
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 

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

  )رھبر(زنده ياد عبداقيوم : نويسنده 

 ٢٠١١ دسمبر ٠٨

 

  ازمقاومت تا انقالب

  وضاع کنونیاز انقالب تاپيروزی در ضرورت ا

٣ 
 

  :به ادامۀ گذشته

  :روکرات ھا جناح مسمی به ب

کيد روی بروکراسی حزبی و دولتی قدرت را قبضه کرده بود و أاين جناح به رھبری برژنف در سياست داخلی با ت

 – مداخالت مستقيم سياسی ۀ بين المللی ، نيز برای پيشبرد نقشه ھای استعماری جھان گشايانه اش ، شيوۀدر عرص

 ، افريقا ، امريکای التين ، در ا آسيۀويژه در سه قاره ظامی را برگزيده وبا مداخالت خشن سياسی و نظامی بن

به اساس اين سياست رقابت بين اين دو ابرقدرت و تشديد تضاد فی . تقيم با ابر قدرت رقيب قرار گرفتی مسئرويارو

ی ھا ، مداخالت ئيت برژنف شاھد اين گونه ماجراجوما طی دھه اخير حاکم. مابين شان به حد اعالی خودش رسيد 

  .نظامی وتشديد تشنج در اوضاع جھانی بوديم 

  

  : به تکنوکرات ھا  جناح مسما

خواست جان  اندروپوف می) بی. جی . کا (ۀ اين جناح که در امتداد خط خروشف اخيرأ در زمان استاد کار کشت

ن با و اکنو.  دولت از چنگ رقبای خود بدر آورد حزب ودر بگيرد باروی کارآمدن گرباچف قدرت حاکمه را

  . خويش سياست ھايش رابر حزب و دولت مسلط ساخته است استحکام يابی پايه ھای قدرت

 بين المللی برای تحقق ۀاين جناح ضمن انتقادات نسبی از بروکراسی دولتی وحزبی وسياست ھای پيشين در عرص

 سياسی می خواھد شيوه ھای غير –جای شيوه ھای مداخالت مستقيم نظامی ه باھداف امپرياليستی اش اکنون عمدتأ 
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 سه قاره را در پيش ۀمستقيم رقابت ھای اقتصادی باغرب و نفوذ آرام سياسی اقتصادی در کشور ھای عقب ماند

  . گيرد 

-ر نام  چنانچه اخيرأ ما شاھديم که گرباچف به نمايندگی و رھبری اين جناح سياست ھای جديدش را زي

)Perestroika " (  و " دوباره سازیGlasnosts اساس آن ه گذارده که بء اجراۀطرح و به مرحل"    يا گشايش 

 بين المللی در سياست ھايش ايجاد نموده که در سطح ۀيراتی را نيز در عرصير در سياست ھای داخلی تغيضمن تغي

 اقتصادی ، ۀقأ با در نظرداشت مشکالت ھمه جانبجھانی موجب سر وصدای فراوان شده است اين سياست ھا دقي

اجتماعی ، سياسی ، اداری و نظامی درونی شوروی از يکجانب وبادر نظر داشت مشکالت عظيم بين المللی آن از 

  .سوی ديگر ، طرح ريزی شده است 

در منجالب مشکالت   امپرياليسم رقيب نيز ،ر سياست ھايشيھمزمان با اين مشالت فراگير امپرياليسم شوروی وتغي

 اين عوامل ، ضرورت نزديکی ھا وتبانی دو ابرقدرت قوت گرفته و تحقق اين تبانی ۀمشابه قرار دارد که در نتيج

  .جا گذاشته است ه ثيرات مھمی در مجموع اوضاع جھانی بأت

زات حاصل از متيا ا مصروف ساختن پالن ھا ، نقشه ھا وتبادل  دو ابرقدرت،قتیۀ تبانی وتفاھم مواکنون در نتيج

يژه جنبش به وح است که اين موضوع قبل از ھمه بر روی نھضت ھای آزاديبخش جھانی واض. اين تبانی اند 

وبه اينصورت جنبش پرصالبت مردم فداکار ما که طی يکدھه نبرد .  مردم ما تأثير خواھد داشت ۀمقاومت قھرمانان

 در گرداب اين تبانی و مانورھای اً وعقب نشينی واداشته جبر روس ھا را عمال به شکست ،با تقديم خونبھای عظيم

  .ی و نتايج خانه خراب کن ناشی از آن افتاده است  امپرياليستی ، و مؤثرات منطقه ئۀچند جانب

ه خود ب" گشايش " و " نوسازی " که از ناحيه طرح سياست ھای  ثيرات زيادیأروسھا با استفاده از اين اوضاع و ت

جنبش مقاومت مارا  مؤثرات برشمرده شده ای قبلی را در مسيری سوق دھند تا ۀخواھند مجموع د ، میجا گذاشته ان

وی اين سياست ھا قرار دھند وقضيه را طوری وانمود کنند که اين خود روسھايند که ارتش تحت الشعاع ھياھ

  .اشغالگر خودرا از افغانستان بيرون می کشند 

ت رفته ای خود چاره سازی کنند اما آيا شکست ارتش اشغالگر روسی در برابر تا ازين طريق برای آبروی از دس

  ! خواھد ماند هما با اينگونه حرکات پوشيدۀ  خلق آزادۀ رزم جويانۀاراد

اين خيال خاميست که فقط مغز بيمار امپرياليستھا می تواند آنرا در پندار خود بپروراند ولی واقعيت شکست روس 

  .سوزاند   که سرتا پای جنايتکاران روسی را میآنچنان جانگداز است

جانب ديگر وحتی مھم آن اينست که اين شکست آنگاھی قطعی ، ھمه جانبه و . ولی اينھا ھمه يک جانب قضيه اند

 شود که نتايج آن در خدمت پيروزی واقعی مردم افغانستان قرار گيرد و آن عبارت است از قطع نفوذ کامل می

سياسی مردم و پيمودن راه مستقالنۀ رد عناصر وابسته و مزدور خارجی از ساحت زندگی امپرياليست ھا ، ط

  .، دموکراسی وپيشرفت وترقی اجتماعی است آزادی

  

  ولی واقعيت کنونی ما چگونه است ؟ 

که دقيقأ شکست دشمن وعدم پيروزی واقعی خلق ماترسيم کننده و بيان اوضاع کنونيست ، خطوط به  ھمانطوری

اگر لبخند از بابت عقب نشينی نيروھای اشغالگر . ر افغان آزاده ورزمنده نيز آميزه ای از لبخند وخشم است چھره ھ

طور ه است خشم و افسردگی آن از ناحيه ضعيف و نبود يک بديل قوی مردمی ، آزادی خواه و آگاه است که بتواند ب
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و رھبری  و دولت مزدورش با ابتکار ، آگاھیبالفعل در تقابل با سياست ھای استعماری روسيه امپرياليستی 

  .خردمندانه پيروزی واقعی را برای مردم ستمديده و قھرمان ما تضمين و زخمھای شان را التيام بخشد 

  که منجر به اين اوضاع شده است چيست ؟ یئضعف ھاونابسامانی ھا

طر نشان ساختيم که دشمن از اين مادر سه سال قبل نقاط اساسی ضعف جنبش مقاومت را نشانه گيری نموده وخا

که اکنون خود مردم ما شاھد . را نيز متذکر شديم  نقاط ضعف بھره بر داری خواھد کرد و خطرات حاصل از آن

حال با در نظرداشت مطالب مطروحه در مقاالت قبلی در .  دشمنان از اين نقاط ضعف و کاستی ھا ھستند ۀاستفاد

گری نيز به اين خال وکم بود جنبش مقاومت که امکان مانور بيشتر برای دشمنان  ديۀاين زمينه بار ديگر از زاوي

  . اشاره می کنم - وجودآوردهه وخطرات بالفعل را برای جنبش ب

که وظايف دو دوره يعنی قبل وبعد از پيروزی در مورد انقالبات آزاديبخش ضد امپرياليستی و جنگھای   ھمانطوری

 مردم ما عليه تجاوز گران امپرياليست روسيه ده سال می گذرد  ۀنگ مقاومت دليراناکنون از ج. طوالنی مطرح شد 

 – از خاک کشور ما در کنترول نيرو ھای مقاومت بوده وتحت حاکميت سياسی یطی اين ده سال مناطق وسيع و

  .نظامی شان می باشد 

 برخورد دو نوع حاکميت سياسی ۀليون آوارۀ  افغان عمأل شاھد نحويپنج مھمچنان در ميحط مھاجرت در حدود 

  .مبارزاتی وزندگی خود بوده اندۀ رھبران عمارت نشين در امور مختلف

طی اين مدت در تقابل و مبارزه با نھاد ، مدل ھا وبديل ھای سياسی ، : خوب است قضيه را بدين گونه مطرح نمائيم 

ش مقاومت نيز بايست نھاد ھا ، مدل ، تأسيسات سيستم استعماری جنب... اقتصادی ، فرھنگی ، نظامی ، تبليغاتی و 

وبديل ھای ضد استعماری ، انقالبی و مردمی خودرا جان بخشيده و استوارانه مستقر می ساخت تا ضمن در ھم 

ليونی رزمنده با شيفتگی در استقرار و استحکام  اين نھاد ي مۀشکستن سيستم استعماری و حرکات چرخشی اش ، تود

  !ه شکل زنده شاھد زندگی آزاد و خوشبخت فردای خود می بودند ھا می کوشيدند وب

  

  :در بعد نظامی 

 دارای يک ارتش منظم آزاديبخش می بوديم که لشکر ھای آن در شمال و جنوب شرق وغرب کشور مابايد اکنون

توانمندی  اساس هعنوان بازوی مسلح و کارآ به پشتوانه وبه داشت تا ب واحدی قرار می تحت فرماندھی زبده و

شگرف رزمی نيروھای مسلح مردمی با حراست از دست آوردھای حاصل از جنبش مقاومت تمام نقشه ھای 

ی برای  را قاطعانه خنثی می ساخت؛ تاجائ اجانب غارتگر و استفاده جوۀتوطئه ھای چند جانب امپرياليستی و

رای استقرار امنيت و صلح بعد از خروج حداقل اکنون مجامع ملل متحد نيز ب. مانورھای امپرياليستی نمی بود 

نيروھای تجاوزگر روسی در کشور عزيز ما با آشفته فکری در پی استمداد جوئی از نيروھای نظامی خارجی نمی 

آن ، امنيت در جامعه ودفاع ۀ  آزادی ما باعشق به بازوی مسلح مردمی خود و ستاد رھبری کنندۀافتيد و مردم شيفت

ی از اين پروسه را ئچنانچه نمونه ھا.  ملی می ديد ۀاعتمادکامل شايستۀ اين نيروی تثبيت شداز تماميت ارضی رابا 

ه ما در بسا نھضت ھای آزاديبخش که باالخره در شکل ستاد رھبری قابل قبول برای مردم داشتند می بينيم که ب

ميدان بوده اند ه البی که بمجرد حاضر شدن امپرياليستھا و تجاوزگران به خروج ، الترناتيف ھای ملی و انق

از آنھا استقبال کرده حاکميت  افرمردم نيز با عالقۀ و. گرفته اند عھده ه بالدرنگ مقدرات کشوری ولشکری را ب

  .آنھا را حاکميت خود دانسته اند 
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  :در ساحت سياسی

 دولت مزدور که در در تقابل و مبارزه با حاکميت سيستم سياسی مستبدانه وضد مردمی تک حزبی غليظ استعماری

جز خود بر مجموع ه ی ب بی حيائآغاز از فرط قدرت استعماری خود را يکه تاز ميدان می پنداشت وبراين پايه با

را به   متضاد آنۀی اوليجنبش مقاومت ما بديل و مدل ابتدائزد ، بايد تاکنون  نيروھای سياسی کشور مھر نفی می

ور از انحصار گرائی ، تعصب تاريک انديشانه ووابستگی ، ممثل ده قت ملی ، مردمی که ب يک دولت موشکل

 برکوه پايه ھای غرور انگيز افغانستان بنمايدواقعی يک اتحاد وسيع ملی و مردمی که واقعيت جامعه مارا بيان 

  .مستقر و مستحکم می ساخت 

فغانستان ، مدافع سر سخت و که با خدمت بی دريغ به مظلومين ا  ملی مردمی و عدالت پيشه ای– حاکميت سياسی 

امانت نگھدار ثروت ھا و منافع ملی ما می بود تا توده ھای عظيم مردم خودرا حاکم سر نوشت خود می دانستند واز 

  .دل وجان اين نحوۀ حاکميت سياسی را می ستودند 

دار است در تقابل  بزرگ معنوی بی نظير برخورۀحق ملت ما از پشتوانه  بين المللی که جنبش مقاومت بۀدر عرص

 جنبش ؛می " باسمچی "  جنبش مقاومت مارا حرکت فيودالی ، ارتجاعی و اءبا تبليغات دشمن تجاوزگر که از ابتد

 –سياسی ۀ مقاومت بايد با در پيش گرفتن سياست تبليغاتی مترقی ، مردمی ، عدالت خواه وملی فعاليت ھای مختلف

ای ترقی خواھی ، تمدن پسندی ، کمک ھای انترناسيوناليستی برچھره  شعار ھ،تبليغاتی دشمن راکه بافريب کاری

و " دولت ائتالفی"ر ھای سياسی فعلی اوکه زير نام ی برای مانواء وجائخود کشيده است به شکل کامل افش

  .فريب کارانه به پيش برده می شود نمی ماند " مصالحه ملی"

  

  : اقتصادی ۀدر ساح

 توانسته مجموع امکانات اقتصادی و مالی جنبش مقاومت را با پالن گذاری برای حق مردم ما میه جنبش کبير وب

  همقاومت را اساس گذاری نمايند تا ب" اقتصاد جنگی " يک جنگ طوالنی و حرکت در جھت خود کفائی پايه ھای 

   .جنگ مدد رساند مؤثرات اقتصادی دشمن مردم زجر کشيده و فقير مارا نيز در  واساس آن ضمن مبارزه با پالن ھا

نام مجاھدين و مھاجرين  در اشکال ه  درد آور ديگر در اين زمينه موضوع کمک ھای بين المللی است که بۀلأمس

ست که زير آفتاب ی ااين کمک ھا اساسا حق آن توده ھای عظيم رزمنده وفقير و ستمکش. متنوع سرازير شده است 

ولی با ايمان قوی چون کوه استوارانه . ج فقر شکنجه می شوند سوزان در کمپ ھا با زندگی بخور و نمير در او

تمام پيشنھادات پرزرق وبرق دولت ه سان قھرمانان زخم خورده وبه زنجير کشيده با غرور به مقاومت می کنند وب

  .ريشخند زده اند و بادارش مزدور 

  ! بلی 

ست که پدران وشوھران شان را فدای آزادی ی ااين کمک ھا حق اينان است حق سنگرنشينان ، يتيمان وبيوه زنان

ميھن و ايجاد نظام عادالنه و مردمی کرده اند و منتظر اند تا حاصل اين خونھا را که به پای درخت آزادی و رھائی 

  . بر چينند ،ريخته اند

ۀ ر و آوار مقاومت به حق داران می رسيد وبرسد تا خلق محروم ، فقيۀلذا اين حق بايد در جريان جنبش حق طلبان

را قبل از پيروزی کامل به چشم سر " بيت المال"امانت نگھداری وحراست از اموال  ۀمانمونه ای از تقسيم عادالن

مشاھده می کردند  و با اعتقاد به رھبری جنبش مقاومت اعتماد سپردن ثروتھای ملی و مقدارات خودرا به طور کل 

  !!!بدان ھا می نمودند 
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طی اين ده سال بايد . ارسال شده است … عمار پروژه ھای اقتصادی ، طبی ، فرھنگی و پول ھای فراوان برای ا

  … و ! کار می رفت ه اين پروژه در راه کمک به مستحقين ب

 ادامه دارد


