھا يد تا امپرياليسم گستاخ ودھن دريده ای را ادب کند که نه تنھا خون مفال به نام نامی مردم قھرمان مازده ش

 که ، به خلق خودنيز خيانت بس ھولناکی را مرتکب -ريزد  خاطر اھداف جھانگشايانه اش میه انسان بيگناه مارا ب

  .شده است 

 ، ۀرود تا پوز ھمگين خود میبا نبرد س جا داده است وه مردم آزاده و دليرما به اين فرمان زمان نيز پاسخ ب

اين . را نيز برخاک بسايد ، ودرس جديدی را در صفحه ھای تاريخ به يادگار گذارد " شرق " امپرياليسم استعمارگر 

    . درس ھای تاريخی دو جانب دارد

سر  عقابان آزاده را ديگر در ۀجانب درسی برای ستمگران تجاوزگر تا فکر تسخير افغانستان اين الن از يک

گويند با  روسھا اکنون می. چنانچه ھم اکنون صدای اين درس آموزی ازميان کاخ کرملين بلند شده است . پرورانند ن
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ين در ھر کشوری که بخواھيم تجاوز کنيم چندين بار می انديشيم وبا احتياط اکه از افغانستان داريم بعد ازای تجربه 

  . نمائيم بيشتری نيروھای نظامی خودرا داخل آن کشور می

 که جنگنده – افغانستان ۀو اما از جانب ديگر يعنی جانب اصلی وحياتی آن درس برای رنجبران و ستمکشان آزاد

 می باشد تا با آموزش از اين تجارب تاريخی با تمام توان بکوشند ، تا از –ھای اصلی وارتش واقعی اين نبرد اند 

ن شان جلوگيرند و نگذارند که تجارب تلخ تاريخ مردم ما خيانت ھای بزرگ ملی و غارت رفتن حاصل رنج وخو

 بگيرند که عوامل اساسی استعمار و دما بايۀ ليونی مردم بالکشيدياين درسی است که توده ھای م. تکرار شود 

اختناق  شوند ، تا بساط ظلم و ستمگری ، استبداد ،اين ريشه ھا در داخل سوختانده نستمگری در داخل کشور است تا 

استعمار  و تا ستمکشان افغانستان خود حاکم سرنوشت خود نشوند، ر ھرشکل وشيما در درون واز اساس فرونريزدد

. و ستمگری ھمچنان پابرجا باقيمانده ودروازه ھا بر روی ھجوم و تجاوز استعمار گران امپرياليست باز خواھد ماند 

چنانچه بارھا استعمار گران مھاجم را .  داخل می شود را از درھم بيرون بيندازيم از پنجره دوباره يعنی اگر آن

اين درست است که مردم قھرمان ما بايد بدانند . ند ه ا قدرت نشستۀبيرون ريخته ايم ولی ، استعمار زاده گان بر اريک

  .م رساند و مترقی بايد انقالب کرد واين انقالب را پيروز مندانه به انجا  آزاد، آباد ، شگوفاۀکه برای اعمار جامع

ھر انقالب . بر اساس ھمين داليل است که ميان جنبش مقاومت و انقالب واقعی فرق ھای معينی را بايد قايل شويم 

آزاديبخش در ذات خود يک جنبش مقاومت ضد امپرياليستی است  وبدون اين جنبش نمی تواند اين انقالب وجود 

 نموده وتبديل اءواقعی نيست بلکه بايد به اين انقالب ارتق ولی ھر جنبش مقاومت يک انقالب کامل و. داشته باشد 

ياليستی وضد ارتجاعی نينجامد ، نيمه کاره ه يک انقالب آزاديبخش ضد امپرشود اگر يک جنبش ضد استعماری ب

  . آورد  بار نمیه مانده ونتايج الزم را ب

   :می گيريم در نظر اين واقعيات مشخصأ جنبش مقاومت کنونی خودرا ۀ حال در آئين

ما بارھا گفته ايم که سوسيال امپرياليسم در کشور مابه شکل يک سيستم و نظام استعمارگرانه عمل می کند مثأل اين 

زند ، برای اين سياست ھا تبليغات می کند می   سياسی دست به فعاليت گسترده در اشکا ل متعدد میۀسيستم در ساح

تمدن پسند وغريب نواز می باشيم و از اين طريق دست به مانور ھای گويد ما صلح طلب وترقی خواه ھستيم ، ما 

  .سياسی می زند تا شکست خودرا در ساحات ديگر جلو گيرد 

آن با ظاھر ۀ  اقتصادی با نوعی رفورميسم استعماری دست به اصالحات اقتصادی می زند که در نتيجۀدر ساح

  .به اقتصاد امپرياليستی روسيه می سازد فريبی اقتصاد کشور مارا با ھزار و يک رشته وابسته 

 افغانی شخصيت ۀ فرھنگی ملی وغرور انگيز ما می پردازد تا از انسان آزادۀدر ساحات فرھنگی به مسخ و استحال

  .بی ھويتی بسازد که شيفته زرق وبرق فرھنگ امپرياليستی روس شود 

 خاور ميانه استفاده ۀسوی بحر ھند و منطقه پرش ب ۀافغانستان منحيث تختازدر ساحت نظامی در تالش بوده است تا 

و اردوی افغانستان را به شکل ارتش مزدوری در آورد و نقش مھره ای از ماشين غول پيکر نظامی روس . نمايد 

  ...  .را داشته باشد و ھمينطور تا آخر 

رھائی واقعی از   استعمار وشکست لذا درسھای متذکره و آزمون ھای عملی به ما می آموزد که برای طرد تجاوز و

برای درھم شکستن اين سيستم يک انقالب واقعی ضرورت  ، وستھا بايداين سيستم رادر ھم شکستقيد وبند امپريالي

. گون و بساط آنرا از جامعه برچيندکه اين گونه سيستم ھای استعماری وضد مردمی را از پايه سرن انقالبی. است 

 سيادت ومجری اين سيستم ۀکه در برابر ھر انقالب آزاديبخش دولت استعماری وضد مردمی به عنوان آل از جائی
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، مردمی و ، آزاده جای آن دولت مستقلزير افگند و به است لذا نخست از ھمه بايد اين گونه دولت را از قدرت ب

  . ا بنياد نھادھن دوست و انقالبی ر، آزاد ميۀ اتحاد وسيع نيروھای مستقلمترقی برپاي

دھا وشکنجه ھای ملت در بند وزجر کشيدۀ  ای ما باشد که ۀ درتواند چار اين است يگانه راه پيروزی واقعی که می

  . را از بيرون ودرون حمل کرده است خود دو کوه گران ستمگریۀسال ھا بر گرد

پيش گرفتن شعار اساسی انقالب پس بنابر اين ضرورت بايد گفت که جنبش مقاومت کنونی خلق قھرمان ما با در 

اين . امل يک انقالب واقعی راه بپيمايد، ضد وابستگی و ضد ارتجاعی بايد تا پيروزی کد استعماریآزاديبخش ض

 و آرمان مردم آزاده و ستمکش مارا می تواند در مله گری ھای امپرياليستی را خنثی، معاراھيست که ھمه توطئه ھا

  .عمل متحقق سازد 

  

  :امل بازدارنده اين امرو تبانی ابرقدرت ھا برای جلوگيری از اين انقالب وپيروزی عو: دوم 

جنبش مقاومت مردم با ايمان ما طی ده سال نبرد جانبازانه و سھمگين يک بار ديگر ظرفيت تاريخی مبارزاتی ضد 

که گوش شنوا ھم برای  ھائیاکنون امپرياليست  .  ملل اسير رادر عصر امپرياليسم به نمايش گذارد ۀتجاوزات بيگان

گران فاتح ما نداشتند با چشم سر سوختن تجاوزگران فراری  شنيدن غريو خشماگين پيکارفھم اينگونه عکس العمل و

  .رادر شعله ھای سرکش جنگ ضد تجاوزی مشاھده می کنند 

به معنی دست کشيدن  که در رابطه با سيستم استعماری اشاره رفت اين عقب نشينی ارتش اشغالگر  اما ھمانطوری

 با تشخيص عکس العمل مشتعل ياد اً  کشيدن کشور عزيز ما نيست بلکه دقيقهزير سيطره کامل از استعمار گری وب

که .  جديدی از حيله ھای استعمار و استثمار خلق محروم ماقرار گرفته است ۀدر آغاز مرحل شده ، کشور عزيز ما

مناصب چندی برای نيروھای ارتجاعی وابسته " مصالحه ملی "و "ئتالفیدولت ا"با خدعه ونيرنگ زير شعار ايجاد 

 اءتعارف می شود امپرياليسم روس می خواھد با شيوه ھای نو استعماری برنامه ھای جھنمی خودرا به مرحله اجر

 آغوشی ين منطق جديد می خواھد در شکل ھماوان با پنبه سر بريد در اگر با تيغ برھنه نشد دشمن را ميت: گذارد 

  .استعمار وارتجاع شکل بگيرد 

برای روشنائی اين مسايل الزم است تا در قدم نخست عوامل مثبت و قوت جنبش مقاومت مردم مارا که اساس عقب 

ر سياست ھا به شکل چرخش ھای سياسی و ينشينی نيروھای اشغالگر روسی را می سازد و آنھا را مجبور به تغي

   ، کرده استهمانور دراين زمين

طع  در مق در نقاط اساسی نشانه گيری نموده وبه تعاقب آن نقاط ضعفی را نام بريم که مانع پيروزی واقعی مردم ما-

  .شکل خطرناکی مھيا ساخته است ه  مانور ھای سياسی را بۀکنونی می شود وبه عکس برای دشمن زمين

  : عمل می کند ر سياست ھای استعماری اشيکه در جھت شکست روس وتغي ثری عوامل مؤ-

  .ی که باعث تجريد دشمن شده است ئ ھمگانی شدن مقاومت مسلحانه باپايۀ وسيع اجتماعی وتوده -١

ن پرشور وجھادگران آزاده در اشکال مختلف طی ده سال مقاومت سرسختانه  ضربات بزرگ نظامی که مبارزا-٢

  .برپيکر ارتش اشغالگر و مزدورانش وارد آورده اند 

  . مبارزاتی نيروھای مسلح مردمی وضعف مورال رزمی دشمن  روحيه بلند-٣

  . صدمات چاره ناپذير سياسی دشمن -۴

ين ناحيه برحزب و دولت شوروی اکه از تلفات جانی نيروھای دشمن و انعکاس آن ميان مردم شوروی و فشاری– ۵

  . وارد آمده است 
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  . خسارات بزرگ وتحمل ناپذير اقتصادی دشمن -۶

ی طوالنی وکسب ھژمونی نيروھای اصيل ئجنگ توده " منجالب"گير کردن در از تجاوزگر ھراس دشمن -٧

  .انقالبی در رھبری آن 

  . بلند رفتن مھارت رزمی نيروھای مقاومت -٨

  . بلند رفتن امکانات ووسايل نظامی نيروھای مقاومت -٩

  .ن شان  پرچمی وفساد روز افزو– تضاد چاره ناپذير درونی ميان مزدوران خلقی -١٠

  . فساد و استفاده جوئی نيروھای نظامی ارتش اشغالگر -١١

  .عليه تجاوز روس ھا به افغانستان " جھان آزاد " تمرکز افکار بين المللی و -١٢

  .له أبرسر اين مسرقيب  تشديد تضاد بين دو ابرقدرت -١٣

 اساس تجاوز آن به ه بب مختلف رابطه به دولت ھا و احزا خرابی روابط بين المللی امپرياليسم روس در-١۴

  .افغانستان 

تشديد مبارزات رھائی طلبانه  در ميان اقمار روسيه و  مردم ماۀ انعکاس سرايت نھضت مقاومت آزاديخواھان-١۵

  .در برخی جمھوريت ھای شوروی ويا کشور ھای اقمار آن 

  ...  . افغانستان وۀلأوجود آمدن جنجال ھای درونی در داخل حزب و دولت شوروی بر سر مسه  ب-١۶

مشکالت  ی را وارد آورده وئاين مجموعۀ عوامل و مؤثرات باالی تجاوز گران امپرياليست روس فشار طاقت فرسا

عديده ای را پيش روی سياست ھای خشن استعماری او خلق نموده است اين مشکالت سوسيال امپرياليسم را واداشته 

  .ر سياست ھايش بزند يمی نامد دست به تغي" زخم خونين"را   افغانستان که آنۀلأتا در رابطه به مس

برھمين مبناست که روس ھا برای تالفی شکست نظامی شاخه ھای سياسی ، تبليغاتی ، روانی سيستم استعماری 

  .را با انعطافات خاص به مانور جديد کشانده اند  خود

يه افغانستان منحيث يک فکتور خاص عمل می که از درون خود روسيه در مورد قض  و اما جريانات و مؤثراتی-

ه در درون حزب حاکم و دولت شوروی ساليانيست که دو جناح باھم در رقابت شديد برای کسب قدرت برتر ب. کند 

 ھای معينی را برای استثمار خلق خود ودر بند کشيدن ملل هکه خواه ناخواه ھريک از اين دو جناح شيو. سر می برد

  .ندند کار می به ديگر ب

 ادامه دارد

 
 


