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  )رھبر(زنده ياد عبداقيوم : نويسنده 

 ٢٠١١ دسمبر ١١

  ازمقاومت تا انقالب

  ضاع کنونیاز انقالب تاپيروزی در ضرورت او

۴ 
 

 که دولت مزدور نيز با تمسک به تبليغات یي ضد ملی و ارتجاع،ضد فرھنگ اسارت با ره بدر ساحه فرھنگی 

ی از جنبش مقاومت ھمواره نھضت مقاومت مارا کال ارتجاعی وضد ترقی خوانده است ، جنبش ئارتجاعی بخشھا

 ماھيت اءرقی ضرورت داشته است تا با افشمقاومت پرشور خلق ما به نھضت فرھنگی ملی ، آزاديخواه و مت

ومترقی جنبش مقاومت را برای  ارتجاعی ، در سطح ملی وبين المللی ھويت ملی ، آزاديخواه -فرھنگ استعماری

که سپاه پيشتاز و روشن  گردد مگر اين اين امر ميسر نمی. ی دشمنان اين فرھنگ ، تثبيت و تسجيل می نمودئرسوا

وھمين طور در ساحات ديگر . ضت بزرگ را آگاھانه ھدايت می کردی اين نھئسيج و ھمسوفکر فرھنگی کشور با ب

  .…  تا آخر 

در جريان رشد   خلق ماۀطی اين ده سال بايد جنبش مقاومت حق طلبان:  بايد گفتئی نھاۀدر نتيجه گيری خالص

 اجتماعی ، فرھنگی ، نظامی و سيسات وبديل ھای مشخص سياسی ، اقتصادی ،أمستقالنه اش نھاد ھا ، مدل ھا ، ت

  . ارتجاعی را عمال متحقق می ساخت –سيسات وبديل ھای استعماری أدر تقابل با نھاد ھا ، مدل ھا ، ت… 

يک و ابستگی ھای تفرق زا که جنبش مقاومت مارا شقه ، شقه نموده ه جای بر شمردن يک به و اما ما در اينجا ب

گی ه ت انحصار گرايانه توأم بابی عرضوحق تلفی ھای فراوان ، حاکمياست ، چپاول گری ھای وحشتناک ، ظلم 

پاخاسته و قھرمان ، از جانب نيروھای ارتجاعی که با ھزار ويک رشته در ه ھای که طی اين مدت در حق مردم ب

  :شويم سر می برندھمين قدر متذکر میه وابستگی وسر سپردگی به قدرتھای بيگانه ب

ما با ۀ آزادۀ  نظامی را مردم به خون نشست–، مدل ھا ، بديل ھا ، وباالخره حاکميت سياسی اينگونه نھاد ھا  ! آری

که اگر از يکسو امپرياليستھای تجاوزگر روسی و دولت مزدور  آنھم به صورتی. گوشت و پوست لمس کردند

از سوی ديگر . شتندجا گذاه وبرجان و مال شان وبر ثروت ھای مادی و معنوی شان آتش زدند وزمينھای سوخته ب
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راکه طی اين مدت … ، حاکميت امانت نگھداری ، عدالت خواھی ، حراست از ثروتھای ملی و نيز نحوۀ رھبری

 با چشم سر مشاھده ، جنبش مقاومت به پيش برده اندۀنيروھای ارتجاعی و وابسته با استفاده از امکانات باد آورد

ه در داخل وچه در محيط مھاجرت از اين ناحيه و از اين تجربه  و اکنون رزمندگان و مردم قھرمان ماچنمايند

  .داغھای خون چکانی رابر پيکر خود حمل می کنند که فرياد درد آن ھرطرف بلند است 

چه ملت ماخود اين جريانات اسفناک را بھتر از ما لمس ودرک کردند ، اين ھمان جانب قضيه است که مردم رزمنده 

توانند با وجود ديدن شکست نسبی دشمن ، خشم و افسردگی خودرا پنھان کنند بر  نی نمی کنوۀو آزادۀ ما در لحظ

 –استعماری (دست اين دو نيرو ه اساس واقعيت اين فشار دو جانبه است که مردم ما از افتادن سرنوشت شان ب

وداز فرط تنگ دستی گان خن پاليدن رھبران واقعی و گم گشتدر جريا  وسر می برنده سخت در نگرانی ب) ارتجاعی

 اين گرايش است که ئیبراساس اين اوضاع وپيدا وعسرت به راه سومی پندارگرايانه روی خوش نشان می دھند  و

  .ھستند " سومی"د بديل ھای وابسته وغيره مردمی  در پی ايجا، از اينءشرق وغرب روی استفادۀ سو

، افغانستان و پاسداران اصيل آرمان آزادی واقعی و اما در اين ميان بايد نگاھی به رھبران صديق زحمتکشان 

  . ستمديدگان انداخت ئیکشور رھا

نيرو ھای اصيل انقالبی وملی در رھسپری راه صعب العبور و خونين مبارزاتی ھمواره از ميان اين دو کوه گران 

ن افغانستان فريادش را عنوان ستاد پيشتاز ، پيش مرگ ، روشنگر و خدمتگذار ستمکشاه ستيزنده به پيش شتافته وب

  که بار–رنجبران ۀ بلند نگھداشته و کوشش نموده تا با گذار از ميان موجھای آتش وخون خودرا به لشکر رزمند

ولی استعمار و ارتجاع با ھراس مرگ آور .  در آميزد –اساسی جنبش مقاومت را برشانه ھای خود حمل می کنند 

قت به اميال ضد ملی و و مالءر خدمت گرفته اند تا با استفاده از اين خرا د  امکانات شانۀاز اين در آميزی ھم

 بخش ملی وضد ارتجاعی ئیاقعی رھامت عظيم مردم مابه يک انقالب وارتجاعی خود برسند و نگذارند جنبش مقاو

  .تکامل نمايند 

وابسته برجنبش   و نيروھای ارتجاعیۀوسيله  روسھا ودولت مزدور با تشخيص اين مجموعه از نقاط ضعف که ب

، می کوشند با طرح سياست ر داده که آماده فريب خوردن شونددر وضعی قرا مقاومت ما تحميل شده و مردم مارا

وبا در نظرداشت وضع ) که عواملش خالصتأ اشاره شد(ھای جديد وبا استفاده از فضای سايه روشن تبانی اخير 

جنبش مقاومت ما رادر گرداب اين سياست ھا و ) لبری کندھرکس برای مقصد خود د( معروف ۀمنطقه که به گفت

  .تبانی ھا استحاله نمايد 

وابستگان امپرياليسم  انحصار طلبی قديم خودرا ندارد از ارتجاع و" کش"افتاده و دولت مزدور که حال از نفس 

 اصيل انقالبی وملی ترقيب امداد می طلبد تا سھم پيشين خودرا در استثمار خلقھا و استعمار شان وسرکوب نھض

اين صورت است که         در . له و تقسيم باھم ديگر چانه می زنند أ و اکنون روی چند وچونی اين مسقبول نمايند

که زير نظارت و رھبری دو ابرقدرت در جريان است محل خوبی برای اين معامله گری تشخيص " کنفرانس ژنو "

  .شده است 

ی خود و انجام معامالت و تبادل امتيازات حاصل از تفاھم و تبانی با امپرياليسم روسھا برای خروج نيروھای نظام

برای رسيدن به اين آرزو با تمنای . دارند " بينی خميری"بل از ھمه ضرورت شديد به  ق،عالوه ميانجیه رقيب ، ب

بل نمايندگان فرمايشی با بينی بريده در مقا" کنفرانس ژنو"نمايد تا در  فراوان از ھمتای غربی خود کوشش می

ھمتای غربی اش نيز به پاس ھمخونی ، ھم سرشتی و تبانی اخير اين . قسمتی از جنبش مقاومت نيز قرار نگيرد 

 ۀنه تنھا بدون در نظر داشت اراد" ژنو"ن ترتيب مقاوالت و قرار دادھای اجازه را به وابستگان خويش نداد ، بدي
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 رسيد که حتی رھبران اءو نمايندگان واقعی شان به امض خون نشسته ماه مان بخلل ناپذير رزمندگان آزادۀ مردم قھر

زدور تا اکنون مسايل مطروحه در بنابرين وضعيت دولت م .تمام در حاشيه ماندند ئیفرمايشی مقاومت نيز با رسوا

  .می خواند " له اوضاع اطراف افغانستانأحل مس"خاطر ه  بیرا با بی شرمی تکرار" کنفرانس ژنو"

نمايد و بدين " آفتاب را با دو انگشت پنھان"تفاده از اين جريانات می خواھد با اين حال به شکل تأسف انگيزی با اس

  .ر دست ترين نقاط جھان دشمن تجاوزگر را تعقيب می نمايدطريق از آتش فشانی انکار نمايد که شعله ھای آن تا دو

و پياده شدن پالن ھای پشت " کنفرانس ژنو "در آمدن کامل مواد قرارداد ھای  ءالبته بنابر عوامل متذکره با به اجرا

ھمپنان الزامات جديدی در دو کشور . سی افغانستان قابل پيش بينی استرات مھمی در اوضاع سيايپرده ، تغي

فغانستان بازھم  اۀ مقاومت به وجود می آيد که بنابرآن رزمندگان آزادۀھمسايه به ويژه پاکستان به عنوان پشت جبھ

  .در شرايط بدتری قرار خواھند گرفت 

تا يک انقالب آزاديبخش ملی ، ضد   خلق ماۀبا اين حال برای جلوگيری از رشد تکامل و تعالی جنبش مقاومت دليران

که ما سال ھای قبل روی آن صحبت " اتوديناميزم"وکوشش برای به انحراف کشيدن آن ارتجاعی و پيروزی آن 

ی و بين المللی و ئقت امپرياليستی و مؤثرات منطقه و مؤثرات حاصل از تبانی و تفاھم مم ، اکنون تمامنموده بودي

در حال پيشروی ( دست ھم داده با مانور و خدعه وبا استفاده از نقاط ضعف برشمرده شده ه توازنات داخلی دست ب

  .نه سازند خواھند واقعيت فاسد جديدی را جانشين واقعيت فاسد پاري می.) اند 

 اساس توضيح جريانات فوق در حد ممکن هب سيمای کلی اوضاع کنونی را:  راھی راکه اکنون بايد پيمود :سوم 

در ميان اين سيمای کلی دوجريان اساسی با دو سرشت و ماھيت متضاد و مخالف در وجود سه . ترسيم نموديم 

    :سرنوشت ساز بسر می برندۀ ساس در حال مبارزحۀ ويژه در اين لحظه رسد که ب نيروی درگير به مشاھده می

، ارتجاعی که در خود انقياد ، بردگی ، استثمار ، خفقان ، انحصار طلبی جريانيست با ماھيت وابستگیجريان اولی 

قتی نيز وه ضمن ھمسرشتی در تقابل و تضاد ماين جريان شامل دو نيروست ک. و استبداد را حمل ونمايندگی می کند 

  .يکی نيروی وابسته به استعمار گر روس ، ديگری نيروی ارتجاعی وابسته به رقبای روس . ت بوده اس

 ، جريان ورونديست آزاديخواھانه ، انقالبی و ملی که آزادی ، دموکراسی ، عدالت و جريان وروند اساسی دوم

  .ترقی اجتماعی را نمايندگی می کند 

ن کننده و مشخص کننده ای سر نوشت يوجود سه نيروی متذکره تعينتايج مبارزه ونبرد اين دو جريان اساسی در 

  .جنبش مقاومت جامعه و انقالب می باشد

روی جريان " کنفرانس ژنو" جديد از جمله مسايل مطروحه در تبانی ھای اخير بين ابر قدرت ھا معامله گری ھای

شامل در اين جريان است که در  نزديک ساختن و آشتی دو نيروی ۀوروند اولی کارمی کند و مصروف معامل

در پی سازماندھی نيروی سومی خواھد شد ) ارتجاع و استعمار(صورت عدم موفقيت نزديکی الزم ميان اين دونيرو 

  . ميان شان بکوشد اءکه نقش ميانجی در بين دو نيرو را داشته باشد ودر جھت تعادل ق

اعی وابسته از يکسو ، ونيروھای دولت مزدور از سوی ھمچنان بايد در نظر داشت که نيروھای انحصار گر و ارتج

کوشند تا جنبش مقاومت ملی ضد استعماری خلق مارا تبديل به جنگی برای تحکيم و استقرار قدرت  ديگر می

 آمال و ۀ خود سازند وتوده ھای مليونی مردم نا آگاه مارا به عنوان گوشت دم توپ مورد استفادۀانحصار گرايان

 – مردم آزاده و ستمديده ونيروھای ملی ۀدر اينصورت وظيف .اری وارتجاعی خود قرار دھندآرزوھای استعم

  . تعماری وضد ارتجاعی تبديل نمايندانقالبی وآزاديخواه است تا اين جنگ را به جنگ واقعی ضد اس
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ھمه نيروھای  و– که قھرمان واقعی جنگ کبير ميھنی اند –که منافع طبقات محروم وستمکش افغانستان  از جائی

اين جريان دومی  بنابر ماھيت   ملی ، آزاديخواه وغير وابسته در قطب مخالف جريان اولی قرار دارد  و–انقالبی 

ی را يارای جلوگيری از اين ئخود در حال تکامل است و بنابر قانونمندی ھای عينی تکاملی جامعه ، ھيچ نيرو

در نتيجه اين حرکت خلق قھرمان ما بايد . تکامل تاريخ است تکامل نيست ، حرکت اين جريان ھم سمت با حرکت 

 و تکامل قاء از قيد وبند ھای ارتجاعی استعماری ، به انقالب باعظمت ارتئیاين جنبش مقاومت قھرمانانه را با رھا

ن از اساس  اشکال آ آن تمام زنجير ھای انقياد ، وابستگی ، ظلم وبی عدالتی و عقب ماندگی در تمامۀدھد که در نتيج

، خدعه ھا ومعامله گری ھای استعماری و ارتجاعی خنثی ونقش  برآب  طريق توطئه ھا،فقط از اين. وپايه فروريزد

  .می شود ومردم قھرمان ما در تمام ساحات درونی وبيرونی خود حاکم سرنوشت خود می شوند 

 انقالبی ، وطندوست و –وھای ملی ھمه نير: برای تحقق اين ھدف مقدس بايست ھمه عناصر جريان دومی يعنی 

دور از انحصار طلبی ھا ، تعصب ه  ب–آزاده ، غير وابسته ومترقی در محور شعار ملی و انقالبی بسيج گردد 

تا در چنين برھۀ . گرائی ھا وخورده کاری ھای خود انديشانه يک اتحاد وسيع ملی و انقالبی را اساس گذاری نمايند 

ل تکوين است با احساس  وضد انقالبی از سوی امپرياليستھا و و ابستگان شان در حاتاريخی مھم که خيانت ملی

 ملی –قبل ار ھمه نيروھای متشکل انقالبی . ی خويش دين شان را ادا نمايندوليت  تاريخی ملؤرسالت و مس

تا بر اساس . اد بکوشندپايه ھای اساسی اين اتحوغيروابسته وظيفه دارند تا بيدريغانه در جھت تحکيم ارتباط و ايجاد 

ويژه با تشکل ھای مستقل محلی ، قومی ه تحقق اين اتحاد بتوان دامنۀ آنرا گسترش بخشيد در تمام محل ھا وساحات ب

 در اشکال مختلف تشکل ھای عناصر روشنفکر آزاده و ميھن دوست ما می توانند. اين اتحاد را پيوند زد... يتی و اقل

 ده وگسترش دھند  و اين تشکل ھا را با اتحاد وسيع ملی وانقالبی در ارتباط آورده وی را سازمان بخشيه ئاتحادي

  .پيوند بزنند 

يژه با رزمندگان سنگر نشين و ه و ھمه نيروھای ملی و انقالبی وغير وابسته است تا در تمام اين زمينه ھا بۀوظيف

  .آزاده و مردم قھرمان ما به کار روشنگرانه بپردازند 

عنوان لشکر اساسی نبرد پر عظمت ضد تجاوزی ، در جريان ده سال مقاومت ه ه ، قھرمان و ستمکش ما بمردم آزاد

خوبی دريافته باشند که ھيچ قدرت ، نظام و دولتی را يارای ايستادگی در برابر خيزش طوفانی ه افتخار آفرين بايد ب

ی خودرا دريابند وبادر آميزی با تشکل ھای اين سپاه مردمی برای پيروزی واقعی بايد رھبران واقع.آنھا نيست 

 که در ميدان رزم ، صداقت ، پايداری ، عدم و ابستگی وعشق شان به توده ھای محروم و –سياسی پيش آھنگ خود 

تا اين انقالب درفش آزادگی را بر فراز قلل پر . مظلوم رابه اثبات رسانده اند اين انقالب پيروز مند را متحقق سازند 

  .به اميد اين پيروزی . افغانستان واقعأ مستقل ، آزاد، مترقی وشگوفان به اھتزاز در آورد افتخار 

  ."به ھم يگانه شويد ای عقابھای غيور که کرگسان پی تاراج تان يگانه شدند " 

  )پايان  (                                                                                                     

  

 ميالدی ارگان نشراتی  سازمان ١٩٨٨ مطابق می ١٣۶٧سال   )ندای آزادی(شماره ھفدھم  دوره سوم :اقتباس از

  آزاديبخش مردم افغانستان 

 


