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کوچک بود و قرن بيست  انسانھای بزرگ و مشک"ت و معض"تِ زده ، قرن می گويند قرن نُ  "
انسان ھای کوچک ، نا توان و  معض"ت عظيم ، پيچيده و .ينحلی است که در دستِ  بالعکس قرنِ 

گذشته و کنونی را خواھد  آينده اين عدم تناسب و ناموزونی دو قرنِ  آيا قرنِ  مفلوج گير افتاده است.
  پاسخ بگويد؟"توانست با انسان ھای بزرگ 

بزرگی است که اينک سه سال تمام است که او در ميان ما نيست.  آن انسانِ  خنِ بزرگ سُ  اين پرسشِ 
تحو.ت و  چراغدار شاھدِ  آن انديشمندِ  سه سال غيابتِ  جھان ، منطقه و کشور غزيز ما در خ"لِ 

 پيش بينی و بعضاً  ولی آن ھمه دگرگونيھا که برخی قابلاجتماعی بود.  –سياسی  تغييرات بزرگِ 
قرن ما به حق آن  باز ھمان نکته را ثابت ساخته است که معض"تِ اعجاب برانگيز بود ، پيوسته 

  ناتوان و مفلوج گير کرده است."انسان ھای کوچک ،  سفانه " در دستِ أپرابلم ھای مغلقی است که مت

می يابند و می در"نوع"  شايد تنھا آن انسان ھای خردمند و متفکری که واقعيت وجودی خويش را
 ۀرا در مسير نا متناھی بيکران عصر خويش موقعيت انسانِ  توانمندی شناختِ ، پرورند نه در " فرد" 
  زندگی و جامعه دارند.

غير قابل انفعال الفت ابدی و درست انسان ھايی از اين زمره اند که انديشه و کردار شان در امتزاج 
تصوير وتفسير می کند. و است که تفکر شان را در عمل و بالعکس آن می يابد و آئينه دار زندگی اينھ

بنوع جويان انديشه ورز ديگر ، ھمانند بازتاب اين تک و پوی شان است که در امتداد زمانه الگو وار 
  خطوط متحرکت اکتشافی باقی می ماند.

علم و فرھنگ را به  انسان ھای بزرگی که گنجينه ھایو شھيد "رھبر" از ط"يه داران ھمان قافله 
افغانی ، در کنار  ۀجامع ۀاکنون برای ما ، برای انسان عصر ما و برای انسان آيند -دوش می کشند

آن سوال سياسی و اندوخته ھای تجربی زندگی پربارش ،  - ارجمندی از انديشه ھای علمی ۀگنجين
  بزرگ و پر معنی و پاسخ طلب را نيز به يادگار گذاشته است.

در انسان آينده  نغز و جالبی که بدون ترديد به سرنوشتِ  با اين سادگی ولی با محتوایِ  طرح پرسشی
زمين ارتباط می گيرد ، ما را بر آن داشت تا تفسيری بر افکار و تحليل ھای سياسی شھيد "  ۀکر

 . البته در خور توانِ رھبر" را از اين سوال کوتاھی که معانی بزرگی در خود نھفته دارد بياغازيم
  اندک و ناچيز خود.

آينده را به  يام ارزشمندی است به انسان آينده. پيامی که وجدان انسانِ اين سوال قبل از ھر چيز پ
درست ھمان بزرگی که بتواند " عدم  دانايی و حوصله و تحرکش را به بزرگی می طلبد. بيداری ،

دعوت انسان به بزرگی به منظور حل  تناسب و نا موزونی دو قرن گذشته و کنونی " را پاسخ بگويد.
پاسخی است که در خود سوال نھفته معض"تی که انسان بودنش را به مخاطره افگنده است در حقيقت 

ای انسان ! ما انسان است. پاسخ مشروطی است که برای انسان قرن آينده ھوشدار باش می دھد که: 
را برای تو در قرن بيست و يک به يادگار عظيم ، پيچيده و . ينحلی " ھای قرن بيست " معض"ت 

آن عاجز آمديم و اين تو ھستی که با  ما که " کوچک ، ناتوان و مفلوج " بوديم از حلِ  فرستاديم .
يارای حل آنرا خواھی يافت. و لذا اگر اين سوالی است برای ما ، پيام بيدار باشی است بزرگ شدن ، 

  برای نسل ھای آينده.
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و در  و فراوانی که انسان عصر ما با آن دست به گريبان است عض"ت بزرگشناسايی و تشخيص م
عمده و مھم يکی از جمله مسائل فکری و نظرياتی  حل آن پای اراده و عملش مفلوج گشته است ،

بنحوی ست که دانشمندان بی شماری پيرامون آن تحقيق و ارائه نظر کرده اند و ھر کدام آنرا زمان ما
انسان " بطور کل اين موضوع در نظريات شھيد "رھبر" چنين تصوير شده است: تفسير می کنند و

و در ه ر آنچنان گستردپيشرفت سريع و شگرف انسان در طی پنجاه سال اخي .معاصر سرگردان است
دستآورد  رو گردانندۀ آنست ، اکنون اسيابعاد نا پيدا کرانه سير کرده است که انسان که خود آفريننده 

ه ھای خود شده است ، ھنوز نمی داند که اين گنجينۀ .يتناھی اختراعات و اکتشافات جديد ردھا و فرآو
  اجتماعی مناسب بريزد و با کدام معيار ھا و ظابطه ھای ارزشی آنرا آذين ببندد." قالبکدام را در 

اين نظريه در واقع بيانگر اينست که انسان عصر کنونی نه تنھا اينکه ديگر مقھور طبيعت نيست بلکه 
با به کار گيری آ.ت و ابزار بی حد و حصری که به يمن پيشرفت ھای علمی و صنعتی خود دارد ، 

فراھم و به قدر کافی شرايط و وسايل بھزيستی و راحت باشی خود را  ديگر خود آقای طبيعت است
انسان سطح . و " . . . داخل شدن ابزار ھای تخنيکی جديد در زندگی روزمرۀ مليون ھا آورده است 

ۀ أثر گردانيده است و اين خود جامعديد ، توقعات ، برخورد ھا و قضاوت ھای آنھا را به شدت مت
است." تا آنجا که کنونی ما را از ديد جامعه شناسانه در سطح بلند تری از دوران پارينه قرار داده 

تر قاھر طبيعت در سر می پروراند. ھنوز ھم نقشه ھای وسيعتری برای رام کردن قوای دور دست 
است نيز پرچم تمدن خويش گويا اين موجود دو پا قصد دارد در منتھا اليه طبيعت که ھمان نا کجا آباد 

ر پنجاه سال اخير از يکجانب در را بر افرازد. اما " قدر مسلم اين است که پيشرفت ھای علمی جديد د
و قدرت طلب به ابزاری برای سرکوب ملل و مردمان جھان مبدل گرديده و باعث دست عده ای آزمند 

ارضی  ۀگرديد. . . " تا جائيکه اين حيوان سرکش کرايجاد " توازن رعب" در مناسبات بين المللی 
و اسير می شود و نمی داند که با ھمنوع بر می گردد بيچاره  -به نوع خويش -وقتی به خويشتن خويش

، عشق بورزد يا کينه توزد. گاھی چنان با کينه می ستيزد که کتله ھای  خويش آيا بستيزد يا بياميزد
عظيم ھمنوعان خويش را ھمراه با آفرينش ھای نسل اندر نسل شان با يک چشم برھم زدن به زير 

که تھی از ھر مايه و در عشق و محبت چنان اغراق می ورزد  خاک سياه فرو می برد ، گاھی
س کش فبه جرم تعدی به نضابطه می گردد و مصيبتی ديگر می آفريند. مصيبتی که حتی خود را 

مجازات کند. اين عدم توازن در احساسات ، عواطف ، افکار ،  ھمنوع خود می توانند " قانوناَ " غير
سرگردانی انسان معاصر است. و واضح است که انسان اگر نتواند  قضاوت ھا و احکام او نشان دھندۀ

به عنوان ارزش ھای خودی  -به مفھوم نوع –به آن معيار و ضابطه ھايی دست يابد که کليت بشری 
، قالب اجتماعی مناسبی بيافريند که در آن مجموعه ھستی آفرينشی بدان معتقد شود و بر اساس آن 

  عصيانگر خويش را بريزد ، تا آنگاه سرگردان و معذب خواھد بود. نيروی خ"ق و پويا و روان

سيمای انسان عصر خويش را در انبوه متراکم پيشرفت ھا و در ازدحام و چنانچه شھيد " رھبر" 
  چنين ترسيم می کند:مشک"ت و معض"تش در ميدان ت"ش و کوشش ھا و افت و خيز ھايش 

انسان ھا برای شکل دھی جوامع  تکاپو و تپ و ت"ش" در جريان بيش از ھشت دھه قرن حاضر 
" جھان وطنی" کردن اقتصاد ، سياست ، فرھنگ و آرمانی ، برای پيشرفت و رشد اقتصادی ، برای 

به گوشه ھای تاريک جامعه طبيعی و اجتماعی ، سفر به فضای خارجی و ايدئولوژی ، برای دستيابی 
انفور ماتيک(  –و متجاوز از آن به عصر ژی ھسته ای داخل شدن در عصر تکنولوتسلط بر کيھان ، 

در اقتصادی  -خطرناک شدن تفاوت ھای اجتماعی،  محيط زيست کامپيوتر)، جدی شدن مشک"ت
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و صنعتی با داخل جوامع ملی و در سطح جھانی ، ناھمآھنگی و تضاد ميان پيشرفت ھای علمی 
جنگ ی ، يگرا کل استعمار ، امپرياليسم ، نژاداشکال و مناسبات اجتماعی حاکم در جوامع و بويژه مش

يعنی دموکراسی به ھای خانمانسوز تجاوزی ، پرابلم ھای مربوط به آزادی ھای سياسی و اجتماعی( 
ديگر ، فقط توانست برای انسان ھای قرن ما يک نکته را به مفھوم عام آن) و . . . صد ھا مسئلۀ 

  فاصلۀ زيادی داريم."" اثبات برساند که ما ھنوز تا " انسان شدن

و دستآورد ھای حاصله از آن به عمل انسان در لحظات کوچکتر از ثانيه ھا  او وقتی به سرعتِ 
عصر حاضر را در مقايسه بزرگی بی پرواز به اوج کھکشان ھا و اعماق بحر ھا می نگرد ، انسان 

با قرون متوالی گذشته سربلند می يابد. ولی آنگاھی که به روابط و مناسبات غم انگيز در ميان 
قامت انسان را خميده می يابد و بدين استنتاج می رسد که تا انسانی شدن ھمنوعان نظر می افگند ، 

اين فاصله را با کوشش و قربانی جوامع ھنوز فاصلۀ طو.نی و دشوار گذری در پيش است. و بايست 
  پيمود تا انسان شد.فراوان 

او بی عدالتی حاکم بر جھان را صرفاً به عنوان يک مفھوم کلی و بديھی و غير قابل انکار نمی بيند ،  
عمق اين فاجعه را با دقت در تفاوت ارقام حاصله از تحقيقات انجام شده در می يابد و وجدان بلکه 

او در تمام لحظات زندگی خود آنرا حس و لمس می کند. و چنانچه خود اين موضوع بيدار و درد مند 
  و ارقام را بدينگونه مجسم می نمايد:

تفاوت ھای ميان شمال  " جھان کنونی ما روز تا روز بيشتر به قطب ھای متضاد تقسيم می گردد.
بزرگ در شرق و  ثروتمند و جنوب نادار ھم اکنون به ھيچوجه کمتر از تناقضات ميان قدرت ھای

سطح مصرف و شگاف ميان دارا ھا و نا دار ھا از نگاه در آمد سرانه ، در آمد ملی ،  غرب نيست.
پھنای جھانی نه اينکه کمتر نشده در امتيازات علمی و صنعتی و . . .  ،توليد ، آھنگ رشد اقتصادی 

  ٪۵  که روز تا روز عميقتر و وسيعتر نيز گرديده است. اگر تعداد کمی از کشور ھای جھان در حدود
مردمان  ٪ ٨٠توليدات جھانی را به مصرف می رسانند ، بيش از  ٪۶٠مردمان جھان در حدود  

  درصد توليد جھانی را مصرف می کنند." ٢٠ – ١۵جھان ما فقط 

بدينگونه او تفاوت عميق و سرسام آور اقتصادی در زندگی انسان ھای قرن کنونی را از جمله 
می داند که بر زندگی بشريت و در مقابل ت"ش ، حرکت ، پيشرفت و معض"ت مغلق و .ينحلی 

و سايۀ سياه شوم خود را گسترده است. او اين مشکل را در ارتباط و انسانی کردن جوامع بال سنگين 
  ديگر اين قرن که ھمانا عقب ماندگی است می بيند و می گويد: متقابل با مشکل بزرگِ تأثير 

و امريکای .تين افريقا  ،" مشکل ديگر مسئلۀ عقب ماندگی کشور ھای بسياری در سه قارۀ آسيا 
ر ، انتقال تکنولوژی و دانش پيشرفته بشری ميسحل اين معضله اساساً با داشتن سرمايۀ کافی  است.
  که تغييرات روبنايی مناسبی را به ھمراه داشته باشد. است

کشور ھای فقير تجربۀ سال ھای بعد از جنگ عمومی دوم نشان داده است که جريان سرمايه بيشتر از 
که با ظالمانه ترين انواع بھره کشی و مناسبات استثماری ھمراه بوده به کشور ھای پيشرفته بوده است 

و کشور ھای قدرتمند جھانی که اکثراً دارای سطح تخنيکی ، علمی و فنی و نه بالعکس آن.  است
پيشرفته است موانع جدی در راه انتقال آن به کشور ھای عقب مانده از طريق محدوديت ھای تجارتی 

از کشور ھای سه قاره به وجود آورده است. و در عين حال قدرت ھای بزرگ و " دزديدن مغز ھا" 
يی در کشور ھای وابسته به خود حمايت کرده اند که درست در نقطۀ اره از مناسبات روبنائی ھم

  مقابل پيشرفت و ترقی اجتماعی قرار دارد."
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و چنانچه او خصوصيات جوامع فقير و عقب مانده جھان ما را در اين خطوط برجسته نمايان می  
  سازد:

بيھوده ، زد و ، جنگ ھای خانمانسوز منطقه ای " کوشش برای رھايی از چنگال قدرت ھای بيگانه 
نا پايداری خورد ھای مليتی نا فرجام ، نا ھماھنگی گروه ھای انسانی داخل يک کتله کشوری ، 

، مشخصات اساسی سياسی ، قرضه ھای ھنگفت خارجی ، فقر ، مصائب طبيعی و فساد اداری 
  جوامع ما را می سازد."

بزرگ در حمايت از مناسبات روبنايی عقب مانده قدرت ھای  و ھمانا اعمال زور و نيرنگ ھای
به آنھاست که به علت آن " متفکرين ما ، سياست مداران و فرتوت و ضد ترقی و پيشرفت اما وابسته 

بی پناه و بيچارۀ ما ھمگی در دايرۀ مسائلی گير کرده اند که نمی گذارد مردم دولت مداران ما ، 
آنھا ھمگام با ھمنوعان ديگرش رشد نموده و راه نجاتی از اين دايرۀ استعداد ھای خ"قۀ انسانی 

بيابند و به ھمين علت است که چاره جوئی ھا اکثراً خود موجب علتی ديگر می گردد و راه سرگردان 
را از سر می گيرد" و " بدينصورت مشکل عقب ماندگی در طول تقريباً نيم قرن پيموده و نا پيموده 
تھی حرکت می کند و بطور کلی بشريت نتوانسته است اين معضلۀ انسانی و ۀ اخير در يک داير

  وارھاند."فراگير را از قيود رھزنانۀ امتياز خواھی ھای سياسی 
او معتقد بود که " اين معضله در سال ھای اخير آنچنان حاد و جدی شده است که پايه ھای اخ"قی و 

قرار دده و رسوائی ھای بزرگی را برای مدنيت مجموعۀ نظام حاکم بشری را زير سوال ارزشی 
اتحاد شوروی  مگر رسوائی بزرگتر از اين می توان مثال زد که حاکم کنونی به وجود آورده است." 

با پيشکش سياست ھمزيستی مسالمت آميز برای جھانيان و زير نام دوستی و حسن ھمجواری ديرينه 
به تجاوز عريان و لجام گسيخته نظامی می يز ما ، تحت عنوان انتقال پيشرفت و ترقی به کشور عز

ين فقير ترين انسان ھای کرۀ زمين مصروف کشتار و ويرانی می پردازد و يک دھه تمام در سرزم
ارزش ھای مادی ملی جامعه ما چشم بپوشيم ، ضربت خوردن  شود. حال اگر از تخريب وحشت آور

ھای وا.ی معنوی که مالکيت آن به انسان اين عصر و انسان آينده و بی مايه شدن سيلی از ارزش 
 - علمیخود شاھديم که حتی صد ھا مفاھيم  کرد و پاسخ گفت؟تعلق داشت را چگونه می توان توجيه 

ھمين قرن بود مبارزات خونين و قربانی صد ھا ھزار انسان مبارز  ۀسياسی و اخ"قی ای که نتيج
حتی بر آن خط بط"ن کشيده شد ! ! و آيا چگونه می توان اين ويرانی د و چگونه يکباره زير سوال آم

  و رسوائی را ت"فی کرد؟
نظامی ديگر روس ھا و  و از ده ھا تجاوز قضيه به مقياس جھانی است و ھنوز اين يک جانب کوچکِ

اصط"ح و " حقوق بشر" از جانب به  آزادی"" تجاوزات و يورش ھای نظامی ايکه زير نام دفاع از 
و سردمدار آن امريکا در کشور ھای مختلف جھان صورت گرفته است گوشه چشمی " جھان آزاد" 
  ولی بيان موجز و علمی آنرا در سخنان شيوای شھيد " رھبر" می يابيم که می نويسد: رد می شويم.

نسل آينده به ارمغان می بريم ، مشکل استعمار و امپرياليسم است.  که ما با خود به" معضلۀ ديگری 
و اين معضله که از گذشتگان برای ما به ارث رسيده است ، در قرن اخير اشکال تازه ای از عملکرد 

روی و نمونه ھای زشت و ننگينی را ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نمود: پافشاری  مانور را بخود گرفت
، در آسيا ، افريقا و امريکا( الجزايری و کشتار ھای بی رحمانۀ مليون ھا انسان امتيازات استعمار

چين ، ويتنام و افغانستان نمونه ھای متبارز آن است) جنگ ھای جھانی اول و دوم و کشتار ھای 
داخلی ديگر کشور  در امورھوس ھای جھان گشايانه ، مداخله بخاطر ارضای  مليون ھا انسان بيھودۀ 
به کمک خونريزی ھای بی حساب ، کودتا ، سرکوب آزاديخواھی مشروع و يا احياناً طريق غيرھا از 

بی رحمانۀ کشور ھای کوچک و عقب مانده ، و ايجاد عدم ثبات و نا امنی ھمراه با استثمار اقتصادی 
 power( سياست قدرت طلبانهھنوز ھم پايان نپذيرفته است و به عنوان عملکرد ھای " مشروع" 

politics .ھنوز ھم پايه ھای اساسی روابط بين المللی را می سازد ("   
درخشان ترين نمونه ھای او بر اين نکته نيز تأکيد می ورزد که " از جنگ جھانی دوم بدينسو  با آنکه

و اکثراً از  –بيش از صد کشور مبارزات آزاديخواھانه در طول تاريخ بشری به وجود آمده است ، 
، و آگاھی عمومی و افکار عامه در  به استق"ل سياسی رسيده اند -مسلحانه آزاديبخش طريق مبارزات
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نژاد گرائی و ترور و اختناق بسيج شده است. . . " ولی سرتاسر جھان عليه استعمار و امپرياليسم ، 
 بشريت اين واقعيت درد انگيز را نيز بيان میدر پھلوی اين مبارزات و حماسه ھای افتخار آفرين 

ميبيا) مانند زخم ناسوری آيرلند و افريقای جنوبی ( نادارد که : " ھنوز ھم افغانستان ، اريتريا ، 
، امريکای .تين ، خاور وجدان بشريت را آلوده و معذب می سازد. ھنوز استثمار بی رحمانۀ افريقا 

چشمان اميد وار  پردۀ تاريکی است که برميانه و مليون ھا خلق زحمت کش ديگر در سر تا سر جھان 
  بشريت کشيده شده است."

به ھمگام با مشکل استعمار و امپرياليسم ، مسئلۀ آزادی ھای فردی و اجتماعی يا "شھيد " رھبر" 
آزادی ھای فردی و اجتماعی  را مورد بحث و تحقيق قرار می دھد. " عبارت ديگرمسئلۀ دموکراسی

زمينه ھای مناسبی برای وارستگی انسان از محدوديت ھای غير انسانی ، از وارونگی که بدون شک 
 –از به ھدر رفتن نيروی خ"ق فکری و معنوی و در يک ک"م از مسخ ذات انسانی شخصيتی ، 

می آورد ؛ در مفھوم دموکراسی معنی عام خود را می يابد. اما تفسير معنی و مفھوم بوجود 
آن نکتۀ اخت"فی است که طی سال ھای متمادی فصول طو.نی کتاب ھا و  دموکراسی از يکجانب

اختصاص داده ست. و مخصوصاً در ھمين قرن خود ما شاھد اخت"ف نظر رسا.ت انبوھی را بخود 
 در بيان مفھوم دموکراسی و ھم در تطبيق عملی آن ھستيم. چنانچه اين قضيه را شھيد "رھبر"عميقی 

  يان می کند:به طرز بسيار جالبی ب
صورت " . . . در قرن بيستم ، عظيم ترين کوشش ھا برای تعميم دموکراسی و غنای مفھوم آن 

پذيرفت و ھم در اين قرن به اثبات رسيد که عظيم ترين جنايات و تخطی از دموکراسی زير نقاب 
درس بزرگ و اساسی ای که از حرکت ھای عظيم  عليه بشريت اعمال شده است.دموکراسی و آزادی 

و يا کامگار آن ميتواند بدست آيد ، اينست که مفاھيم ارائه توده ای در قرن بيستم و کوشش ھای ناکام 
اکثراً محدوديت ھای زمانی و مکانی خود را داشته و تطبيقات آن اگر شدۀ فلسفی در مورد دموکراسی 

اق"ً انحرافات عميقی از فلسفۀ نظری را با ی قرار نداشته است ، اساس مدر تناقض با طرح ھا و مفاھي
  خود حمل می کرده است. . . "

و يا ظابطه ای به ھر حال ، آنچه غير قابل انکار است اينکه دموکراسی به عنوان يک ارزش معياری 
تا دستيابی ی شناخته شده است که ميتواند راھی به جلو انسان در جھت تعالی بخشيدن تمام ابعاد زندگ

بگشايد ، ولی آنچه شديداً مورد قالب مناسب اجتماعی ای که رفاھيت نصيب مسلم ھمگان باشد ،  به آن
اخت"ف است طرح ھا و برنامه ھايی که بتوان دموکراسی را تطبيق کرد و درست ھمينجا است که 

است که شھيد "رھبر" با  بزرگی از مفھوم دموکراسی به عمل می آيد. و دقيقاً بنا بر ھمينتخطی ھای 
  ۀ خويش حد اقل ابعاد مشروطی برای دموکراسی بدينگونه تعيين می کند که:داھيان دقتِ 

دو را نتوانيم توده ای بسازيم ، اگر نتوانيم  دموکراسی اجتماعی ھر اگرما دموکراسی فردی و"
واگرقادرنگرديم آگاھی ھا مسجل نماييم  وان جزئی از زندگانی طبيعی انسانبعن دموکراسی را

درآنصورت ،  طريق دموکراتيزه کردن اجتماع اعت"ء بخشيم  از اجتماعی وشعور اجتماعی را
گسترده باشد نميتواند درخدمت اعت"ی  دگرگونی ھای ساختی ھر قدرھم جدی ، ژرف و تغييرات و
يا  ، فريبکاری ومعنوی انسان بخدمت گرفته شود. وامکانات عقب گشت ، سوء استفاده  - سطح مادی

    ق اجتماعی بيش از حد زياد است."اختنا
را به عنوان يک مفھوم زنده و پويا می شناسد که ھمگام با پيشرفت و ع"وه بر اين او دموکراسی 

در بر می گيرد ولی و زندگی اجتماعی ، دموکراسی نيز ابعاد تازه و وسيعتری را تکامل دانش بشری 
  چنانچه او می گويد کهدر ھمه حا.ت مفھومی است که ضرورت تطبيق آن اجتناب ناپذير است . 

در دو دھۀ اخير نشان دھندۀ اين واقعيت است که بغرنج تر شدن زندگی : ". . . تکامل اوضاع 
با ھمديگر بايد جسارت بيشتری در پی تعميق مفھوم اجتماعی و با ارتباط نزديک مردمان جھان 

در زندگی مليون ھا انسان زحمت کش عجين کرد و آنرا به عنوان شرط .زم اسی بر آمد ، آنرا دموکر
و بدينصورت با غلبه بر فريبکاری ، واقعی بشری در کل و در ھر جامعۀ مشخص شناخت پيشرفت 

به جنگ نظام ھای غير انسانی که اکنون با جلوه ھای مختلف سد راه تکامل انسانی شده تحجر فکری 
  د رفت."ان
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در واقع شھيد " رھبر" سه مشکل اساسی را که ھمه به عنوان معض"تی که ھمۀ نا بسامانی بدينگونه 
  بدانھا وابسته و متعلق است مشخص می سازد. يا گسترده و محدود ھای خورد و بزرگ 

يا " رفاھيت" ، مشکل استعمار و اين معض"ت سه گانه که عبارت از مشکل " رشد اقتصادی" 
يا آزادی انسان از محدوديت ھای غير انسانی  دموکراسی و مسئلۀ امپرياليسم يا مسئلۀ عقب ماندگی 
استعمار زدائی و "  در " عاد.نه ساختن نظام اقتصادی جھانی " واست ، او راه نجات از آنھا را 

  و اجتماعی" کاوش می کند.تحقق آزادی ھای فردی 
را بطور دقيق نمی توانيم پيش بينی او با آنکه بدين باور است که " . . . ما پرابلم ھای دوران آينده 

معضله ھای کنونی وسعت حرکت کلی آنھا . . . " معتقد است که نمائيم . . . " ولی با تشخيص " . . . 
حرکت کلی انسان انتقال می دھيم. اما " با درک سمت ما اين سه مشکل بزرگ را به قرن آينده 

بنا بر اوضاع و  آينده ،ھای  معاصر می توان انتظار داشت که انسان ھای قرن بيست و يکم و نسل 
شرايط بھتر زندگی ، آگاھی و تجربه اندوزی بيشتر ، موفق تر در پی حل معض"ت و مشک"ت خود 

ا گرفته است اجتناب و بھتر می توانند از مصائب و بدبختی ھايی که دوران ما را فربر می آيند 
مرفه زدائی و تحقق آزادی پايه ھا و پيش شرط ھای ايجاد يک جامعۀ بين المللی  ورزند. چه استعمار

است. و اينھا ھمگی به آگاھی اجتماعی و درک موقعيت خود و ديگران وابسته است که در دوران 
رتباط جمعی و شموليت آن می بنا بر پيشرفت  ھای علمی و تخنيکی ، ارتقای وسايل اکنونی و آينده 

  "تواند موفق تر و ھمه جانبه تر از گذشته به پيش رود.
انسان کنونی را در روند زندگی اجتماعی اش و در خ"ل پيشرفت ھا و  با اينکه او سير کلی حرکت

و انسان قرن آينده را که در آن محاط است ، درک می کند ، معض"تش يعنی در مسير واقعيت ھايی 
از ھمين چشم انداز می نگرد او را " موفق" تر با قيد شتاب بيشتر حرکت و ابزار و وسائل کاراترش 

اراده مند تر و توانا تر پيش بينی می کند ، ولی با ھمه اين در برابر معض"ت انتقال يافتۀ کنونی ، 
آن حرکت شتابنده به احتمال نمايان و قد  در برابرنمی تواند از خطراتی چشم بپوشد که به ھر حال 

  خواھد افراشت. و بناًء اضافه می کند که:
از پيشرفتھای کنونی و آتيه ھمراه با فقدان و يا فرو پاشی پايه ھای اخ"قی و " . . . خطر سوء استفاده 

و بنابراين کوچکترين غفلت در مورد سمت حرکت نير فزون می گردد.اارزشی در سطح جھانی روز 
و متعصب می تواند نھايتی درد ناک و شرم آلود برای تمام دستاورد ھای انحصار گر ، خيال پرداز 

  ھای بشری تلقی گردد."
قرن آينده را ، قرنی  ولی به ھرحال او از ستيغ پيشرفت ھا و دانش زندگی کنونی ، فردای انسان را ،

چنين ن سيمای آنرا خکند و در لوح س که او اميد وار است انسان در آن انسانی بزييد ، مجسم می
  ترسيم نموده است:

 " قرن آينده ، قرن جوانان و کودکان کنونی ، قرن ماجرا ھا و پيشرفت ھای بزرگ بشری خواھد بود.
مانند جنگ جھانی  -جدیاگر بشريت با معيار ھا و مقياس ھای نيمۀ دوم قرن بيست نيز بدون موانع 

به پيشرفت  –ی مسابقات ھسته ای در زمين و فضای کيھانی و . . . سوم و خطرات غير قابل پيش بين
خود ادامه دھد ، در قرن آينده ما منتظر شگفتی ھای باور نکردنی خواھيم بود که نه تنھا در ساحۀ 

و تخنيکی دگرگونی ھای بزرگی را سبب خواھد شد بلکه مجموعۀ مناسبات اجتماعی و شايد علمی 
  دستخوش تغييرات ژرفی خواھد کرد."کل جھان بينی انسانی را در 

که شھيد" رھبر" با دقت تمام و محتاطانه قبل از ھر چيز به تشخيص  از اين تشريحات در می يابيم
نحوۀ زندگی ، چگونگی فعاليت ھا ،  موقعيت انسان در قرنی که او در آن زندگی می کند می پردازد.

انسان معاصر آن سلسله مسائلی دستأورد ھا و شگرد استفاده از آن و بgخره معض"ت و مشک"ت 
پر آشوب با است که بدون داشتن فھم و شناخت عميق علمی از آن نمی توان دانست که در اين جھان 

  ايد بکنيم؟تمدن شگفت انگيزش ما کيستيم ؛ چه می کنيم ، چه می توانيم بکنيم و چه ب
درک و شناخت علمی از خويشتن خويش و مقدرات خويش و توانمندی ھای خويش و شناسايی 

محيطی که در آن زندگی و حرکت می کنيم ، آن اصلی است که بدون تطبيق و واقعيات و جريانات آن 
و يا بی ثمر و بی ، کار و فعاليت ما و در يک ک"م زندگی ما منفع"نه و  يا کورکورانه مراعات آن 
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نمای يک انسان پيشتاز را تيجه خواھد بود. و دقيقاً در اين صورت است که در حقيقت ما نتوانسته ايم ن
از آن منزجر و  در چوکات شخصيتی خود تجسم عملی بخشيم. و اين چيزی است که شھيد  "رھبر"

خود گريزان بود و آنرا شايستۀ زندگی انسانی نمی دانست. و چنانچه خودش در ھر لحظۀ زندگی 
او آنرا " خود فريبی " و " پس آھنگی" ميدانست نمونه ھا و دستاورد ھايی بجا گذاشت که خ"ف آنچه 

  ، بود.
علمی و دور انديشانه است که شھيد رھبر با آغاز جنبش مقاومت ملی و با اين جھان نگری عميق ، 

ن عمرش بدان ادامه داد. به مبارزه پرداخت و تا پايادر متن درد و رنج ھای مردم خويش قرار گرفت 
غيور افغان عليه تجاوز دھشتبار و ويرانگر در دوران حماسه سازی ھای ملت  –و در اين دوران 

فکری  –تحليل ھای رھگشايانه و رھنمود ھای علمی پرمايه ترين نظريات سياسی ،  –روس ھا 
معنوی ژرف و پر بار انق"بی را به مردم و رھروان طريقت انق"بی عرضه داشت که به حق ثمرۀ 

کشور ما حايز يکدھه کار و فعاليت مبارزاتی بی دريغ او است و به يقين که برای ما نسل ھای آينده 
  اھميت رھنمود دھنده و راھنمونی فراوان و فوق العاده است.

  
   روس و ھجوم ارتش اشغالگر: / برخورد به تجاوز٢
  

روس به حريم مقدس  کودتای ننگين روسی در افغانستان و متعاقب آن تجاوز نظامی ارتش اشغالگر
نظامی قرن ماست که نه تنھا  -و خونبار سياسیميھن ما از جملۀ آن رويداد ھای بزرگ غم انگيز 

ممتد خونين کشاند ، بلکه آنچنان سرنوشت يک کشور عقب مانده و ملتی فقير را در نقب يک فاجعه 
پيامد خود حتی تغييرات نا منتظری را در گسترۀ اين تأثيرات ژرفی بر اوضاع جھان گذاشت که در 

  اوضاع نمايان ساخت.
به و وسعت ، متفکرين ، مفسرين و تحليل گران سياسی را  ای با اين بزرگیاما واضح است که واقعه 

و بدون مبالغه  به شناخت آن وا ميدارد.، انگيزه جويی و دست يابی  تحقيق ، علت يابی ، کالبد شگافی
در آمده به زير اين عنوان تا کنون از جانب انديشمندان به رشتۀ تحرير می توان گفت که شايد آنچه 

افکار و تحليل ھای انديشمند بزرگ ميھن ما شھيد " ھزاران نسخه کتاب برسد. اما ھم درين باره 
 –علمی نظرياتش فرزانگی خود را  ويژۀ خود را داراست. اين ويژه گیو فرزانگی رھبر" برازندگی 

مخصوصاً در پيش بينی ھای پی آمد ھای  -به قول و اعتراف بسياری از نظريه پردازان سياسی جھان
بيشتر در اين نکته نھفته باشد شايد ويژگی تحليل ھای آن مرد خردمند  اين تجاوز خونين نمايش ميدھد.

و مختلف الجوانب قضيه کودتا و تجاوز را يک کليت مرتبط بھم می توانست که او عوامل متعدد 
  تأکيد می ورزد:مطالعه کند. چنانچه خود بر اين نکته بدينگونه 

،  اوضاع داخلی شوروی" برای فھم انگيزه ھا و سرنوشت بد فرجام اين تجاوز بايستی به دگرگونی 
سياست خارجی آن کشور و فھم مناسبات ميان افغانستان و شوروی اوضاع جھانی وتأثيرات آن بر 

توجه نمود ، در غير آن فھم عملکرد ھای شوروی می تواند تا اندازۀ زيادی بمثابه يک کل بھم پيوسته 
  گمراه کننده باشد."

نه ھم نتيجۀ تصميم يک شبه و نه ھم و بنا برين است که او کودتا و تجاوز را نه يک تصادف ، 
حادثه ای در امتداد رقابت ھای سياسی و نظامی دو ابر قدرت می دانست ، بلکه از آن شناخت صرفاً 
  ، ھمه جانبه و سيستماتيک ارائه می داد و می گفت :جامع 

که نه  و توسعه جويانۀ خود ، ست عظمت طلبانها" امپرياليسم غدار و جنايت پيشۀ روس بر پايۀ سي
سر انجام بعد از قريب يک ربع قرن تمھيد مقدرات ملتی برايش ارزش دارد و نه سرنوشت مردمی ، 

بر کشيد و بعد از بريدن گلوی  از آستين "مسالمت "گستاخانه دست درازمداخله و تھاجم خود را 
اريکۀ مشتی ارازل ميھن فروش را بر در مسلخ نيرنگ استعماری ،  -سردار داود –فريفتۀ خود 

  قدرت سياسی نشاند."
سيستمی از يک شناخت جامع منعکس شده است. در واقع درين ک"م موجز و مختصر شھيد " رھبر" 

، بی ارزش بودن مقدرات ملتی و سرنوشت " سياست عظمت طلبانه " ، " سياست توسعه جويانه " 



9 

 

سردار داود  ، مسالمت ""دست دراز مداخله و تھاجم از آستين  مردمی ، " يک ربع قرن تمھيد " ،
اينھا ھمه و ھمه عناوين برجسته ای است که ھر کدام فريفتۀ نيرنگ استعماری ، ارازل ميھن فروش ؛ 

چنانکه در بحثی ديگر وقتی  فصول مفصلی را در بحث ھا و نظريات او بخود اختصاص داده است.
  به نشانه گيری عوامل کودتا و تجاوز می پردازد آنرا چنين عنوان می کند:

جو.ی) سردار  ١٧( سرطان  ٢۶" اين تجاوز که اولين تبارز غير قابل ترديد خود را در کودتای 
ابستگی روز اوضاع نا بسامان جامعۀ شوروی و اقمار آن ، وداود نشان داد ، خود نتيجه و معلول 

منطقه  آزمندانۀ " ھمسايۀ شمالی" و دگر گونی ھایسياسی افغانستان در فلک منافع  –افزون اقتصادی 
و بين المللی بود ، که بgخره در فرايند پيشرفت خود به کودتای ننگين ھفت ثور ، تجاوز گستاخانه 

  شد."عقب نشينی و شکست شرمسارانۀ ارتش اشغالگر منتھی ششم جدی و بgخره 
و اقمار " آنرا يکی از عوامل و از جمله عوامل نخست چنانچه او " اوضاع نا بسامان جامعۀ شوروی 

انگارد ، اين اوضاع نا بسامان اجتماعی شوروی را بطور مفصل مورد تجاوز روس به افغانستان می 
تجسمی به دست می دھد که بعد ھا يکی از عوامل تجاوز شناخته بحث و تحليل قرار می دھد و از آن 

يا به عبارت ديگر از عواملی که در شناخت ساختار درونی پديده استعمار که تجاوز و زور ميشود ، 
  ، ضروری و .زمی است.گويی نتيجۀ آن می گردد 

امون اوضاع نا پيردر اينجا اگر بخواھيم در حد شيمای يک تصوير از بحث ھای شھيد "رھبر" 
  بسامان جامعۀ شوروی چيزی بياوريم ، ميشود گوشه ھای مختصری را چنين نقل قول کنيم:

پس از جنگ جھانی دوم و بويژه در اواسط دھۀ ششم اين قرن با جنگ سرد و " اتحاد شوروی 
ر توسط پکت ھای ناتو ، سيتو و سنتو رو برو گرديد. در حاليکه اوضاع داخلی کشومحاصرۀ نظامی 

و چه از نقطۀ نظر سياسی در وضع نا ھنجاری قرار داشت. اجتماعی  –چه از جھت اقتصادی 
برای ايجاد انگيزه ھای مادی در کشاورزی و صنعت نتوانست  سياست اص"ح طلبانۀ خروشف 

کشور بگشايد. سياست اقتصادی خروشف با جدا کردن بخش گرھی از کار فرو بستۀ اقتصادی 
، ولی زراعتی از صنعت ، گر چه در سال ھای اول رونقی در توليدات کشاورزی به وجود آورد 

صنعت که خيلی زود عوارض جانبی آن خود را در توليدات زراعتی و پيشرفت صنعتی نشان داد. 
، نتوانست خود را مطابق نيازمندی ھای مردم که تمرکز شديدی بر روی فر آورده ھای نظامی داشت 

رشد کمتر در اقتصاد و  معدلاست ، عيار سازد. بناًء روز تا روز به اصل اساسی توليد سوسياليستی 
اجتماعی کمک نمود.  شکست برنامه ھای اقتصادی خروشف در اواسط سال ھای " از خود بيگانگی" 

جای خود را به جناح  ١٩۶۴از يک دھه در سال  که وی پس از کمترشصت آنچنان نمايان بود 
داد و بgخره خود در گمنامی  پودگورنی –گين يکاس –بروکرات حزب به رھبری مثلث برژنف 

  مرد."
که " رات حزبی " ت اقتصادی کاسيگين يا جناح " بروکشھيد " رھبر" بعد از اينکه شکست سياس

سياست اقتصادی عقب گشت از تقويت اقتصاد مبتنی بر سود " بود را بيان می کند می نويسد که : " 
مبتنی بر بازار به علت عوارض جانبی ( سياسی و امنيتی) آن فقط ميتوانست به تقويت بوروکراسی 

    در امور اقتصادی و در نتيجه در جا زدگی بيانجامد."
خود تاکيد  سند را ارائه می دارد که " گورباچف در کتاب پرسترويکای او برای اثبات اين سخن اين

می کند که از اوائل سال ھای ھفتاد به بعد شوروی شاھد در جا زدگی در باز دھی توليد اقتصادی ، 
  و گرايشات استفاده جويانه در ادارۀ امور اقتصادی بوده است."ضعف مرغوبيت کا. 

ر در حل بن بست ھای اقتصادی شان را سسياسی جامعۀ شوروی  عواقب ت"ش ھای حاکمين دستگاه
  کرات حزبی و نظاميان آن می بيند و می گويد:انجام در نزديکی دو جناح " برو

نزديکی ميان جناح  ١٩٧٣" پس از ارتقای جنرال گريچکو وزير دفاع وقت به پوليت بورو در سال 
فيصله ھای سياسی مطابق به مصالح اين دو قشر  بروکرات حزبی و نظاميان به حدی رسيد که بيشتر

پائين بحران توليد زراعتی ،  - بناًء رھبری شوروی برای حل معض"ت اقتصادی صورت می گرفت.
آمدن کيفيت توليد توليدی و فساد اداری مزمن و روز افزون ، راه ماجراجوئی ھای نظامی در ديگر 

  پيش گرفت."کشور ھا را 
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ی و ت"ش ھايی در جھت تشنج زدائی نتوانست بر وفق مراد روس ھا بر آن و وقتی ھم اوضاع جھان
نمايد تا رمقی در کالبد اقتصاد نيم رمق آنھا بدمد ، بناًء " در اواسط سال ھای ھفتاد خطی حرکت 

که به خاطر بيرون شدن از مشک"ت اقتصادی ، انتقال تکنولوژی غرب و  –فرايد ديتانت را شوروی 
عوامل معينی تابع و فدای مصالح جئو بنا بر –بدان نياز داشت بلند بردن سطح زندگی مردم 

و جئو نا امنيتی خود نمود. لذا ھمزمان با کوشش برای عادی ساختن روابط با امريکا و استراتژيکی 
نظامی بی سابقه ای را در سطح جھانی آغاز نمود که مانندحلقات متصل دست درازی ھای غرب ، 

اوضاع جھانی را متشنج تر و بحرانی تر گردانيد ، تا آنجاييکه در افق روابط بين المللی خطر بھم 
  برگشت جنگ سرد ھمانند سال ھای پنجاه انتظار می رفت."
عامل دست درازی ھای نظامی شوروی ،  تا اينجا به وضوح ديده ميشود که در نظريات شھيد "رھبر"

به عنوان نشانه ھای قدرت آن تلقی نگرديده است ، بلکه در واقع آنرا ناشی از بيچارگی ھا و بن بست 
آن می داند. چنانچه تفاوت بسيار عميقی ميان اين دو برداشت که مداخ"ت نظامی ھای اقتصادی 

ھمه جانبه و يا ماجراجويی برای خروج از بن شوروی در کشور ھای ديگر بنا بر سياست پيشروی 
اين تفاوت مخصوصاً در نتايج روش ھا و عکس العمل ھای  بست ھای واگير است ، موجود می باشد.

که در مقابله با آن اتخاذ شده است و بيش از دو دھه کار و وقت را  متقابلی خود را نمايان می سازد
  می گويد: "بررھ بخود اختصاص داده است. چنانچه شھيد "

" تحرکات نظامی شوروی در آنوقت به ناحق از جانب برخی به عنوان نشانۀ قدرت شوروی و 
عليه ھژمونی  –امريکا به ھمراھی  –پيشروی ھمه جانبۀ آن تلقی گرديده و خواستار جبھۀ جھانی 

ف اقتصادی طلبی روسيه گرديدند. در حالی که در واقعيت امر اين ماجراجويی ھا بيشتر به دليل ضع
درازی ھای  نا رسائی ھای اجتماعی و فساد سياسی بوده و به ھمين دليل در کمتر از يک دھه دست، 

امپراطوری نا پيدا کرانۀ سوسيال امپرياليسم پديد  ۀنظامی شگاف ھای عميق تری در بنيان فرسود
  آورد." و خ"صه اينکه :

" اوضاع جھانی در سال ھای بعد از جنگ عمومی دوم تا تجاوز شوروی نيز در جھت گسترش 
ايجاد پکت ھای ناتو و وارسا در ماجراجويی ھای دو ابر قدرت در سه قاره در حرکت بوده است. 

و دست درازی ھای نظامی شوروی به مقابل ھم ماجراجويی ھای کوريا ، ويتنام از جانب امريکا 
نشاندھندۀ روابط و مناسبات متشنج و  )١٩٧٩( و افغانستان )١٩۶٨(، چکسلواکی  )١٩۵۶ھنگری ( 

  غير قابل اطمينانی است که دو ابر قدرت با آن دست به گريبان است."
دوکتورين " حاکميت  ۀو " . . . از جانب ديگر تمرکز توليد نظامی در شوروی و گسترش دامن

دود" برژنف ، علی الرغم فرو پاشيدگی اقتصادی و نا رضايتی سياسی ای که کشور ھای مح
نظامی شوروی اوضاع را  –بورو کرات   complez ترکيب  –کوميکون را يکجا فرا گرفته بود 

جبران شکست ھای داخلی از طريق سرکرده گرايی بين المللی مناسب برای صدور بحران به خارج ، 
گسيل نيرو ھای مسلح و مشاورين نظامی به ديده و با براه انداختن کودتا ھا در کشور ھای مختلف ، 

بات"قی که در دھه  اطراف ، بgخره در باط"ق تجاوز ھای نظامی بی پرده و گستاخ سرنگون گرديد.
غاک تيرۀ خفت و مو در دھۀ ھفتاد و ھشتاد ش در آمد شکست امريکا بود ھای پنجاه و شصت پي

  زبونی بد تر و گسترده تر امپرياليسم روس نيز گرديد. . . "
ھمانا وابستگی عامل و زمينه ديگر کودتا و تجاوز مستقيم نظامی روس ھا ، در جانب کشور ما 

وابستگی را تا بدانجا می بيند که ھمين "  اقتصادی افغانستان به شوروی است. شھيد " رھبر" عمق اين
مناسبات اقتصادی ميان افغانستان و شوروی از اواسط سال ھای پنجاه به بعد آن دام اغوا کننده ای . . 

. . ." او بعد از اينکه مضمون و بود که طمع خام شوروی را برای تصاحب کامل آن بر انگيخت
 ١٩۵٩از جمله قرار داد ھای جو.ی   ھای اقتصادی درداخصوصيات استعمار جويانۀ ھر يک از قرا

 ١٩٧٠دسامبر  ، ١٩۶٧می  ١۵،  ١٩۶٣اکتوبر  ١٧،   ١٩۶٣، سپتامبر   ١٩۶١اکتوبر   ١۶ ،
  :نتيجه گيری زير را از آن ارائه می دھدوغيره را به طور مستند بر می شمرد ، 

بر پايۀ سياست  منعقده ميان دولتين به خوبی نشان می دھد که شوروی  " قرار دادھای اقتصادی
و با استفاده از سياست اقتصادی داود  ١٩۵٣به طرف شرق " خود بعد از مرگ استالين در  "گشايش
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در طی بيش از دو دھه توانست يک اقتصاد دولتی وابسته و زير ساخت آماده برای مقاصد نظامی ، 
که ھمراه با نفوذ در ارتش ، بنای يک حزب سياسی که حيثيت " ستون  داستعماری به وجود آور

پنجم" آنرا در درون کشور داشته باشد ، راه را برای امکان بی درد سر تجاوز خود به افغانستان 
  ھموار نمايد. . . "

آور اقتصادی است که در عرصۀ سياسی حزب مزدور " و دقيقاً بنا بر ھمين برنامه ھای وابستگی 
منادی انقياد ملی  ١٩۶۵يا  ١٣۴۴از زمان بنيان گذاری توطئه آميزش در سال موکراتيک خلق " د

وابستگی کامل رشته ھای مختلف زندگی ما را به امپرياليسم روس به نام " دوستی " و "  بود.
را که کريدت مالی  مليارد٢۶٧،١" مبلغ  ھمکاری برادرانه " وغيره .طائ"ت تبليغ می کرد. 

ست عمدتاً در راه خريد اسلحه و استفاده از ابه افغانستان داده  ١٩٧٨تا سال   ١٩۵۴شوروی از سال  
خريد اسلحه شوروی ، راه نفوذ در ارتش و در نتيجه کودتا ھايی  منابع زير زمينی به کار رفته است.

لق در سال  وسط داود و بار ديگر توسط حزب مزدور خت ١٩٧٣در سال بود که شوروی باری 
  يی را سازمان داد که راه را برای تجاوز مستقيم آن ھموار نمود." کودتا ١٩٧٨

به دعوت دولت  که بنا به ادعای مجريان آنولی به ھر حال يورش ارتش سرخ شوروی به افغانستان 
وقت افغانستان و به ھمان بھانه ھميشگی امپرياليسم روس يعنی " مقابله با مداخ"ت بيگانگان " عملی 

نظامی ارتش اشغالگر و مزدوران  –حتی ھمين دليلی که رھبران سياسی شد ، به قول شھيد " رھبر" 
" اين ماجرای رسوا از ھمان  عکس آن ثابت می شود ، بدين معنی که :شان ادعا می کنند ھم کام"ً 

در تناقضات عملی در گير بود که منطق بی پايۀ آن مستند بر مادۀ چارم قرار داد دوستی ابتدا آنقدر 
ارائه پذيرش برای جھانيان متحد ھيچګاھی نتوانست محمل قابل نج منشور ملل پ ۀيا مادو  ١٩٧٩سال 

قضيه پاسخ بگويد که آيا به اين  نتوانست نمايد. دولت شوروی و رژيم دست نشانده کابل ھيچگاھی
امين خود ارتش شوروی را برای کشتار خود و خانواده اش به افغانستان دعوت کرده بود و يا اينکه 

نيز برای اين کار  –حتی صوری و شکلی  –ببرک کارمل که در آن وقت ھيچگونه ص"حيت حقوقی 
  نداشته است ؟ "

چپاول ، دھشت افگنی ، کشتار و ويرانی آن فصل غم انگيز و ماتمزای کردار و عمل استعمار روس 
از آن به نحوی اط"ع و و نوکرانش در افغانستان است که اکنون ديگر مردم دراقصا نقاط جھان 

ن در مياآگاھی دارند. و ھم ھرکس از آن به نحوی و شيوه ای سخن گفته و شاھد آورده است و حتی 
قربانی ھای مردم ما مقاصد سياسی خود را نيز جستجو کرده است. اما آن چيزی که شھيد " رھبر" 

 ملت کدر اين ارتباط نشانه گيری می کند ، ويرانی آن سلسله ارزش ھای مادی و معنوی است که ي
برای زندگی و تعالی آن درکشور خود نسل اندر نسل بدان ضرورت دارد. و چنانچه عمليات 

  گران و نوکرانش را در اين ارتباط از آعاز کودتا اينطور بيان می کند:اگرانۀ استعمار يغم
" روس امپرياليستی از خ"ل کودتای ھفت ثور و تصاحب قدرت سياسی تمام ما يملک مادی و معنوی 
دولت سرنگون شده را در اختيار خود گرفت: بانک ھا و ذخاير مادی آن ، اموال زير زمينی ، قصر 

ئی را به روسيه و و عمارات ، موزيم ھا ، اسناد چندين سالۀ دولتی و . . . ھمگی را دزديده ، جزھا 
انه ھای شخصی مقدار باقيمانده آنرا تازه به دوران رسيده ھای مزدور روسی به عنوان " ولجه" به خ

  "خود انتقال دادند.
ترديد و لحظه ای فرصت در تعريفی که شھيد " رھبر " از استعمار به دست می دھد ، ھيچ جای 

  توجيه اين عمليات خرابکارانه و وحشيانه قدرت استعماری باقی نمی ماند. او می گويد:
را می ربايد ، تاريخ مردم را مردم را لگد مال می کند ، آزادی آنھا " استعمار سرنوشت و مقدرات 

به استثمار بيرحمانۀ توده ھای مليونی مردم می پردازد و برای حفظ موقعيت مسلط تخطئه می نمايد ، 
  را به کار می بندد. . .  استعماری راه ھا و وسايل متعددی

ميشود سازماندھی  )بی –جی  -کا(موج تروريسم دولتی و بين المللی روس که توسط دستگاه جھنمی 
بر قريه جات و قصبات بی دفاع کشور ما و از بمباران ھوائی مناطق مسکونی تا حم"ت کوماندويی 

، به وجود آوردن زندان ھای وحشتناک تيپ روسی در مناطق و و.يات مختلف ، اختراع شيوه ھای 
،  گسترش شبکه ھای جاسوسی در سرتا سر کشور ، ت"شی مردمشکنجه روانی و فيزيکی تازه ، 
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زندانی کردن بدون دليل ، استعمال بمب ھای ناپالم و کيمياوی و مين ھای ضد پرسونل عليه مردم 
را احتوا می کند ، و ھمگی اشکال ترور و وحشت روس را در مقابل توده ھای مردم ، نمايش عادی 

  ميدھد."
استعمار روس  معتقد بود که جبران نتايج اين ھمه ويرانگری ھائيکه در کشور ما شھيد " رھبر"

و ساده ای نخواھد بود و اثرات منفی آن تا چند نسل در تاريخ مرتکب شده است آنچنان کار سھل 
  ميھن ما باقی خواھد ماند. او ميگويد:

" . . . استعمار روس و دلقکان آن چنان جنايت بزرگی را در حق مردم ما مرتکب شده اند که تاريخ 
  نمی تواند آنرا فراموش کند.، به ھيچوجه کنونی و آيندۀ ملت 

بار اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی و انسانی اين  نگبتما مدت زمان زيادی ضرورت داريم تا نتايج 
ستاخانه و گتجاوز را جبران نمائيم ، تاريخ آيندۀ مردم ما تا مدت زمان زيادی با نتايج اين تجاوز 

جنايات ناشی از آن ارتباط خواھد داشت." او در ھمان آغاز تجاوز می گفت که نتايج سياست ھای 
مليت ھا و قبايل متعدد کشور ما استعمار روس به راه انداخته تفرقه افگنانه ای که در ميان اقوام ، 

د فصل ھای خونين فاجعه و علمی صورت نگيرد شاياست ، اگر با آن مقابله آگاھانه ، دور انديشانه 
  بار و درد انگيزی بگشايد.

به جنگ آزاديبخش ملی اعتقاد و باور آگاھانه و علمی داشت و آنرا يگانه راه شھيد " رھبر" با انکه  
اين جنگ است درست مبارزه عليه تجاوز نظامی استعمار گران می دانست و معتقد بود که از خ"ل 

، مردم ارتقا می يابد و بنا ھای اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی که خود آگاھی اجتماعی توده ھای 
آزادی ملی فردا و کشور آزاد و آيندۀ خود را می سازند و دقيقاً ھمين فرھنگی و حتی فکری و روانی 

شکست کامل و محاکمۀ استعمار می دانست ولی در پھلوی آن او با مطالعات گسترده ای که در  راه 
قوانين و مناسبات متعارف بين المللی داشت ، استفاده از اين راه ھا را ھم از نظر دور نمی بارۀ 

غير انسانی و وحشيانۀ لشکر کشی ھای استعمار روس ، بر حسب ھمان داشت و برای محاکمۀ اعمال 
س بين در مجالقوانين و مقرراتی که در مناسبات جھانی ، روس ھا نيز قبول داشتند ، محاکمۀ آنھا را 

  المللی می طلبيد و می گفت:
ما " امپرياليسم روس و مزدوران آن در افغانستان ، که مردم ما را قتل عام کرده و شھر ھا و قصبات 

را به آتش کشيده اند و صد ھا جنايت بزرگ تاريخی ديگر را در حق مردم ما روا داشته اند بايد اق"ً 
  دھند:در دو نکته به ضمير و وجدان جھانی حساب ب

عده ای از عناصر ميھن فروش به وطن خيانت کرده و به نام سياست بازی و به قدرت رسيدن  -الف
به بيگانه ھا دست در دست يک نيروی بيگانه بر رخ مردم خود شمشير کشيدند و مقدرات مردم ما را 

ی زند و از آن تسليم کردند و بزرگترين تراژدی عصر ما را که با تراژدی ھای فاشيزم ھيتلری پھلو م
  به وجود آوردند.سبقت می گيرد ، 

می شود. امپرياليسم مناسبات مردم ما با امپرياليسم روس در گتگوری قوانين زمان جنگ مطالعه  -ب
روس بار ھا توسط عناصر طرفدار خود از مجاھدين خواسته است که با اسرای جنگی روسی طبق 

مپرياليسم روس در طول ھشت سال تجاوز خود ھيچگاه جنگ رفتار نمايند. ولی اقوانين بين المللی 
قوانين جنگ را در مناسبات خود با مردم ما مراعات نکرده است. زندانيان ما را مطابق قوانين جنگ 

  طبق قوانين بين المللی برخورد ندارند.محاکمه نمی کند و با مجاھدين 
سلوکيات ارتش اشغالگر روسی در افغانستان تابع ھيچ نظم و انظباطی نيست و حتی خود دولت 

رف قوانين جزائی ھزاران مورد وجود دارد که در عُ بناًء  کند.مزدور نيز نمی تواند آنھا را محاکمه 
دون در آتش سوزی بضد بشريت ياد ميشود. مانند قتل عام ، بين المللی به نام جرايم جنگ و جرايم 

، بمب ھای کيمياوی ، بمباردمان مناطق مسکونی و . . . ، استفاده از ناپالم نظرداشت نيرو ھای مدنی 
بيشرمانۀ خود به کشور ما تمام نورم ھای بين المللی را زير پا ع"وه بر اينکه روس ھا با تجاوز 

جنايتی است که بر مردم تحميل گذاشته و ھيچگونه حقی در کشور ما ندارند و اين خود بزرگترين 
کرده اند. ولی در چارچوب يک ارتش استعماری نيز اعمال و کردار آن جزء جرائم جنگ و جرائم 

و در محکمه ھای خلق در استوکھلم ، پاريس و در اين اواخر در ضد بشريت به شمار می رود. 
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حکمۀ " نورنبرگ" برای برگزاری يک محاکمۀ بين المللی مانند مناروی به اثبات رسيده است. 
به شدت از جنگ در اخير جنگ افغانستان ضرورتی انصراف ناپذير است. ما بايد محاکمۀ مجرمين 

دوسيه و گرديم و خود در پی تکميل افکار عامه جھانی خواستار داير کردن چنين محکمۀ بين المللی 
   اسناد اثباتيه آن گرديم."

روس اختتام يافته است ، ابر قدرت ا با ارتش استعماری اينک مدت چند سالی گذشت که جنگ مردم م
و حتی ، رژيم دست نشاندۀ آن در کشور ما نيز اخيراً از قدرت فرو افتاده است روس فرو پاشيده است 

سرخ تا دندان مسلح مفھوم قبلی خود را از دست داده است ، ولی متأسفانه برای محاکمات آن ارتش 
پاسخ به اين  در افغانستان ھرگز محاکمۀ بين المللی داير نگرديد. ده سالۀ روس ھاجنايات جنگی 

، ما بايد از خود و از جنبش مقاومت خود بکنيم. و پاسخ پرسش که چرا چنين محکمه ای داير نشد 
و دانشمند را دستان اجانب و مزدوران شان مختصر آن نيز ھمان که ھمه ميدانيم که نقش رھبران آگاه 

ما لی زدودند و حتی زندگی آنھا را به عنوان سرمايه ھای معنوی و علمی جامعه از جنبش مقاومت م
تحمل کرده نتوانستند و بی دريغانه به کشتار شان پرداختند. اما نکتۀ قابل توجه اينست که ضرورت 

مقاومت مچو محکمه ھايی اھميت و ارزش فوق العاده ای در ارج نھادن به مبارزات خونين ، تدوير ھ
ه ، قربانی ھا و درد و رنج ھايی که ملت افغان در طی اين ساليان دراز متحمل شده را شجاعان
. در حالی که طومار سياه طويل و بی انتھای جنايات روس ھا در افغانستان در تاريکی فجايع داراست

يک محکمۀ بين المللی . اقل آن و خيانت ھای خون آلود کنونی به فراموشی سپرده می شود ، 
  به ياد گار می گذاشت.ات تلخ و درس آموز و پند آميز را در تاريخ مبارزات بشريت خاطر

که از ھمان نتيجه و عاقبت تجاوز روس به افغانستان يکی از جمله مسايل و موضوعات مھمی است 
کار مخصوصاً  –آغاز مورد بحث و مشاجره بسياری از نظريه پردازان و متخصصين امور سياسی 

پنداشته می  اً بوده است. و در اين رشته نظريات اکثر –شناسان و ماھران امور سياسی مشرق زمين 
نيز نمی تواند برای روس ھا نمونۀ غير از چکسلواکی ، ھنگری و ساير اقمار  شد که افغانستان

تان و مردم آنرا يعنی سرانجام روس ھا می توانند بر بحران افغانستان فايق آيند و افغانسروسی باشد ، 
تجاوز را امری محتوم و اجتناب ناپذير می در حالی که شھيد "رھبر" شکست  منقاد خود سازند.

  دانست و در اين مورد ذره ای ترديد نداشت و اعتقاد داشت که :
از روز تولد نا ميمون کودتای ھفت ثور باخته " از لحاظ سياسی روس امپرياليستی جنگ را از آغاز 

حال بعد از شش سال و شايد ھم بعد از  در اين قضيه ھيچ متصور نيست.کان برد آن است. و ام
مشکل روس استعماری اين خواھد بود که چگونه آبروی از دست رفتۀ خود پانزده و بيست سال آينده 

اکنون  و جنايتکاری خود روس امپرياليستیرا به دست بياورد ، غافل ازينکه قيام شکوھمند مردم ما ، 
خارائين تاريخ شده است و نمی توان آنرا از لوح روز گار زدود. امپرياليسم ديريست که ثبت کتيبۀ 

قادر است باعث بی خانمانی و در بدری روس فقط قادر است جنايات بيشتری را مرتکب شود ، 
در مقابل مليون ھا تن ديگر از ھموطنان ما گردد ، ولی اين حکم و تجربه را که مردم افغانستان 

با صدای بلند و رسا " نه"!! گفته اند نمی تواند نابود سازد. اين مسئله حتی تجاوز گستاخانۀ روس 
تاريخی آن عميق تر و گسترده مربوط به شکست و پيروزی نظامی درين جنگ نيز نيست و تأثيرات 

  تر و پايا تر از مرحلۀ گذرای کنونی خواھد بود."
ايا بودن تأثيرات تجاوز ، عکس العملی که مقابل خود آفريد و شکست و پپيش بينی عمق ، گستردگی 

در واقع چند سال بعد ازين نوشتار شھيد "رھبر" و زمان کوتاھی بعد از شھادت او ، سياسی ھمزاد آن 
سياسی و  –اتحاد شوروی با تمام شأن و شوکت اجتماعی واقعيت عينی و درستی خود را نشان داد. 
اجزای خود تجزيه شد و اکنون جامعۀ روسيه در بحرانی کوس و کرنای نظامی خود فرو پاشيد ، به 

  دست و پا می زند که سال ھای سال اميد به نجات از آن نخواھد بود.
در حقيقت امر آن شکست سياسی روس ھا در افغانستان از ھمان آغاز کودتا و تجاوز نظامی شان 

که روس ھا تا پايان حضور نظامی خود در افغانستان موفق نشدند آنرا ت"فی شکست اساسی بود 
و اگر ھم در ساحۀ نظامی گھگاھی در برخی جنگ ھا و در بعضی نقاط کشور پيروزی ھا و  نمايند.

پيشرفت ھايی حاصل کردند ولی با اينھم موفق نشدند زمينۀ سياسی مناسبی در جامعه و در ميان مردم 
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و يا از تا در بستر آن بتوانند در ساير تحرکات خويش دستآورد ھايی داشته باشند نصيب شوند ، 
به گفتۀ شھيد " رھبر دستاورد ھای خود نتايج مطلوب و مورد نظر شان را به دست آورند ، در واقع 

در  ،" " دشمن ع"وه بر اينکه در گير يک تناقض .ينحل ميان قدرت نظامی و اف"س سياسی است
ال نتوانسته است پايه ای در ميان جامعه افغانی بيابد. مزدوران بی کفايت و بی عرضه آن طی شش س

تمام کوشش دشمن برای گاھی بر رخ مردم تير می کشند و زمانی بر فرق خود سنگ می کوبند. 
به نتيجه نرسيده است و در آيندۀ نزديک  بوجود آوردن موسساتی که بتواند بر آن تکيه نمايد تا ھنوز

  نيز چنان امکانی در چشم رس قرار ندارد."
چنانچه " تھاجم شوروی به افغانستان نقطۀ عطفی در روابط بين المللی به شمار می رود که شايد 

در محاسبات استراتژيک خود نتوانسته بود آنرا پيش بينی نمايد. . . " و تغييرات قابل توجھی شوروی 
و عملکرد ھای سياسی کشور ھای متعدد جھان به ضرر و عليه در موضعگيری ھای دپلوماتيک 

ھمانگونه شوروی به وجود آورد ، ھمينگونه اين تھاجم نظامی و جنگ مقاومت مردم افغانستان ، 
در افغانستان تی در مناسبات شوروی با اقمارش بجا گذاشت ، تا آنجا که " وضع ناگوار روسيه تأثيرا

در مناسباتش با اقمار اروپای شرقی بی نھايت به وخامت گرائيده است. اقتصاد بيمار کوميکون ، فشار 
روز چند جانبه ( نظامی ، اقتصادی ، سياسی و فرھنگی ) برای کشور ھای اقمار و نا رضايتی 

بحرانات اقتصادی و فشار سياسی گرايش گريز از مرکز سوسيال امپرياليسم در ميان افزون آنھا ، 
کوشش برای استق"ل و يا ايجاد توازن ، ھمگی کشور ھای وابسته و يا نيمه وابسته به شوروی ، 

  مشک"ت بزرگی است که دشمن ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھانی بدان دچار است.
ديده می شود که اگر رھبری بی کفايت ، از پا افتاده و انتقالی دشمن روسی را نيز در نظر بگيريم 

وضع چندان مطابق ميل " خرس قطبی " حرکت نمی کند. عربده کشی ھای چرنينکو و گروميکو 
نشانۀ آن ضعف سياسی است که دشمن در مقياس جھانی بدان دچار است واکنون در سلسله مسائل 

  دشمن مجبور به دفاع شده است و ابتکار عملی را از دست داده است."تژيک استرا
نه  –و سر انجام تھاجم نظامی روس به افغانستان و از خ"ل آن غارت سرمايه ھای ملی و طبيعی آن 

مفيد واقع تنھا اينکه در حل معض"ت اقتصادی جامعه روس ، به پندار تب آلود طراحان شان ، 
  العکس شرايط رسوايی و شکست شان را روز تا روز فراھم آورد.نگرديد ، بلکه با

و ھم در اين رابطه است که حماسۀ مقاومت بينظير مردم سلحشور افغانستان در ميان " حرکت ھای 
که با وجود تمام دست  اين قرن ، مقام وا. و شامخی را کسب کرده است.بزرگ اجتماعی و ملی " 

در آن و با اينکه سرانجام طئه بازی ھای اجانب و مشتی جاھل درازی ھا ، فريب کاری ھا و تو
را حاصل دھد ، ولی حد اقل سر به  –آزادی ملی  –نتوانست آن ثمرۀ ميمونی که شايسته اش بود 

دشمن نيز از آن جان به س"مت نبرد و زخم کاری ای که انقياد استعمار روس نگذاشت و بلکه مقابلتاً 
تا نفس آخر او را ھمراھی کرد. واگر اين يک خود بر سينه برداشت  ۀبيشرماندر برابر يورش نظامی 
" قرن ما قرن شگفتی ھا و حرکت ھای بزرگ اجتماعی و ملی است. مليون  حقيقت مسلم است که :

ھای اسارت ملی را از ھم دريد و سيمای خميده و شکستۀ انسان استعمار انسان در سه قاره زنجير 
که در آن ا تاريخ ننگ استعمار را با خون بشويد و تاريخی را از طراز نو بنويسد راست ايستاد تزده 

نه از ماجراجويی ھای دريايی خبريست و نه از قھرمانان ط" و برده. و سازندگان آن انسان ھای پا 
 به دنيا آمده و بزرگ شده اند." پس به يقينبرھنه و مفلوکی اند که در ميان فقر ، رنج و سيه روزی 

نيز يکی از برازنده ترين آن شگفتی که در اين ميان مقاومت ملی مردم پا برھنه و ستمديدۀ افغانستان 
آينده بدان با ديدۀ تحسين و تعظيم می ھاست که انسان آگاه و درد مند قرن ما و انسان خود آگاه قرن 

شاھد عينی اش بوديم ، يکبار ديگر به آن در آئينۀ نگرد. و اکنون ما ھم انچه در طی بيش از يک دھه 
شھيد " رھبر" نظر می اندازيم تا تجديد تعظيم ما به قربانيان و مصيبت ديدگان آن افکار و نظريات 
شود و تمديد کينۀ مبارزه جويانۀ ما نسبت به آن تاريک انديشان نوکر پيشه و حاميان مقاومت بی نظير 

فدای عطش قدرت طلبی و سلطه جويی خود کردند ، ای مردم ما را غرض آلود شان که دستآورد ھ
  باشد. 
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  مقاومت و جنگ ضد تجاوزی: ۀ/ حماس٣
  

کشور ما را در يک پروسۀ تحول منفی از کشوری وابسته به روس " کودتای ھفتم ثور که ميخواست 
واکنشی در ميان قاطبۀ ملت ما به شمول نيرو ھای به کشوری مستعمرۀ روس مبدل سازد ، ناگزير 

سريع ، بالفعل و با قھر ھمراه بود سياسی سازمان يافته جامعه داشت." و اين واکنش از جانب مردم 
  که از قيام ھای محلی به مقاومت و جنگ سرتاسری ارتقا يافت.

تأکيد می بيشتر بر آن آنچه در نظريات شھيد "رھبر" در مورد ويژگی ھا و مشخصات جنبش مقاومت 
و  يکی خود جوش بودن اين جنبش است –قبل از ساير خصوصيات  –شود و برجسته می گردد 
  با تمام ھست و بود شان در برابر يورش وحشيانۀ استعمار . او می گويد:ديگری آمادگی قاطبۀ ملت 

سازماندھی و يا بسيج کند ، در آنھا را بر انگيزد ، " مردم بدون اينکه احزاب و سازمان ھای سياسی 
يج عالی و بی نظيری بسر می برند و آمادگی دارند تمام زندگی ، طی تمام مدت مقاومت در يک بس

دارائی ، مقدرات و ھستی خود را در راه آزادی ميھن قربان کنند. مردم در تمام مدت شش سال در 
ز برنامه ھای استعماری روس و حيله قرار دارند. و به ھمين علت نييک حالت تھاجم سياسی مداوم 

حتی در  -ۀ استواری مردم به عقب برگشته است و در ھيچ جا ھای گوناگون آن در مقابل صخر
دشمن قادر نيست با مردم روابط عادی سياسی برقرار  –مناطق تحت تسلط دشمن تا خود مرکز کابل 

  نمايد."
آغاز به طور خود بخودی توسط قھرمانان گمنام  . . . جنبش مقاومت مردم ما ازاو می افزايد که : " 

دسته بندی ھای سياسی داخل و خارج در بر انگيختن مردم و بسيج اين وطن آغاز و گسترش يافت. 
محدود و احياناً دنباله روانه بوده است. نه ادعای مزورانۀ رژيم آنھا ھيچ نقشی نداشتند و يا نقش آنھا 
" اميران " ما از خارج و نه ھم .ف و گزاف ھای اکروباتيک  مزدور مبنی بر الھام گيری مقاومت

خالی در مقابل يکی از  خارجه نشين نميتواند قھرمانی و از خود گذری مردمی را که با دستِ 
قدرت ھای جھانی به پا خاسته مدت شش سال آنرا ادامه داده اند ، در پردۀ تزوير و بزرگترين 
  ارتجاعی بپوشاند." –ھای استعماری گزافگويی 

خود را آغاز گران و ادامه دھندگان که  اين نظريات عميقا ً متفاوت است با ادعا ھای بی اساس آنھايی
تا بدان جھاد و مقاومت و جنگ معرفی می کنند. گاھی اين ادعا ھای پندار آلود و بيمار گونۀ شان 

حرمتی و توھين بزرگ به تمام مردم و حدی مبالغه آميز و دروغ پردازانه شده است که در حقيقت بی 
افغانستان روا داشته اند. آنھا ھرکدام بار ھا گفته اند که اگر " خدای نا خواسته ف"ن امير ملت قھرمان 

مردم ھمه کمونيست می شدند و به روس تسليم می  غاز نمی کرد ،آصاحب نمی بود و جھاد را 
ھاد سقوط می کند. " آنھا درين گزافه گويی تا بدانجا يا اگر ف"ن رھبر صاحب حا. نباشد ج گرديدند.

حتی خود شان ھم باور کرده اند که شايد به راستی آغاز گران و قھرمانان پيش رفته اند که کم کم 
  جھاد ملی آنھا ھستند.

و اخوانی که بعد کم کم گذشته از اين اگر سياست ھای خانه خراب کن اين مجموعه تنظيم ھای وابسته 
جلو دار جنبش و در جنبش مقاومت مردم راه باز کرد و خود را بر آن تحميل داشت ، از ھمان آغاز 

توان مقابله با  –و تقدير گرايانه ھدايتگر آن می بود ، آيا آن سياست ھای جاھ"نه ، خيال پردازانه 
بعد ھا بر ھمه کس معلوم گرديد که نفوذ چه به يقين که نه.  -سياست ھای استعماری روس را داشت؟ 

کشاند و در برابر حرکت آزاديخواھانۀ مردم سياست ھای آنان بود که چنبش مردم را به کجراھه 
گودال ھای عميقی حفر کرد. و چه تفاوت بزرگی است در ميان اين دو نظر که يکی مردمی را در 

حت تسلط دشمن که عليه متجاوز و يعنی مناطق ت - و از جمله در شھر کابل –مراکز شھر ھا 
ولی آنھا را جز کتله ھای مزدورانش مسلح نيستند و به ظاھر ھيچ نقشی در مقاومت و جھاد ندارند ، 

 ۀمقاومت و عاملين شکست سياست ھای دشمن می داند ، با آن نظرات و موضعگيری ھای کور کوران
خشم عدۀ و نيرو ھای استعماری دانستند  مردم را در مراکز شھر ھا ھمکاران رژيم مزدورآنھايی که 

جاھل را عليه شان برانگيختند و در ھمان وقت به انتقام گيری از آنھا پرداختند و ھزار ھا راکت 
  حوالۀ شان کردند.
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در حالی که از نظر شھيد " رھبر" " از آغاز کودتای ھفت ثور تا کنون جانمايۀ مبارزات ضد 
توده ھای مليونی مردم در صحنۀ مبارزه می سازد.  با استعماری ملت ما را حضور فعال سياسی 

و تا اکنون ھم عمدتاً به ھمان ز يافت اوجود اينکه جنبش آزاديبخش ملی ما بطور خود بخودی آغ
استعمار و ارتجاع در اين است تا مردم را از حضور ت به پيش می رود ، تمام کوشش و ت"ش صور

کشتار ھا ، زندان ھا و پيگرد فعا.نه در صحنۀ سياسی محروم سازد. ھم استعمار با بمباردمان ھا ، 
ن ھدفی جز بيرون کشيدھايش و ھم ارتجاع با تکفير کردن ھا ، دام گذاری ھا و آدم دزدی ھايش 

  مقدرات مردم از دست پرتوان شان ندارند."
از ينی اش نتوانست مردم را رگنی و دھشت آففکه استعمار روس با تمام  وحشت ابه راستی ھم 

صحنۀ فعال سياسی عليه خود بيرون کند. ولی متأسفانه در لحظاتی که مردم بعد از يک و نيم دھه 
مصيبت ھا و رنج ھای بيکران مقاومت و جنگ ، آخرين توشه و توان خود را در تحمل قربانی ھا ، 

به ايثار می گذاشتند و پای تعيين سرنوشت خود می شتافتند ظلمت گرايان وابسته با تزوير اين ميدان 
نيرنگ ، مردم را از صحنه بدور ساختند و بار ديگر بر کمر خميدۀ مردم بينوای اين کشور با لگد 

يوزه شده خود کوفتند. راستی ھم که به گفتۀ " رھبر" " استعمار روس و اربابان تنظيم ھای درقدرت 
از مردم می ترسند. از آزادی افکار و برخورد مسئو.نه و ھدفمند افکار و تلقيات عقب گرای پشاوری 

  با ھمديگر در ھراس اند."گوناگون 
در يک مرحله ، و امتياز ناشی از آن خصوصيت خود جوشی ، گستردگی ، تحرک مداوم ، مرکز ثقل 

آنرا و خطراتی که در لحظات اساسی و سرنوشت ساز از جھت اين خصوصيت متوجه جنبش است ، 
  شھيد " رھبر" به اينگونه فورمول بندی می کند:

اينکه جنبشی غم ر" جنگ مقاومت ما که بر پايۀ يک جنبش خود بخودی مردم شکل گرفته بود علی ال
ت م) س Tribalism(  ی گرايوده ئی و مقاومتی است ھمه جانبه و از مشاکل قبيله است فراگير ت

) و مھم تر از ھمه از فقدان يک فرماندھی  Localism) و محل گرايی ( Regionalismگرايی (  
چنين از لحاظ پھنا در تمام نقاط کشور سياسی رھنما و رھگشا رنج می برد. جنبش مقاومتی  –نظامی 

و در دور ترين قراء و قصبات گسترش يافته است. شعاع اين مقاومت در واقع به امتداد محيط آن 
) به وجود آمده است. تا به  Polycentarismو از جانب ديگر يک حالت چند مرکزی نظامی (است. 

اند خود جرقه ای گردد که از آن حريقی حدی که ھر قريه ، ھر سمت و ھر نقطه ای از کشور ميتو
بدينصورت مرکز ثقل اين جنبش نه در احزاب موجود در پشاور و نه در دست اين و  فراگير برخيزد.

چه گوارا يا تيتوی افغانستان باشد بلکه مرکز ثقل آن معادل با قاعده آن فرمانده که پيشبينی می شود 
و تپش .ينقطع  ھويت) که نشانۀ  Polycentarismچند مرکزيت نظامی  (  وسيع و گستردۀ آنست. 

در واقع ميتواند اين مقاومت و زايش و پايش دايم آنرا در ميان توده ھای مليونی مردم نشان می دھد ، 
باشد ، در صورتی که اين حالت نا  –مراحل اولی ، بدوی و گسترش  –يکی از امتيازات مرحله ای 

حدت آن کم و زياد نگردد ، نامه حفظ و اداره نگردد و به طور ھدفمند اشکال و درجات ھمگون با بر
  ميتواند به عاملی سد کننده و حتی تباه کننده مبدل گردد."

درک و شناخت اين خصوصيات جنبش در ھمان آغاز ، و پيش بينی نتايج تباه کننده ای که در 
نشاندھندۀ آن دقت دانشمندانۀ شھيد "رھبر" است اين مشخصات از آن ناشی خواھد شد صورت تداوم 

می شود نمونه اش را سراغ کرد. آن حالت ناھمگون که او از آن که حد اقل در جامعۀ ما کمتر 
ۀ برنامه شدۀ آنرا با کم و زياد کردن آگاھانۀ شکل و درجۀ حدت تعريفی به دست ميدھد و حفظ و ادار

ات اساسی جنبش مقاومت بود که ھيچگاھی بدان توجه نشد و پيشنھاد می کند ، در حقيقت آن حلقآنرا 
ه ھم ھمان عاقبت تباه کننده ای شد که " جديگران را ھم عامدانه نگذاشتند که بدان بپردازند و نتي

پيش بينی کرده بود. ع"وتاً ت"ش ھا و برنامه ھايی که برای سازماندھی سياسی اين مقاومت  رھبر"
متخالف و متناقض از ھم بود ، که نه تنھا نتوانست روی دست گرفته شد از ھمان آغاز گونه گونه ، 

. نواقص ذاتی جنبش مقاومت را رفع بسازد بلکه مشک"ت و خ"ء ھای فراوان ديگری بر آن افزود
 –که اوصاف اکتسابی مقاومت شمرده ميشود  –اين بخش خصوصيات افزوده شده بر مقاومت را 

  در تحليل خود اينطور منعکس می کند:شھيد "رھبر" 
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از مجرا ھای مختلف و بر پايۀ انگيزه ھای مختلف و اسی مقاومت نيز بنا بر اينکه ي" سازماندھی س
  نا ھمگون است. . . "شديداً متنوع و متناقضی بنا يافته است ، 

در مضمون اين سازماندھی نيز اخت"ف زيادی وجود دارد. برخی از انق"ب اس"می مطابق به طرح 
ايران و يا اخوان المسلمين مصر و يا جماعت اس"می پاکستان صحبت می کنند. و در واقع سرنوشت 

می زنند. آنھا در مقابله با  پيوندخود را با پيروزی ، پيشرفت و يا شکست و عقب گشت اين نيرو ھا 
، " جھان وطنيت" ديگری را مطرح می سازند که در ھر صورت  طرح " جھان وطنيت روس "

ما در مجموعۀ بزرگتر منحل می گردد. باری با پوشش انق"بی نما و باری آزادی و استق"ل ملی 
  ديگر در قبای تقدس مذھبی.
و  ملی مانند جزام می ترسند زند. جناحی از آنھا ااس"می ياد می کن -برخی ديگر از انق"ب ملی

استفاده " نمايند. خوش دارند از آويزۀ ملی فقط برای مصرف سياسی خود در جا ھای معينی " حسن 
بدون اينکه به اين مسئله توجه داشته باشند که تعھد به اساسات ملی خود سلسله ای از ارزش ھا و 

  آورد.کنش ھا را به طور .زمی با خود می 
خود استفاده می نمايند  کفارۀ گناھان کرده و ناکردۀ گذشتۀجناح ديگر آن نيز از " اس"می" فقط برای 

اين عناصر که خود اکثراً از  و فکر می کنند با شکر خواھی شکر خايی را تمرين خواھند کرد.
و تماي"ت درونی خود سخت در مقابل اساسات اس"می به دور بوده و ھنوز ھم در زندگی شخصی 

با يک " سياست متوازن " ميخواھند کژی ميان خود را با  اس"می بی توجه اند –ارزش ھای مذھبی 
ھم ابا ندارند که گھگاھی اين عصا را به عنوان چماق کفاره و عصای مسيحايی ع"ج نمايندو از اين 
  تکفير عليه مخالفين خود به کار برند."

متنوع سازماندھی ھايی را که برای مقاومت خود ارائۀ اين تحليل و شناخت مجموعۀ  او بعد از
/ مقاومت مرکز ٢/ مقاومت محيط به مرکز. ١ک"ً به دو دسته تقسيم بندی می نمايد: بخودی آغاز شد 

  و نيز صفات و دور نمای نتايج ھر کدام را برشمرده و به ارزيابی می گيرد. بدينگونه که:به محيط . 
بعد از " تعدادی از نيرو ھای سياسی ای که سرنوشت و مقدرات خود را در گرو بيگانگان گذاشتند 

 و بيگانه شدند.کودتای ننگين خيلی زود به تخليۀ مواضع خود پرداختند و راھی کشور ھای ھمسايه 
جامعۀ ما نيز که بنا بر ع"يق اجتماعی حاکم ھمراه با اين نيرو ھا تعدادی از شخصيت ھای اجتماعی 

در بيرون از مرز ھای کشور به سازماندھی مقاومت خود دارای نفوذی کم يا بيش در جامعه بودند ، 
را عليه بخودی مردم پرداختند. مجموع اين نيرو ھا در خارج از کشور مقاومتی " از محيط به مرکز" 

ۀ اين موقعيت تمام سياست ھای تبليغاتی و نظامی خود را نيز رژيم کودتا سازماندھی کردند. و بر پاي
می شود و عملی ساختند." ولی او می گويد که اين نوع سازماندھی لزوماً به شکست مواجه طرح 

در تمام جنگ ھای زيرا " رھبری خارج کشوری و حرکت از " محيط به مرکز" بنا بر تجربۀ تاريخ 
بی تسليحاتی  –ت. و در افغانستان نيز علی الرغم پشتوانۀ مادی ضد استعماری به شکست انجاميده اس

حد و حصر و ھمبستگی وسيع بين المللی ، اين گونه حرکت نتيجه ای جز شکست نخواھد داشت. 
مردم نيست و در ھيچ  مقاومتِ  به ھيچوجه به معنی شکستِ مقاومت " محيط به مرکز"  شکستِ 

و يا ھم ھويت کردن اين دو مقوله شعبده بازی خطر ناکی کشوری اينچنين نبوده است. ھم ھويت شدن 
  آنرا در پرتگاه نفرين تاريخ می اندازد."است که بازيکنان احمق 

و به طور ساده معنی اين مطلب ھمان است که سرانجام مقاومت مردم ما توانست دشمن استعماری را 
به امری محتوم مبدل سازد و بناًء تا اينجا ه عقب گشت وا دارد و شکست تجاوز بی رحمانه اش را ب

و اما از ھمانجا که نيرو ھای عقب گرا نميتوان گفت که مقاومت مردم به شکست مواجه شده است. 
مردم  خود را بر جنبش تحميل می کنند و مردم نيز پشتيبان آن سياست ھا نبودند و عم"ً  سياست ھای

رد و ديگر بُ از صحنه بدور شدند و ديگر جنگ مقاومت تبديل به جنگ ميان دو مزدور بيگانه گرديد ، 
باخت و شکست و پيروزی در جنگ مربوط به آن دو جناح گرديد نه مردم. و باqخره ھم اينھا بودند 

ر مردم تحميل کردند که که با ھم در جناح ھای تازه و تازه تر ديگری ساختند و بافتند و چيز ھايی ب
گفته است عم"ً شکست کام"ً دور از اراده و خواست مردم بود. بناًء ھمان طوری که شھيد "رھبر " 

و پيروزی آنھايی که قافله داران مقاومت از" محيط به مرکز" بودند غير از پيروزی و يا شکست 
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و ملت است. و در ھمان آغاز جنبش مقاومت ملی عده ای روشنفکر اين دو نوع شکست را ھم مردم 
آنھا يقيناً اکنون در ھويت می کردند و به اين بھانه خود را از جنبش برحق مردم به کنار می کشيدند ، 

  لجنزار بی عملی خود پوسيده اند.
و در متن ن رنج و مبارزه ، در داخل کشور ولی از جانب ديگر " . . . فرزندان صديق مردم ، فرزندا

از مرکز به محيط " مبارزات حاد اجتماعی و ملی ھستۀ نوع ديگر از مقاومت را ريختند و " مقاومت 
از سازمان ھايی که مي"د و  را که در استراتژی مبارزاتی خود ، و در اعمال روز مرۀ خود

اساسی ترين مسئله ت کيفی متفاوت بود." و " مرھون بيگانه و خارج اند ، بصورنيرومندی خود را 
به محيط " ايجاد يک حرکت ھمزمان عمودی و افقی است. حرکت عمودی که بر در " مقاومت مرکز 

و استوار ترين و پيشرفته ترين عناصر جامعه اتکاء نمايد تا بتواند مقاومت را در ھر روی آگاه ترين 
 - ھد. و حرکت افقی که بتواند ناھمگونی تاريخیبه طرف ريشه ای شدن و اعت"ء سوق بدلحظه 

را در محراق واحدی جمع کند و آنرا در يک حرکت سياسی ، آنچنان ذوب سياسی موجود در جامعه 
تفاوت ھای کمی و کيفی از يکديگر تا رسيدن به ھدف نھايی که در شرايط سازد که علی الرغم 

  بتوانند مانند تن واحد حرکت نمايند."  –موجود آزادی ملی است 
بايد داشته باشد دوری گزينی از و اما به عقيدۀ او صفت مھم و اساسی ای که مقاومتی از اين نوع  

يعنی " اين مقاومت بايستی شديداً متکی بخود و متکی به مردم وابستگی و متکی بودن به خود است. 
راھيابی سياسی برای ز منافع ب" فصل و دراز مدت آنھا ، . اتکاء به مردم به مفھوم دفاع اخود باشد

  مشک"ت آنھا و حل معض"ت روز مرۀ آنھا در خ"ل جنگ مقاومت است.
واضح يا پنھان ، چه اتکاء بخود ، طرد ھرگونه وابستگی است.چه به صورت صريح يا ضمنی ، چنان

  خواسته يا نا خواسته."
استنباط می شود که به ھر حال مقاومت ملی مردم  بطور واضح از اين سخنان شھيد " رھبر"

عبارت است از کشور ھای و محيط آن  افغانستان خواھی نخواھی با محيط خود در ارتباط است.
ھمکاری نقش سياسی ، ديپلوماتيک ، معنوی و روانی ، ھمسايه و منطقه و کشور ھای متعدد جھان ، 

پشتوانۀ بين المللی و عقب گاه مجموعاً  –ھای انساندوستانه کمک ھای اقتصادی و حتی نظامی 
صرف نظر کرد. اما او در کل نقش اين مقاومت را می سازد که به ھيچ صورت نمی شود ار آن 

 در پيشبرد مقاومت مسلحانه عليه دشمن نرا عامل اصلیآمحيط را اساسی و اولی نمی داند و ھم 
به اين نتيجه می رسد که ھرگاه در سازماندھی مقاومت اساس و اصل را متجاوز نمی شناسد. بناًء 

جنبش به انحراف کشانده می شود و سر انجام نمی تواند ثمرۀ در آن صورت ، شرايط محيط آن بسازد 
که جنبش او بر اين باور است  آزادی ملی را ببار بياورد ، بلکه جنبش را به وابستگی می کشاند.

قرار ميدھد که در مرکز مقاومت از مرکز به محيط بايد گسترش بيابد. او شرايطی را اصل و اساس 
مقاومت بدان مربوط مقاومت ، در جايی که مقاومت زاده شده است ، در جايی که خصايل و سرشت 

ضرورت و ضروری ميداند. ولی می شود ، جاری است. و برای آن سياست اتکاء به خود را .زمی 
و وابستگی می داند . اما ميان داشتن پشتوانۀ بين المللی کسب پشتوانۀ بين المللی را نيز اجتناب ناپذير 

  که :يک خط فاصل می کشد ، بدينگونه 
ملی می توانند برای است که نيرو ھای مقاومت  " مقصود از پشتوانۀ بين المللی آن نوع مناسباتی 

قدرت ھای مختلف را در سطح جھانی در يک خط کشور طرح سياست ھای خود برای آزادی 
در واقع پشتوانۀ بين المللی عبارت از امتداد استراتژی آزاديبخش  ھماھنگ بسيج و به فعاليت وا دارند.

جھانی است به آن صورتی که نيرو ھای بين المللی ھر کدام بنا بر شرايط و اوضاع ويژۀ در سطح 
در اين استراتژی جای مشخص خود را احراز نمايند و ار خ"ل آن بتوانند در تکامل و پيشرفت شان 

سھم خود را ادا کنند. در صورتی که اين مناسبات خدشه دار گردد و يا وارونگی ھايی اين استراتژی 
خود  بتوانند استراتژی ھایبر آن مسلط گردد که قدرت ھای بين المللی ( بزرگ ، متوسط ، کوچک) 

خود قرار دھند ، در آن  در خدمتِ مقاومت امتداد بدھند و نيرو ھای مقاومت را  جنگِ را تا سرزمينِ 
ۀ ما عمل می کند ، بلکه اين ما ھستيم که صورت اين نه قدرت ھای بين المللی است که به حيث پشتوان

  " می گويند. ، که در قاموس سياسی به آن " وابستگی به عنوان پشتوانۀ آنھا عمل می کنيم
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جنبش مقاومت مردم ما از آن مضمون آزاديبخش انسانی و غرور حماسی ملی برخوردار در حالی که 
به قدرت ھای بين المللی را به پشتوانۀ خود  که در صورت رھبری آگاھانه و عالمانه بتواندبود 

با اعمال مشتی بی خرد و کور انديش نه تنھا اينکه قدرت ھای بين المللی ه نمتأسفاحرکت در آورد ، 
استفاده کردند ، بلکه حتی حماسه ھا و  برای پيشبرد سياست ھای مطروحۀ خود در سطح جھانیاز آن 

  ھای وابسته ساز خود پايمال کردند.غرور ملی مردم ما را نيز در زد و بند 
ارتش اشغالگر به اوج خود که وحشت آفرينی اومت ، سال ھايی مقدر آغاز جنبش که  حقيقت اين است

بود و ظاھراً خيرخواھانه و انسان دوستانه که در حال شکل گيری رسيده بود ، وابستگی ديگری 
، بمباران ھا و فشار نبود و در ھجوم قتل عام ھا می کرد ، خطر آن قابل رويت چھره اش را نمايان 

تعداد آنھايی که اين خطر را از و اختناق استعمار روسی ناپديد می شد. و شايد انگشت شمار باشد 
به جرم اين بازگويی با چوب تکفير ھمان آغاز شناسايی کردند و به مردم بازگو می کردند ، ولی 

شھيد " رھبر" يگانه کسی بود که  سرکوب می شدند. اما با جرئت و بدون مبالغه می توانيم بگوييم که
اين خطر را بار ھا و بار ھا به طرز علمی به تحليل گرفت و جوانب مختلف قضيه را در ھمان آغاز 

که اکنون ھمه علماً شگافت و نتايج خطرناک آنرا بسيار به روشنی و سادگی بيان کرد ، ھمان نتايجی 
  اين موضوع را ح"جی می کند: کس آنرا می بيند و تلخی آنرا می چشد. او در جايی

پايه می گيرد ، " . . . در شرايطی که جنبش مقاومت بر زمينۀ يک جنبش خود بخودی و فراگير 
در خدمت رقابت ھای امکان اينکه بخش ھايی از جنبش خود بخودی ، آگاھانه يا بطور نا خود آگاه 

 –يا اق"ً بخش ھای وابستۀ آن  –استعماری قرار گيرد خيلی زياد است و درينصورت جنبش مقاومت 
دۀ استعماری قدرتی به علت دوری گزيدن از موقعيت تاريخی ضد استعماری خود و مبدل شدن به زائ

فراگرد پيشرونده ، انتقادی و رقيب و ستيزه گر ، تابع آن متغيری می گردد که در ذات خود نافی 
خود نوعی تسليم است ، بناًء مسئله از و به علت اينکه وابستگی  سل جنبش آزاديبخش است.گزنجير 

 در تطابق با آن حرکت می کند.ماھيت و کيفيت با خط استعماری در تماس می شود و باqخره  لحاظِ 
و يا طينت اين يا آن فرد يا گروه انسانی ھيچگونه ارتباطی اين مسئله البته با حسن و يا سوء نيت 

 –ضرورتاً به ميان می آورد. اين وابستگی زمانی البته نتايج مشخصی را ندارد ، بلکه با عينيت خود 
ر قدرت يا در سبر  –مبدل می شود که نيروھای وابسته به کمک اربابان استعماری به فاجعۀ تاريخی 

کور کنند تا مردم تمام راه ھايی را که بخود آگاھی ، خود سازی و خود اتکائی ميرسد  –رقابت قدرت 
ی" و پھلوان وابستگی و تسليم قرار دھند و ھم پيمانان شان به عنوان " ناجرا در مسير اجتناب ناپذير 

خود را پيش مردم  ۀپنبه ھا ، راه ھايی به ظاھر گونه گونه " معقول" ولی در حقيقت تسليم طلبان
  بگذارند."

 ملی بر آن تأکيد ديده می شود که آنچه شھيد " رھبر" بيشتر از ھر چيز ديگری در يک جنبش مقاومتِ 
می گويد: "  ه" خود آگاھی" است و نبود يا کمبود آنرا خطری بزرگ می داند چنانچمی ورزد ، 

به نظير ملی ، نه تنھا  سياسی در بحبوحۀ يک خيزش عظيم و بی –کمبود خود آگاھی اجتماعی 
استعمار گر مجال دست اندازی و ضربت نيرو ھای مقاومت ملی و مردم را فراھم کرده ، بلکه به 

  ملت نيز مجال دستبرد و سروری کاذبانه را مھيا کرده است." دشمنان نقاب پوش و قبا پوشِ 
و ما ھمه به روشنی ديديم که در غيبت اين خود آگاھی چگونه يک روند ناھنجار و خ"ف مسير 

از ما ديديم که عدۀ بيشماری  بخش و تکامل يابنده جنبش مقاومت بر آن حاکم شد.حرکت تعالی 
قوماندان ھای جھادی که از خ"ل جنگ ھای سلحشورانه و حماسه آفرين ھزار ھا جوان فقير و پا 

خود را بزرگ ، قدرتمند و حاکم يافتند ، چگونه به فکر حفظ و تحکيم اين موقعيت تازۀ برھنه وقتی 
شدند. و حتی اين فکر تا بدانجا در آنھا نفوذ کرد که حاضر شدند  –به عنوان مالکيت خدا داد  –خود 

حتی به قيمت زد و بند ھای مخفيانه با نيرو ھای دشمن  –حاکم بودن خود را  –موقعيت جديد خود را 
و اين عم"ً سدی بسيار خطرناک در برابر پيشرفت جنبش مقاومت گرديد ، تا بدانجا  نيز حفظ نمايند

مردم را به فاجعه ھای ننگين مبدل کردند. عامل اين پروسۀ منفی ھمانا غيابت نين که حماسه ھای خو
  است که شھيد " رھبر" آنرا با اين عبارات روشنگرانه بيان می کند:خود آگاھی 
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جديد  نيز آنگاھی دوباره به قلمرو از خود بيگانگی قدم می گذارند که موقعيتِ " محکومان حاکم شده 
به جای ت"ش و ستيزه برای از بين بردن حاکميت و محکوميت در کليت  –ت موقعيت حاکمي –خود 

و تازه فاجعۀ غم انگيز از آنجا آغاز  آن ، در تحکيم حاکميت خود و محکوميت ديگران بکوشند.
را بگيرند و مشتی طفيلی و فرصت طلب در پناه از خود بيگانگی ميشود که وسايل جای اھداف 

  بر افرازند."روی پاسداری از آنرا جبری و موقتی ، برج و با
و ديديم که اميران و قوماندانان جھادی شان وقتی خود را در موقعيت حاکميت بر مردم و منطقه ای 

به جای آنکه از اين موقعيت  –خود آنرا آزاد کرده بودند  توده ھا و افراد مسلح آن به خون و ھمتِ که 
در کنار و پھلوی مردم برای پيشبرد جنگ مقاومت کار بگيرند ، ھمين موقعيت برای شان به ھدف 

خود را در آن يافتند و در ھمانجا تا اخير ايستادند ، نه حاضر شدند مبدل گرديد و کمال مطلوب 
وف خود قدمی به پيش گذاشتند ، بلکه پيوسته مصرعيت خويش را به ديگران واگذارند و نه ھم قمو

برای شان بخشيده بودند و ديگر حرکت خود بر مردمی شدند که آن مقام را  ۀتطبيق و تمرين اتوريت
به فکر گسترش دامنۀ حاکميت خود ملی را به ايستائی کامل کشاندند و يا نھايتاً  مقاومتِ  جنبشِ  تکاملِ 

و در واقع خود به طور غير  شدند که اين فکر از فکر ستيزه با قدرت استعماری عميقاً متفاوت است. 
طرح مستقيم در خدمت استعمار قرار گرفتند و ھمين موضوع را شھيد " رھبر" بطور بسيار جالبی 

  می کند:
طبيعی و ، سد کنندۀ تکامل " استعمار چه کھن و چه نوين ، به مفھوم نفی کنندۀ تاريخ ملت ھا 

افع بد ترين و فجيع ترين انواع بھره کشی انسان ھا ، مداجتماعات بشری ، مسخ کنندۀ ھويت فرھنگی 
و مناسبات غير عاد.نه ميان انسان ھاست و نتيجتاً بد ترين نوع از خود بيگانگی را نيز ، ظلم ، تعدی 

ولی شورش و ستيز ، عليه استعمار نيز در درازنای تاريخ ھيچگاھی از موضع با خود ھمراه دارد ، 
حاکم شده اکثراً خود در تناقض با  از ھمين جاست که محکومانِ  نبوده است.يگانه و با انگيزۀ يگانه 

استعماری شيوه ھا ، خصال و مناسبات استعماری را در جامۀ ديگری عرضه می کنند و اين  حاکميت
ارباب نظر بر می انگيزد که حاکميت و محکوميت جزئی از ناموس زندگی و توھم را در مخيلۀ 

غرامت ازلی است که او.د آدم در ازای دو گندم به ندامت می بشری است ، و .زمۀ اجتماعات 
  پردازند."

بدينصورت در واقع شھيد " رھبر" ميان " از خود بيگانگی" و " وابستگی" يک ارتباط نزديک 
و وابستگی را نيز  يکی از وسايل يا عوامل وابستگی ميداند.دوجانبه می بيند. و از خود بيگانگی را 

يک ملت می داند. چنانچه  ز از خود بيگانگی و نتيجتاً آنرا عامل تباھی سرنوشتِ جايش زمينه سابه 
  مقاومت ظھور کرده است می گويد که : ھايی که در درون جنبشِ در مورد وابستگی 

اينست که آنکه ۀ دتن مقاومت ملی سر با. کرده است نيز نشاندھنم" . . . وابستگی ديگری که در 
مردم و ملت خود عمل می کند و ز ملت و مردم خود بيگانه و برضد منافع ا بيشتر وابسته است بيشتر

و آنکه بيشتر خود را در دام بيشتر به جنايت و آدم کشی ، برادر کشی و چور و چپاول می پردازد . 
مردم خود بدور شده و روز تا ھوی و ھوس ديگران بسته است بيشتر از منافع وا.ی ملی و ھمبستگی 

  مردم از آنھا نيز زياد می شود."روز نفرت 
شد کرده در خارج کشور بايد ضرورت ھا و الزامات کشور ميزبان تولد يافته و رُ  سازمانِ بناًء چون " 

ابزار منفعلی در دست آنھا قرار گيرد و را در سياست ھای خود مراعات نمايد و چه بسا که بصورت 
با مقوله ھای انق"بی نما باشد و يا با اين جدايی خود را از منافع وا.ی ملی خود مبرا سازد ، چه 

  مايۀ ضدِ و به ھر حال جنبش را از حالت ملی آن دور می سازد پوشش ھای متبرکه تبرئه گردد ، 
و از جانبی ديگر چون " عده ای از نيروھای مقاومت  آنرا تضعيف می نمايد." ۀبيگان استعمارِ 

بسته اند ، و اين چيز عجيبی نيست. چه اين سرنوشت خود را کام"ً به سياست ھای مطروحۀ پاکستان 
نيروھا درين جا زاده شده ، پرورش يافته و ھمه ھستی و واقعيت وجودی خود را مرھون زمامداران 

 –آفرينندۀ خود و از آن فرا تر  –در علت غائی خود نيز از ولينعمت  نمی توانندپاکستان ھستند ، بناًء 
دوری گزينند." و لذاست که " اگر از يک جانب مردم ما در طی بيش از ده سال ، با ظرفيت بی مانند 

و ھويت ملی ، پوزۀ استعمار گر وحشی و خونخوار روس را به خاک ماليد ، از جانب دفاع از آزادی 
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دست بيگانگان حريف روسی ، با خزيدن در سنگر دروغين دفاع از  قبا پوش و آلتِ ديگر زالو ھای 
و زير نام تقدس مذھبی ، مقدرات ملی و خونبھای ارزشمند آزادگی ما را در زير پای خوکان آزادی ، 

" دنيای آزاد " و زمانی زير شعار " اخوانيت" و "  –ديگری ريختند که گاھی بنام جيفه خوار 
حاکميت ملی ، استق"ل سياسی و سرنوشت ما را به سخريه گرفتند تا آن وھابيت" و يا " و.يت فقيه" 

توله حدی که مقاومت شکوھمند ملت ما که تاج نگين حماسی قرن اخير بود اکنون به زور آزمايی 
ب مبدل شده است و روز تا روز با دست درازی ھای کين توزانه و اجان سگان بی مقدار پاسدار درگاهِ 

  شرمانه ، حماسه به فاجعه تقرب می کند."بی 
ھا نتيجه می شود که آن نيرو ھای سياسی مقاومت که وابستگی را برگزيدند اگر چه در با اين تحليل 

ی و بين المللی و از شرايط فوق العاده خوب ملمقابل آن امکانات چشمگيری به دست آوردند 
انۀ مردم مردم را رھبری و ھدايت کنند. برخوردار شدند ، ولی نخواھند توانست مقاومت آزاديخواھ

  نتيجه گيری کرده است:ھمانطوری که شھيد "رھبر" 
" . . . نيرو ھايی که اکنون دارای تمام شرايط بالنسبه خوب ملی و بين المللی اند از لحاظ تاريخی 

به آخر رسيده و جنگ مقاومت کنونی برای آخرين بار ظرفيت آنھا را به آزمون آنان  ھای ظرفيت
و آنھا نيز سيمای عقب مانده و متحجر خود را به طور کامل نشان دادند. و ھم چنان به اثبات کشاند 

  مشک"ت استعماری در جامعۀ ما نيستند." که آنھا به ھيچوجه قادر به حلِ رساندند 
و پيش بينی ھای خود را برای بعضی از  ھاد و مقاومت وقتی ما اين نظرج در آن سال ھای اولِ 

اکثر اين نظرات را بد بينانه ، دور از واقعيت مجاھدين ويا دست اندر کاران جھاد و مقاومت می گفتيم 
چون واقعيت حاکم در آنوقت طوری بود  قشری تلقی می کردند. و يا نظرات عده ای از روشنفکرانِ 

در نظريات نظر می رسيد جھاد و مقاومت بدون اين تنظيم ھا يعنی ھيچ ، در حالی که  که ظاھراً به
کام"ً دور از زمامداری تنظيم فوق کام"ً عکس آن فکر می شود. يعنی اينکه مقاومت ملی نتيجه مند 

در نظريات و ھا ممکن است. و اينک بعد از بيش از يکدھه ھمان نتيجه حاصل گرديد که در آغاز 
و چقدر حقيقی و درست است اين تحليل ھای خرد مندانۀ شھيد " رھبر" به وضوح انعکاس يافته است. 

ھر آنکه بر شمشير ظلم بوسه زند و در خدمت جباران و گردنکشان قرار گيرد حرف او که : " . . . 
ام"ً درست است.. . و خود فروشی تن در ميدھد و عکس آن ھم ک، خواه نا خواه  ، به وطن فروشی 

، يعنی زمانی که مجموعۀ آن تنظيم ھا در تکبر فرعونی خود بسر می " و از جانب ديگر در آنزمان 
از شرايط خوب ملی نيز بھره مند بودند و اگر مگسی بردند و بنا به شرايطی خاص که ذکرش رفت 

اوری بر عليه مخالفين خود ر می زد آنرا به توپ می بستند و ترور و وحشت خفقان ھم خ"ف آنھا پَ 
در جنبش مقاومت مستولی ساخته بودند و ھر صدای مخالفی را به تکفير می بستند ، به يقين که در 

اوضاع و شرايط نه تنھا اينکه طرح و تطبيق برنامه ھايی بر اساس آن نظريات نھايتا ً دشوار آنگونه 
اما در ھمان ئت بيش از حد می طلبيد ، بود بلکه حتی گفتن و به زبان آوردن آن نيز حوصله و جر

حال شھيد " رھبر" بسيار جدی توصيه می کرد که " . . . دشواری کاری معنی اين را نمی دھد که ما 
با حل مسايل انق"ب سر باز زنيم . . . اگر ما در امور انق"ب به مسايل حياتی آن از شيوۀ صحيح 

.مبا.تی بنگريم و در توجيه وضع موجود برآئيم و ھمه چيز را به حساب شرايط و اوضاع بگذاريم و 
انق"ب محک سياست ھا و روش ھای ما باشد در آنصورت پيش روی واقعيت لحظۀ گذرای کنونی 

  دھيم.به سجده افتيده ايم و نتوانسته ايم وظيفۀ خود را در انق"ب کشور خود انجام فاسد کنونی 
عدم بررسی علل و عوامل و ريشه ھای آن ،  جانب ديگر عدم درک ھمه جانبۀ روند يا پديده ای ، از

و دير پا ، ما را به موجوداتی در يافتن راه حل ھای مشخص عملی و سودمند  اشکال آن و نا توانی
ۀ " که اين توصي " به يقيناکتفا می کند. نو نفري مبدل می کند که دھن تب آلود ما به ھذيان گويی

به عنوان يک رھنمود علمی برای رھبر" نه تنھا در ھمانوقت و نه تنھا ھمين اکنون بلکه برای آينده 
  آنھايی که ادعای انق"ب و انق"بيگری دارند سخت آموزنده و رھگشا است.

به زودی نتايج و اما سياست ھا و عملکرد ھای نيرو ھای ارتجاعی و عقب گرا در جنبش مقاومت 
معض"ت و مضر و نا مطلوب خود را به نمايش گذاشت و ديگر برای ھر کسی قابل رويت گرديد . 

که سرنوشت و آيندۀ مقاومت به حل آنھا پيچيدگی ھای ببار آمده ازين سياست ھا تا بدانجا امتداد يافت 



22 

 

عمر آن ھم از چندين سال گره خورد و حل آن نيز چنان روز تا روز مغلق گرديد که حتی اکنون بعد 
" رھبر" در ھمان سال ھا می  دچنانکه در اين بابت شھي نمی توان به حل زود رس آن اميد بست.

  گفت:
" اخت"ف تنظيمی" به آنچنان حدی رسيده است که کمتر می " اکنون اخت"ف ميان نيرو ھای مقاومت 

ت نماييم و شگاف ميان نيرو ھای صحبتوانيم در سرزمين واقعيت از تضاد عمده با روس اشغالگر 
با وقاحت مقاومت روز تا روز بيشتر می گردد. و بد تر از ھمه اينکه گردانندگان اين تفرقه و کشتار 

بی مانندی از وحدت مجاھدين صحبت می کنند. اين سياست دو رويانه ازين جھت در خدمت روس 
است که ھم مردم ما و ھم مردم جھان را اغفال می کند و در تاريکی اين اغفال جنبش اشغالگر 

  را متحمل می شود.مقاومت ما سخت ترين ضربات 
و چه حل تناقضات ميان مردم چه آنھايی که بطور تاريخی برای مردم ما از گذشته به ارث رسيده 

ار طلبانه بر مردم ما تحميل شده است ، آنھايی که به علت برنامه ھای سياسی خود خواھانه و انحص
يکی از بغرنج ترين مسايل انق"ب ماست. و اکنون سرنوشت کل انق"ب به حل درست آن منوط 

  گرديده است."
" سياست دو رويانه" که مثالی از آن در با. ذکر شده است ، آن سياستی است که مجموعۀ اين تنظيم 

اوضاع را بايد بر حسب ميل چه آنھا ھرکدام د پياده کرده اند ، ھا در تمام برنامه ھا و کردار ھای خو
تا جيرۀ بيشتری دريافت بدارند و از جانب ديگر  تمويل کنندۀ خود انعکاس می دادند و منفعت بادارانِ 

مھمتر و عمده تر از ھمۀ ديگران بايد جلوه ميداد تا حمايت بيشتر ھر کدام نقش خود را در امور جھاد 
اين سياست ھای دو رويانۀ آنھا حتی اربابان شان را در يک سراب ب او گردد. نتيجتاً اربابان نصي

  که سياست ھایفريبنده فرو برد و در مورد جنبش مقاومت به محاسبات وارونه ای رسيدند و آنگاھی 
در عمل به جايی نرسيد ، دانستند که نوکران جاھلی را برگزيده اند. پس واضح است که مطرحۀ شان 

حتی برای خود شان ھم چيزی به بار نياورد يقيناً که چند چندان آن ضرباتی بر وقتی اين سياست ھا 
رو و از ھمان آواِن حاکميِت اين ني روند طبيعی جنبش مقاومت وارد کرده است که ت"فی ناپذير است.

تا فقر نامۀ تاريخی ارتجاع آشکارا نشود جنبش ھا بر جنبش ، به خوبی آشکار بود که " . . . 
(مقاومت) از تضاد ھای درونی خود رنج می برد و روز تا روز شگاف ھای عميق تری بر می دارد 

 ریوطھای گوناگون ملی و بين المللی قرار می گيرد." اما سرانجام ھمانو جنبش مورد سوء استفاده 
و تاريخ زده در ورای شعار شھيد " رھبر" گفته است: " علی الرغم اينکه نيروھای ارتجاعی که 

مبارزه عليه استعمارگر روس توانسته اند عده ای از نيروھای توده ای را به دنبال خود بکشانند و 
يان پوسيدگی و منطقه و بين المللی خود را بر پايۀ سروری آينده گسترده اند ، ولی جرروابط  ۀشبک
از اين نيرو ھا به عنوان يک فرآيند اجتناب ناپذير تاريخی در حرکت است که ھيچکس نمی تواند  فسادِ 

  آن جلو بگيرد."
ولی اينک بعد از ديری " فقر نامه تاريخی" آنھا به وضوح ھويدا گشته است و پوسيدگی و فساد شان 

ضرورت است تا گنديگی ناشی  هو اما سال ھا رنج و مبارزۀ بی دريغان نيز در حال تکميل شدن است.
از پيکر جامعه و کشور زخم خوردۀ ما دور کرد و سيمای جامعه و ميھن و کردار آنھا را از اعمال 

  را از تعفنات آفريدۀ آنھا سترد.
با فھم گرا ،  شھيد "رھبر" در مقابل سياست ھا و طرح ھای نابخردانه و وابسته ساز نيروھای عقب

 –از مناسبات اقتصادی علمی ای که از ديناميسم جنبش مقاومت در ارتباط با شناخت نسبتاً عميق 
خود را به جنبش  طرح ھا و برنامه ھای مشخِص  اجتماعی کشور و آگاھی از اوضاع جھانی داشت ،

که " . . . در جامعۀ مقاومت ملی از ھمان آغاز و پيوسته ارائه کرده است. او با ارائۀ اين شناخت 
موقتاً به فتور می گرايند و ھم در مقابل استعمار بسيج استعماری ھم تعارضات اجتماعی موجود 

که حرکت تمام نيرو ھای اجتماعی يک ملت را در مدت درازی ميشوند ، ولی يافتن قاسم مشترک 
نيازمند است ، بلکه رشد  واحد تضمين نمايد ، نه تنھا به رشد سياسی کتله ھای " نخبه" روی يک خطِ 

ضد سياسی مجموع جامعه نيز تأثيرات ژرف و اساسی در ايجاد ھمچو جبھۀ گسترده و وسيع 
استعماری دارد. ع"وه بر اينکه در يک ستيز ضد استعماری گروه ھای مختلف اجتماعی در داخل 
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نامۀ سياسی مختلف و قيام می کنند ، که ھرکدام خاستگاه فکری جداگانه و بريک ملت عليه استعمار 
از ھمديگر را داراست. و در ھمچو حالت يک مبارزه نه تنھا راه و روش ھای علمی متفاوت 

به شکل بصورت افقی و در مقابل استعمارگر به پيش می رود بلکه ھمزمان با آن مبارزه ای ديگر 
خود  خواه در کشمکشخواه نا  معه نيز رشد می کند. و اين مبارزۀ چند جانبهعمودی در داخل خود جا

گسترده را ضعيف کرده و در مقابل امکان مانور دشمن را در ميان نيروھای  ۀھبشرايط ايجاد يک ج
  ت تزئيد می بخشد."موقام

او نسبت به ھريک از جوانب و مسائل متعدد مربوط به جنبش مقاومت طرح مشخص خود برين  بنا
ارائه داده است. چنانچه مقاومت را در شن است بر اساسات علمی و دارندۀ دور نمای رو را که متکی

و معتقد بود که تنھا جنگ به مفھوم بسيار به دقت مورد ارزيابی قرار داده ، عد نظامی يا جنگ بُ 
وطن و ھموطن گردد. زيرا از نظر او " . . . عمليات نظامی اگر نظامی آن نمی تواند منجر به آزادی 

بر خود ، فرھنگ بسيج کننده و آگاھی دھندۀ توده ھا و  یمتک ، اقتصاد جنگیبا اھداف روشن سياسی 
به يقين ،  ھمراه با ھمبستگی فعال بدون قيد و شرط توأم نباشد باqخره روابط بين المللی شرافتمندانه ، 

نقاب  دشمنانِ  و شايد ھم ثمر اين خون ھا در دامنِ ثمره ای جز ضياع خون ھای ريخته شده ندارد 
  پوش مردم بيفتد.

به اين جھت طرح يک استراتژی جامع ا.طرافی که بتواند مجاھدات مردم را از حالت احساس و 
اجتماعی ارتقا دھد که برای آزادی  –شور و شوق ميھن دوستانه تا سطح يک حرکت ھدفمند سياسی 

از قيد و بند ظلم ، تعدی ، عقبگرايی و عقب ماندگی می رزمد ، نيازی ضروری و اجتناب انسان 
اساساً او جنگ را ھمزمان در يک مفھوم سياسی و نظامی بھم پيوسته و جدائی پذير است." بنا برين نا

خطرناک و زور آزمايی ناپذير مطالعه می کند و انفصال مفھوم نظامی جنگ را از مفھوم سياسی آن 
نی شود به تأکيد می ورزد که : " . . . ھر قدر اين جنگ طو. بيھوده می داند. چنانچه در جای ديگر

تأثير عامل نظامی به محدوديت ھای بيشتری مواجه می گردد و عوامل سياسی ، ھمان اندازه 
. . . " اما متأسفانه که به اين اقتصادی ، روانی ، اجتماعی و بين المللی کار آئی بيشتری کسب می کند

کمبود را شھيد " رھبر" چنانچه چند سال بعد اين جوانب .زمه و مکمل جنگ ھيچگاھی توجھی نشد. 
  اينگونه به انتقاد می گيرد:

ايله جار از جنگ مقاومت کنونی ما می گذرد ھنوز ھم جنگ ما ، عمدتاً جنگ که ھشت سال " اکنون 
فقط در ساحۀ است که بر ان انارشيزم قوماندان ھای محلی تسلط دارد و رھبری سازمان ھای آنھا 

يک ھدف واحد يا ھيچ نيست يا فقط ی ساختن توده ھا برای اکما.ت تخنيکی محصور است. کار سياس
و به اوضاع واقعی سياسی و اھداف در محدودۀ عوام فريبی ھستريک مذھبی باقی مانده است. 

امپرياليسم روسی ھيچگونه توجھی صورت نمی گيرد. در تمام مناطقی که در تحت تسلط نيرو ھای 
  ی بی نھايت حکم فرماست."قرار دارد آشفتگی اقتصادی و اجتماعمجاھد 

خيلی بد و تأسف انگيز بود. چنانکه جنگ به مفھوم نظامی آن با واقعاً ھم که نتايج اين شيوۀ کار 
وقتی فروکش نمود ، آنگاه ديگر لحظاتی فرا رسيد که نتايج سياسی اين شکست خروج قوای اشغالگر 

نتايج سياسی يکدھه مقاومت مسلحانه سلحشورانه و قربانی چندين ده ھزار  -بدست آيدارتش اشغالگر 
ولی چون جنگ از مضمون سياسی آن تھی گرديده بود در حقيقت  –نفر و ويرانی ھای سرسام آور 

  تمام شد و اين ديگر خيلی غم انگيز بود.نتايج سياسی آن ھم به نفع روس و مزدورانش 
تغييرات گوناگونی مقاومت را يک جنگ دراز مدت می دانست و از متن آن  به ھر حال او که جنگ

خواستار آن بود که از آغاز بايد نسبت به اين  با برخورد آگانۀ خودرا در جامعه پيش بينی می نمود 
مرحله ای و دراز مدت جنگ آمادگی داشت تا ھر تغيير و ھر نتيجه در موقعيت تغييرات و ک"ً نتايج 

و ھر کدام باز به نوبه نقشی در ھمان ھدف کلی و اساسی جنگ ايفا سب خود قرار گيرد و جای منا
  نمايد. او می گويد:

امعۀ قبل از جنگ را فرو می اجتماعی و مناسبات حاکم بر ج –" جنگ دراز مدت نظم اقتصادی 
ريزد و نظمی ديگر بر پا می سازد که يا به صورت خود بخودی بر ويرانه ھای جنگ بروز می نمايد 

تنظيم ميشود. ھر قدر اين نظم نو به طور آگاھانه و توسط نيروھای انق"بی و يا به صورت آگاھانه 
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نمايد تا ھمان حد از تعقيدات جانبی آن ، تطبيق گردد و در ميان مردم جای خود را باز بوجود آيد 
اين مسئله بر کاسته می گردد و مجال سوء استفادۀ دشمن از ورای آن نا ممکن خواھد بود و ھرقدر 

متعدد در مناسبات پايۀ حرکت خود بخودی جامعه استوار باشد تا ھمان اندازه می تواند موجب تعقيدات 
  ميان مردم گردد."

بر اساس نتايج تحليل ھای او از جنگ دانسته ميشود که او اھميت جنگ را  چنانچه از ارزيابی ھا و
جنگ را در حد يک واقعه يا پديدۀ ويرانگر می سياسی قابل پيش بينی آن می دانست و در غير آن 

و ھدفمند نمودن جنگ تأکيد فراوان داشت. و بنا بر ھمين بود که او " ديد. بناًء او بر سياسی ساختن 
به مفھوم بردن آگاھی ملی و آگاھی اجتماعی در ميان مجاھدان راه آزادی و ارتقای سياسی ساختن 

به طرف جنگ ھدفمند و آگاھانه " را راه اميد داشتن " به يک صلح جنگ از حالت ايله جار 
واقعی و دوامدار " می دانست. ھمانطوری که از سخنان او استنباط ميشود که عاد.نه ، شرافتمندانه ، 

شرط اول سياسی کردن ، ملی و اشاعه و ترويج آن در ميان آنھاييکه جنگ را به پيش می برند آگاھی 
و ھدفمند کردن جنگ است و او معتقد بود و ھميشه تشريح می کرد که مقاومت مردم عليه تجاوز بر 

ملی مردم به وجود آمد و قوام يافت و در تعريف مفھوم آگاھی ملی گفته است که : " آگاھی پايۀ 
مادی و مقصود از آگاھی ملی درينجا بطور عام ، اعتقاد به خود ، تاريخ خود و آن ارزش ھای 

نرا به وجود آدر درازنای زمان  –به عنوان کشوری يا ملتی  –معنوی است که يک کتلۀ انسانی 
  پيشرفت آتيۀ خود را ممکن و موثر می داند."آورده و پاسداری کرده و بر پايه و در چارچوب آن ، 

وجود و حضور يک کشور و  بدون شک ازين تعريف نتيجه ميشود که آگاھی ملی در حقيقت شاخص
مغشوش و ر و و لذا ھر آنگاھی که آگاھی ملی تخدي ملتی در ميان ساير کشور ھا و ملل جھان است.

است و ما ھمه شاھديم که گردد ، ميتوان گفت که ھويت ملتی در حال نفی شدن يا محو شدن مخدوش 
روس برای تخريب و بی ارزش کردن در خ"ل چند سال گذشته به ع"وۀ برنامه ھای استعماری 
در قضيۀ ير قدرت ھای خارجی و ذينفع تاريخ و ارزش ھای مادی و معنوی جامعه بوده ، چگونه سا

  افغانستان برای تخريب و تخدير ارزش ھای وطنی ما از ھيچ اقدامی دريغ نورزيدند.
اخت"ف نظر ھا در مسئلۀ وحدت در جنبش مقاومت يکی از جمله مسايلی است که بيشترين بحث ھا ، 

به خود بارۀ آن و جنجال ھای گوناگونی را در نظر و عمل در خ"ل عمر چندين سالۀ مقاومت 
اختصاص داده است. ھر نيروی سياسی جھادی و مقاومت ، ھر شخصيت سياسی افغانستان باqخره 
ھر آنکس و نيرويی که به نحوی در جنبش مقاومت دخالتی و سھمی داشت ، از وحدت سخن گفته و 

 به شکلی ، ضروری و .زمی دانسته است. تنظيم ھا ھم که مجموعاً در عمل نه اينکه تنھاآنرا 
به وجود بياورند ،  –آنھم فقط در ميان ھم قماشان خود  –حد اقل مناسبات وحدت طلبانه را نتوانستند 

ولی شھيد " بلکه وحدت در ميان مردم را ھم با سياست ھای تفرقه افگنانۀ خويش درھم شکستند. 
دون آن رھبر" در مورد وحدت ملی طرح ھای دقيق علمی خود را ارائه کرده است ، که طرح ھای م

اما مختصراً اينکه او نه تنھا اينکه وحدت را ضروری ميدانست بلکه آنرا عامل پيروزی  موجود است.
جنبش مقاومت حساب می کرد و قطعاً باور داشت که بدون تأمين وحدت ملی جنبش مقاومت ھرگز به 

ضرورت آنرا  پيروزی نھايی خود نميتواند برسد. تعريفی که او از مفھوم وحدت به دست می دھد و
  او ميتوان به روشنی يافت:حياتی برای پيروزی مقاومت می داند ، آنرا در عبارات ذيل 

پذيرفته شود که از " چنانچه مسئلۀ وحدت بايد به عنوان ضرورت تاريخی مبارزۀ ضد استعماری 
اساسی  ھای بين المللی وغيره به عنوان ھدفنيازمندی ھای جلب کمک بين المللی و يا اعترافنامه 

  وحدت فاصلۀ زيادی دارد. . .
در يکدگر  مقصود از وحدت ، دادن اع"ميه ھای وحدت و حتی يکجا کردن و مدغم کردن دفتر ھا

در مقابل امپرياليسم نيست ، بلکه بيشتر به عنوان سلوک ھماھنگ اجتماعی نيروھای درگير نبرد ، 
  روس است. . . 

چون يکی بدون  وان يک پديدۀ مرکب .زمی صحبت کنيم.ترقی به عن –بايد ھميشه از مقولۀ وحدت 
در شرايط ما واقعيت خود را نمی تواند تثبيت کند ولی بر يک نکته در ھمه احوال بايد تأکيد ديگری 
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ۀ وحدت ملت تعلق می گيرد. وحدت ملت ما شب که سرنوشت مقاومت کنونی مردم ما به مسألنماييم 
  به صلحی دوامدار ، واقعی ، شرافتمندانه و عاد.نه است."فردای آزادی کشور و يگانه راه رسيدن 

او صلح واقعی و دوامدار را در نتيجۀ وحدت ملی در جنگ مقاومت جستجو می کند ، در حالی که 
از مسير طبيعی و روند تکامل يک جنگ  جاری بود ، چيزی غيرولی آنچه در جنبش مقاومت 

و آن اتکال به موھوماتی که نميشد نتيجه ای جز ايجاد بدبختی بيشتر برای مردم آزاديبخش ملی بود ، 
  چنانچه او می گويد:و ميھن انتظار داشت. 

ن آن يوسته و چند گونه اند و ھرکدام پايۀ موقعيت ھا و منافع گردانندگا" جنگ و صلح دو پديدۀ به ھم پ
شده برای اينکه نقشی برای خود از ھم جدا می شوند. در کشور ما چھره ھای خاک نشسته و موميايی 

خوان يغما نصيبی بدانھا نيز برسد. دست و پا کنند سر بر آستان قدرت ھای بزرگ می گذارند تا از 
مجاھد نيز ھوای " امارت" در سر ، بر نيروھای جنگنده يا بھتر است بگوئيم مامورين لوژستيک 

ل" پناه می برند گاھی سر از قصر سپيد می کشند و زمانی ھم به کعبۀ " گِ قاليچه ھای سليمانی سوار ، 
  تا از کدام سوراخ دعای شان مستجاب گردد."

ما را در نتيجۀ غلبۀ سياست ھای با حاکم شدن اينچنين يک وضعی که جنبش مقاومت دليرانۀ مردم 
به کجراھه ھا و مسير ھای انحرافی سوق داده است ، شھيد " رھبر" در کته شده از خارج بر آن دي

و نسبت به آن اظھار تشويش می کند ، که اگر  پيامد اين حالت خطرات خطيری را پيش بينی می کند
آن  برای جلوگيری از آن مقابلۀ آگاھانه صورت نگيرد –يعنی ھمان چند سال پيش  –از ھمين اکنون 
و به سراغ سرنوشت آيندۀ کشور و ملت خواھند آمد ، که فاجعه بر فاجعه خواھد بود. اخطر ھا لزوماً 

  می گويد:
ألۀ تجزيۀ " . . . در آينده ممکن است تحو.ت و تکامل اوضاع در آن جھاتی حرکت نمايد که مس

و باqخره آلمان در دستور روز قرار گيرد. مھمترين مسأله در افغانستان ، ھمانند کوريا ، ويتنام ، 
و کوشش در راه حل تضاد برای اين قضيه طرح يک برنامۀ عملی برای حل مسألۀ مليت ھا آمادگی 

ۀ ماست ، که پايه ھای مادی از بقايای روابط قبيلوی ، عشيره ای و سمتی جامعۀ عقب ماندھای ناشی 
  ."توطئه ھای دشمن را می سازد

نمونه ھای عينی آنرا ، ھفت سال اين پيش بينی را ارائه داده بود ، که ما اکنون او پيش ازين به تقريباً 
با چشم باز مشاھده می کنيم. در درست در نتيجۀ ھمان عواملی که در فوق ذکرش را کرده است ، 

  جای ديگر در ھمين رابطه می نويسد:
و صلحی غيرعاد.نه را بر مردم ما تحميل نمايند و نگذارند مولود " اگر دست توطئه کارگر بيفتد 

تازه اين مسيرت به طور طبيعی به دنيا بيايد در آنصورت بايد انتظار خونريزی ھای شديد تری از 
  نوع لبنان را داشت." 

خطر لبنانی شدن او با درک و شناخت علمی از عوامل و نا رسايی ھای موجود در جنبش مقاومت 
حوادث درد ا بيشتر از ديگر خطرات حس می کرد و برای جلوگيری از وقوع آن ۀ افغانستان رقضي

  انگيز راه حل را فقط در توسل به اصل دموکراسی می دانست. چنانچه می گفت:
" . . . بخصوص اينکه اکنون ملت ما ھمگی با س"ح ھای گرم و ثقيل مسلح اند در صورتی که 

بات درونی جامعۀ ما را تشکيل ندھد ، کشور ما بطور حتم شکار دست پايۀ مناسدموکراسی واقعی 
بين المللی و منطقه می گردد. نمونه لبنان کنونی پيش چشم ماست. درازی ھای قدرت ھای 

بدينصورت پذيرش دموکراسی واقعی به عنوان اصل رھنمای زندگی سياسی و اجتماعی آيندۀ ما ، 
و در صورت تخطی از آن نمی توان صلح عاد.نه ، شرافتمندانه  ارتباط عميقی به آزادی ملی دارد که

دوامداری را در کشور تأمين نمود." و نکتۀ قابل توجه و دقت اين است که او توسل به دموکراسی را 
مبارزه بخاطر آزادی می بيند و می گويد: " بدين سان در مقطع کنونی نيز در مبارزه عليه وابستگی 

پيشرفت سالم اجتماعی ھمه در محور مبارزه برضد وابستگی در اشکال گوناگون و ملی ، دموکراسی 
  آن گره می خورد."

  او دو دور نمای محتمل را پيش بينی می نمايد:و سرانجام بطور کلی 
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ارتجاع بر بلندای  –پيروزمند ما تا رسيدن بر فراز ويرانه ھای استعمار " يکی راه پيمايی طو.نی 
  آزادی و آزادگی.

ديگری زخم خوردن از پشت و خيانتی در خيانت و در نتيجه تحول افغانستان از يک موقعيت  و
که در آن ھمه جھانخواران و حجامان بر  مقاومت ضد استعماری به خانه جنگی خانمانسوز نوع لبنانی

  خون ھای ريختۀ ما شبانه جشن بگيرند."
ھفت سال ازين حرف و پيش بينی او ، از پشت به مردم خنجر زدند و متأسفانه که اينک بعد از تقريباً 

خانه جنگی خانمانسوز و ھستی برانداز را به ارمغان به جای شادمانی مردم در بلندای آزادی ، 
  آوردند.

  
  / سازمان پيشتاز و انق,بی:۴
  

يک مفھوم پويا ، قع تعريفی که شھيد " رھبر" از سازمان انق"بی بدست می دھد قبل از ھر چيز در وا
  ديناميک و متحرک از آن استنباط می گردد. او در تعريف سازمان انق"بی و پيشتاز می نويسد: 

برای تحقق " مفھوم سازمان پيشتاز اينست که کتله ھای پيشرو انسانی بر پايۀ داده ھای علمی بشر ، 
راه حل ريشه ای برای آزادی واقعی جامعه و انسان ، در يک نھاد متناسب انق"بی متشکل و ظرفيت 

  عمل فعال و خ"ق اجتماعی در بوتۀ آزمايش بگذارد." و افکار خود را در 
پيشرو اجتماعی  –چنانچه ازين تعريف فھميده می شود که تشکلی از افراد اگر ھم با افکار علمی 

فعال و خ"ق اجتماعی " عمل "ته باشد و اگر ھم ادعای پيشتاز بودن داشته باشد ، ولی اگر در آراس
نميتوان گفت که آن يک تشکل پيشتاز است. حتی ديده می شود که آنرا در" بوتۀ آزمايش " نگذارد ، 

ی آن مشروط به نتايج علمدرينجا علمی بودن و ص"حيت علمی افکار در حل ريشه ای و انق"بی ، 
به انديشه ھای بشر است. شايد اين اين نوع برخورد اساساً يک برخورد انتقادی  گذاشته شده است.

رھگشای بشر را ، بخاطر اينکه رھگشا است برخورد ضمنی در مقابل آنھايی است که انديشه ھای 
خود را به آن منسوب داشته و بس. و اين فقط يک تعلق مذھبی تقدس داده و به عنوان چيز ھای مقدس 

گونه است و بدينصورت در واقع انديشه ھای پيشرو را در زندان اذھان خود به زنجير کشيده اند و 
نقش رھگشا و پويندۀ آنرا نفی کرده اند. ولی شھيد " رھبر" در عين زمان موضعگيری و عم"ً 

ق"بی را شرط نخستين قدم گذاشتن در مسيرت پيشتازی ميداند و فلسفی سازمان ان –موقعيت فکری 
  روشن می سازد که :

فلسفی خود انکار ورزد و بخواھد خود را با حليه  –" بناًء اگر سازمان پيشتاز از موقعيت فکری 
يک و تاريخ زده متجلی سازد و يا به آنچنان . ادريتی بيفتد که قدمگاه خود را به عنوان افکار عقبگرا 

به جای اينکه با چراغی به جنگ سياھی برويم طشتی از قير را سازمان پيشتاز گم کند ، در آنصورت 
  "ماليده ايم و در سياھی ناپديد شده ايم.برچھرۀ خود 

سازمان پيشتاز با آن به با درنظرداشت اين مفھوم ھرعاملی که انسان را به از خود بيگانگی بکشاند 
و بناًء سازمان سر آشتی و سازش با آنگونه عوامل نمی تواند داشته باشد.  مبارزه بر می خيزد و ھيچ

پيشتاز با استعمار به عنوان سيستمی از ظلم و تعدی و نافی تاريخ و فرھنگ ملت ھا و در يک ک"م 
شتی ناپذير قرار می گيرد و ھيچ نقطۀ پيوند و ھم جھت شدن ميان آبيگانگی در تعارض عامل از خود 

  چنانچه درين باره شھيد " رھبر" می نويسد: اين دو وجود ندارد. 
اگر در  " يک سازمان پيشتاز با سرشت ويژه خود در تناقض آشتی ناپذير با استعمار قرار دارد.

و ھايی از آن در معبد تسليم به سجود صفوف پيشتاز راه آزادی ، فتوری ھم ايجاد شود و يا نير
در آنصورت يا اشتباھی در کار است و يا انحرافی ، نه ھمآھنگی و ھمسويی طينت و  بپردازند ،
درينصورت يکی از دو سوی تناقض به طور حتم ديگری را نابود می کند و می بلعد. يا طبيعت. 

  و به گفتۀ نغز مولوی: در موقعيت تاريخی خود قرار می گيردگردان پيشتاز دوباره 
  باز جويد روزگاری وصل خويش  ھرکسی کو دور ماند از اصل خويش 
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و يا اينکه گردان پيشتاز به موقعيت تاريخی خود خيانت می ورزد و رنگ می بازد که درين حال 
  حسابش از جمع شيفتگان راستين راه آزادی جداست."

" اشتباه و انحرافی" که در يک جامعۀ استعماری يک سازمان پيشتاز دچار آن ميشود ، از نظر شھيد 
چيز عجيبی نيست و به گفتۀ او در جامعۀ استعماری زمينه ھا و شرايط درغلتيدن به " رھبر" 

وضوع قرار گيرد. او اين ماشتباھات و انحرافات بسيار افزون است که سازمان پيشتاز در احاطۀ آن 
  را بدينگونه تجزيه می کند: 

و زنجير گسل خود در تناقض ماھوی با " يک سازمان پيشتاز و انق"بی با خصلت پيشرونده ، انتقادی 
  به جنگ سياھی می رود.استعمارگر قرار دارد . در متن اوضاع و شرايط مشخص چراغ بدست 

ا استعمار ھمسرشت اند ، برخی ديگر ب در متن اوضاعی که تعدادی از نيرو ھا از نگاه سرشت خود ،
بگوييم با  –بنا بر سياست ھای معينی آن از لحاظ تاريخی در سنگر استعمارگر قرار دارند ، سومی 

در پايبندی خونی قومی و محلی خود را در دام در کام اژدھا فرو می رود ، ديگری  –حسن نيت 
زندگی و مبارزه و . . . سازمان پيشتاز که در ميان جامعه و ھمۀ اين امراض  استعمارگر می اندازد

می کند ، گھگاھی در مقابل جريان نيرومند اجتماع ماحول خود نمی تواند تاب بياورد و بطور موقت 
ھيچ سازمان  ئی و يا کلی با اين جريان عقبگرا و تسليم طلبانه ھمراه و ھمنوا می گردد.يا دائم ، جز

برچشم و گوش او باقی انق"بی نميتواند ادعا نمايد که در آب گل آلود شنا کند و اثراتی از آن جدی 
و اجتناب ناپذير وليکن تأثير   نماند. اين درست است که حرکت خ"ف اين جريان اصلی است انق"بی 

  پذيری يک نيروی انق"بی از اوضاع و احوال محيطی اش نيز علمی و قابل قبول است."
اين بازگويش که با  ينگونه او يک خطری را که بطور واقعی و طبيعی موجود است بازگو می کند.بد

در مقابل خطری که حتی ممکن تجزيه و تحليل علمی صورت می گيرد در حقيقت اع"ن آمادگی است 
اع"ن خطر ما را در موقعيتی از خود پنھان و دور از ديد و حس ما در ميان ما راه باز کند. بنا برين 

با آن از قبل وجود آمادگی مقابله آگاھی قرار می دھد که اگر ھم خطر بطور پنھانی در ما نفوذ کند ، 
راه جويی ، راه يابی و پيشرفت داشته باشد. و بناًء در شرايطی که خطرات و موانعی برای حرکت ، 

مفھوم سازمان پيشتاز حقيقت خود کنندۀ خود می رسد ، نيروی پيشتاز در جامعه به وفرت و جديت سد 
را در راھگشايی و پيشروی تثبيت می کند و آن وقت است که جديت و پختگی اش و يا عدم آن 

بدان دچار آشکارا می شود. شھيد" رھبر" در آنگونه شرايط دو انحرافی را که اکثراً نيروھای انق"بی 
  می شوند چنين نشانه گيری می نمايد:

بدان گونه گونه " گاھی که مسير پيشروندۀ تاريخ به موانع بر می خورد ، واکنش نيروھای انق"بی 
 –و منفور ترين شکل خود به بقای فردی ارتقاء می نمايد که در بد ترين  –است. بعضاً " تئوری بقا" 
و بی باکی به جای سازماندھی انق"بی نيروھای و زمانی نيز قھرمانی  جای مبارزه را می گيرد.

ُپر کند و با جوشش و فوران خود می کوشد از موانع و معض"ت موجود ؛ ميخواھد خ"ء سياسی را 
  عبور نمايد.

به اين دو نوع دوری گزينی از قانونمندی عينی تکامل اجتماعی می تواند نشانه و چگونگی برخورد 
  "آن در ميان نيروھای انق"بی باشد. تگی و يا عکس دليل جديت و پخ

مخصوصاً يکی از تفاوت ھای اساسی ای که بين يک نيروی پيشتاز سياسی و ساير نيروھای سياسی 
در حالی که ھمۀ آن نيرو  نيروھای عقب گرا وجود دارد در مسألۀ دستيابی به قدرت و حاکميت است.

و مبارزۀ خود حتی ديوانه وار ای از کار ھا ھدف شان رسيدن به قدرت و حاکميت است و در مرحله 
می کوشند . سازمان انق"بی به قيمت آفرينش بد بختی و بيچارگی برای مردم در غصب حاکميت 

حاکميت بشتابد و دست يافتنش به قدرت سياسی نه به عنوان ھدف بلکه منحيث  اصو.ً بايد پای نفی
و نفی حاکميت  کردن نقش پيشتازی خويش است.، نفی وسيله ای در نفی حاکميت شود و خ"ف اين 

ھمانا مساعد کردن شرايط و زمينه برای خود آگاھی يافتن انسان در ساختن تاريخ شان است. اگر 
می پيمايد و نتيجه نيروی پيشتاز نتواند اين شرايط را بوجود آورد ، راھی در انحراف حاکميت سياسی 

است که اخيراً ما خود در جربه به اثبات رسيده ای تاريخ جز سقوط و رسوايی نخواھد داشت. اين ت ای
مردمی قرن خويش نمونه ھای تازۀ آنرا شاھد بوده ايم. غيابت و يا عدم حضور کتله بزرگ و وسيع 
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ھرچند اگر  -تصاميم از با. يا تصاميم رھبران سياسی از صحنۀ سياسی و حرکت ھمۀ تغييرات 
چيز ديگری ببار جز اينکه منجر به نتايج اسفناک ديگری گردد ،  –رھبران انق"بی و پيشتاز ھم باشند 

در ساختن تاريخ و تمدنش بدست خودش نخواھد آورد. و اين نتيجه ، دور کردن انسان را از موقعيتش 
  انق"بی را چنين بررسی کرده است:است. شھيد " رھبر" موضوع قدرت و حاکميت سازمان 

برای دگرگونی ھای فرا گير " . . . يک سازمان پيشتاز صرفاً نه برای قدرت و حاکميت بلکه اساساً 
مشروع و آن حدی می تواند به قدرت و حاکميت فقط تا مبارزه برای رسيدن  و بنيادی می ستيزد.

به مفھوم ساختن آگاھانۀ تاريخ باز نمايد ، تاريخی  –خود آگاھی انسانی  –برای موجه باشد که راه را 
ملت ھای گستره را به نام اشاعۀ " تمدن" ، " پيشرفت " ، " که ديگر در آن استعمار نتواند 

از تپ و ت"ش خود اين انسان ھا برای رسيدن به تمدن و پيشرفت واقعی برای سوسياليسم" وغيره 
  ھای مادی و معنوی جامعه خود باز دارد." رفاه اجتماعی در چارچوب ارزشبدست آوردن 

نه تنھا اينکه چنانچه در خ"ل يک و نيم دھۀ گذشته بنام آوردن تمدن و ترقی دادن کشور و جامعه ما 
به ويرانی کشيده شد و راه ھای اثری از تمدن و گاھی از ترقی عايد نشد بلکه آنچه از تمدن داشتيم 

  بر مردم ما کور و نا پيدا کردند.ترقی را ھم برای سال ھای سال در برا
، موقعيت بيرونی اش با ھمان موضعگيری اش در برابر قدرت از ديگر مشخصات سازمان پيشتاز 

است يا به عبارت ديگر دوری ھا و کشور ھای متعدد جھان و سياست ھا و دپلوماسی ھای بين المللی 
چنانچه در مناسبات درون مرزی خود از آزادی زيرا " . . . اين سازمان  گزينی از وابستگی است.

وطن و ھموطن دفاع می کند در مناسبات بيرون مرزی خود نمی تواند سرنوشت خود را در گرو آن 
بگذارد که يا آزادی ملت ھا را لگد مال می کنند و يا انسان ھای آزادۀ ھموطن خود را در نيرو ھايی 

  ير دارند."جغل و زن
کار يک سازمان پيشتاز در دورۀ جنگ ضد استعماری و يا ساير مبارزات انواع در بارۀ اشکال متعدد 

ارزش او بحث ھا و رھنمود ھای مفيدی ارائه کرده است ، که ھرکدام به جايش  مبارزات طبقاتی ،
در بين تجزيه ای  - روشنگرانه و اھميت ھدايتگرانۀ خود را داراست. از جمله در مورد کار نفوذی 

يان جنگ ضد استعماری روسی در ميان مجموعۀ نيروھای سياسی ما رواج يافت و دشمن که در جر
  نتايج خوب و بد خود را بجا گذاشت او می گويد:

سياسی روشن و ضوابط  –تجزيه ای در ميان دشمن در صورتی که مبانی اعتقادی  –" کار نفوذی 
يکجانبه آنرا ھمراھی نکند ، ممکن است در تحت شرايط معينی به ضد خود مبدل تشکي"تی دقيق 

ميکانيزم اين کار در آغاز با نفوذ يک عامل انق"بی در ميان دشمن آغاز می يابد ، بنا بر نبود يا شود. 
سياسی و نبودن ضوابطی که فرد را در تمام ادا و اطوارش زير نظر و  –تربيت اعتقادی کمبود 
قرار دھد و باqخره او را عامل دو طرف و سرانجام به عامل سرسپردۀ دشمن مبدل می تربيت  تجديد

نيروھای انق"بی و سازمان پيشتازش می تواند پيکر  سازد که درينصورت خونبارترين ضربات را بر
  بزند."

برای يک که مبارزه در يک جامعۀ عقب مانده شھيد " رھبر" با جديت فوق العاده ای اعتقاد داشت 
و گوناگون است. و بنابرين راھيان اين شقت ھای فراوان سازمان پيشتاز کار بيحد دشوار و ُپر از مُ 

بزرگترين عامل عقب گشت و طريقت بايست با ايمان خلل ناپذير و محکم و دور از يأس و نا اميدی 
ميدانست. او شکست شان است و آنرا عامل سرفرود آوردن در برابر واقعيت ھای فاسد و نا سالم 

اشکال مختلفی از بروز نا اميدی در ميان نيرو ھای انق"بی را پيش بينی می نمايد و ھرکدام را به 
  بررسی می گيرد. درجايی می گويد:

در مورد اين يا آن ی از انق"ب و دور نمای آنست. بر پايۀ آن ايجاد بدبينی نا اميد -" راه ديگر تسليم
فرد ، گروه وغيره ، دامن زدن اتھامات بی پايه ای که فقط می تواند ظرفيت ھای انق"بی را در 

  اينست" نميشه !" بی باوری بياندازد و ايجاد اغتشاش فکری ، که خمير مايۀ ھمۀ آنھافضای گند آلود 
  بار ھا مشاھده کرده ايم که چگونه گھگاھی " نميشه"جريان کار و مبارزات خويش و ديگران ما در 

به يک شعار جان سختی مبدل می گردد که در مقابل ھرعمل ، حرکت ، ابتکار و اقدام قد بر می 
را از مسير زندگی و خ"قيت انق"بی آن دور می کند و در يک کانال افرازد و نيروی فراوان فکری 
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به ھرحال " نميشه" که نمونه ای از نا اميدی ھاست خريبی و فرساينده آنرا به جريان می اندازد.ت
يأس و نا اميدی را  و بنا برين شھيد " رھبر" ھميشه نتيجه ای جز ضياع وقت و نيرو نداشته است.

  مايۀ تسليم طلبی ميداند و می گويد:
روش ھا ، کنش ھا ميتواند بدترين نوع سجود و تسليم مادر سلسله ای از افکار ، " . . . يأس به مثابۀ 

ولی  اين نوع تسليم با وقاحت بی نظيری گويا عليه تسليم طلبی و سجود می رزمد. را با خود بياورد.
خود مرکزبين ، پرعقده مايۀ درونی آن آبستن به تحليل بردن شخصيت انق"بی و تبديل آن به عناصری 

ندارند." و می بينيم که چون شھيد " رھبر" به زيان ھای "ل و تسليم و بدبينی است که راھی جز انح
داشت پيوسته ما را به دوری گزينی از آن توصيه کرده است. و خود او نيز ناشی از آن علماً آگاھی 

اميد وار زمانۀ ما بود و اميدی که او بدان دل می بست ، ھرگز اميدی واھی و يا اميدی  ردِ مَ  حقا که
انق"بی اش بوده تقديرگرايانه نبود بلکه اميد ھای او ھميشه متکی و مبتنی برتحليل ھای علمی و آگاھی 

بود او از قبل به آن آمادگی داشت و چون است. و لذا واقعيت ھای ناگواری که در حال فرا رسيدن 
ھرگز خلل و سستی نمی اش لحيات و جاودانی و پايا نمی دانست ، لذا در مقابل آنھا اراده آنھا را دائم ا

چنانچه  نيروی خود را بکار می بست.پذيرفت بلکه به جستجوی يافتن راه ھای مقابله و مبارزه به آنھا 
و " پيروزی نھايی" تفکيک قايل است و توصيه می او با دقت علمی ميان " شکست ھای مقطعی " 

به عاد.نه بودن يک از مبارزه صرفاً نمايد که نبايد اين دو بھم خلط شود. و يا اينکه بعضاً در آغ
آنھا را به نا مبارزه دل می بندند و پيروزی را محتوم ميدانند ولی شکست ھای احتمالی مقطعی ، 

  اميدی و انقياد سوق می دھد. در حاليکه شھيد " رھبر" می نويسد:
 –چه درسطح ملی و يا بين المللی  –علی الرغم اينکه يک امرعاد.نه از پشتيبانی اکثريت مردم " 

توده ھای مليونی مردم را الھام بخشيده و در برخوردار است و با وجود اينکه يک مبارزۀ عاد.نه ، 
سند موفقيت مبارزه بودن بالذات خود و به تنھايی راه مبارزه و پيشرفت بسيج می کند ، ولی عاد.نه 

عاد.نه ( و يا مبارزۀ عاد.نه) باشيم ، بايد تمام يک جنگ نيست. در صورتيکه ما خواھان پيروزی 
که  آماده سازيم ، در غير آن به فاتاليسم بی پايه و پندارگرايانه می افتيموسايل و ابزار پيروزی آنرا 
  نتيجه ای جز شکست ندارد.

امل تاريخی ھمآھنگ کو يک جنگ به طورخاص) که بطورکلی با تولی عاد.نه بودن يک مبارزه ( 
 و درنتيجه کلی می تواند موثرباشد ، نه درنتايج مرحله ای و مقطعی.حرکت می کند ، در تحليل نھايی 

تاريخی با  –چون نيروی اجتماعی به مفھوم اينکه اگر امروز مبارزۀ عاد.نه ای شکست ميخورد ، 
که تکامل نرسيده است ، در فردا ھا و راه ھای موفقيت آن ھنوز به پختگی و قوام خود ابزار ، وسايل 

اوضاع آن نيرو ، ابزار و وسايل .زمه را در دسترس توده ھا قرار ميدھد اين مبارزه به پيروزی می 
  رسد.

بناًء نبايد امکان شکست ھای مقطعی و مرحله ای را با ايمان تخطی ناپذير به پيروزی نھايی بھم خلط 
و يا به  ارتباط ميان اين دو ، يا ما را به انقياد وا ميداردناھمگونی و  –عدم فھم اين وحدت کرد. 

  سازگاری ندارد.".فزنی بی پايه و تقدير گرايانه ؛ که ھيچکدام آن با منطق علمی 
جويانۀ آن و شھيد " رھبر" از ھمان آغاز ، پيروزی جنبش مقاومت ملی را در رابطه با جھت ترقی 

محدود شدن و يا نفی  ،و تضعيف رھبری آن پيش بينی می کرد.نقش نيرو ھای ترقيخواه و پيشرو در 
عدم نايل شدن نقش نيروھای مترقی در مقاومت ملی را عامل کجروی و انحراف مقاومت و يا نھايتاً 

می ورزيد که اين فقط و فقط نيروی مترقی و ميدانست. او تأکيد  –آزادی ملی  -به نتيجه مقاومت ملی
تا می تواند جنگ مقاومت ملی را در تمام ابعاد آن رھبری کند و آنرا  سازمان پيشتاز آن است که

سرمنزل مقصود يعنی دستيابی به آزادی ملی به پيش براند. او در واقع ترقی خواھی را خصوصيت 
ھرجنبش مقاومت ملی و آزاديخواه می دانست و اساساً معتقد بود که خود مقاومت ملی طبيعی و ذاتی 

و از جانب ديگر از ت"ش ھا و توطئه ھای گوناگون نيروھای عقب  خواھی است.نمونه ای از ترقی 
ملی توسط آنھا ارزيابی و تحليل ھای خاص خود را گرا و ضد ترقی و نفی مشخصات ذاتی مقاومت 

  داشت. او در بارۀ اين موضوع می گويد:
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و سازمان پيشتاز آن از چندين جھت مورد تھاجم قرار  ھای انق"بیکشور ما که نيرو ۀ" در شرايط ويژ
ھار و بر آشفته ، ھم در داخل و ھم در ورای مرز ھای گرفته است ، ھم استعمار روس و ھم ارتجاع 

ما  .و ريشه کن کردن اين تناور درخت تاريخ اند افغانستان و ھم در سطح بين المللی در پی نابودی 
ما روز تا روز به بيگانگی از خود و به مشک"ت و بن بست ھای انق"ب آزاديبخش می بينيم که 

از اظھار اين حقيقت ترس دارند که بن بست متعددی رسيده است. ارتجاع و پشتيبانان بين المللی آن 
است که آنھا می خواھند با طرد و نفی نيروھای موجود در جنبش مقاومت ناشی از آن خ"ء تضعيفی 

تمام شکست ھا آنرا به وجود آورند و اين ت"ش خميرمايۀ ز آن از دامن جنبش انق"بی و سازمان پيشتا
نيروی و بن بست ھای ديگر آنھاست. آنھا فکر می کنند که با نابودی ف"ن و بھمان جبھۀ جنگی 

انق"بی می توانند گرايش مترقی را از جامعه بزدايند و يا فکر می کنند در صورتی که از لحاظ 
اداری ساحه را برانق"بيون تنگ سازيم در آنصورت می توانيم راه را  –و سياسی  تخنيکی ، - مادی

  برای ارتجاع باز کنيم.
نابود کرد و نه ھم با محاصره و يا و ُپر از تپش و تحرک را نمی توان با اسلحه زا يک روند تاريخی 

رسيدن به آرزو ھای و تا سرکوب به شيوه ھای مختلف . اين گرايش از عينيت اين جامعه برخاسته 
  بزرگ اين ملت وجود خواھد داشت."

او تسلط نيافتن رھبری انق"بی در جنبش مقاومت ملی و سرانجام فقدان اين رھبری در مقاومت را 
نيرو روشن فکرانی که از دور دستی بر آتش دارند تنھا و تنھا نتيجۀ انحصار گرايی مانند آن عده 

عوامل درونی آنکه اين عامل را مھم و يا عمده می شمرد ولی  ھای عقب گرا نمی دانست ، بلکه با
  نيرو ھای انق"بی را نيز از نظر فرو نمی گذاشت و می گفت:

و انحرافات " فقدان رھبری انق"بی در جنگ مقاومت کنونی ما اگر چه از يک جانب نتيجۀ اشتباھات 
خود را داعيان اين راه ُپر مخاطره است که گاھی به شکل دنباله روی از نيرو ھای تاريخ زده تجلی 

(. . ) گرايی انق"بی نما . ولی آنچه اکثريت نيرو ھای بالقوۀ انق"بی جامعه می يابد و زمانی نيز در 
ن از خ"ل پراتيک داغ و مداوم مبارزۀ روياروی و تصحيح اشتباھات شااز تجربه اندوزی در ميدان 

، تاريخزده و عقبگراست که تيشه بر  انحصارطلب ۀدعانق"بی محروم ساخته است ، سياست خاينانۀ 
  می زنند. و ازين آتش افروزی جز دشمن اشغالگر نتوانسته و نمی تواند استفاده ببرد."ريشۀ ملت ما 

رور و اختناق وحشتناکی که در درون جنبش شھيد " رھبر" گفته است ، تبه راستی ھم ھمانطوری که 
بر اساس خصيصۀ انحصار طلبی خود عليه روشن فکران جامعه به راه مقاومت نيروھای ارتجاعی 

انداخته بودند ، دست کمی از وحشت افگنی و کشتار استعمار روسی عليه اين قشر نداشت و توانست 
وی قابل توجه و برازندۀ جنگ مقاومت ملی بزرگی از روشن فکران جامعۀ ما را که نير که يک کتلۀ

بيرون کردند. يا خود دوری گزيدند و يا به دوری وا داشته شدند و بودند به اشکال گوناگون از متن آن 
و يا جنگ ھای بزرگی عليه جبھات شان  يا با توطئه ھای مختلف در داخل جبھات قتل عام شدند

و تروريسم استعماری را چنين مورد مقايسه  تروريسم ارتجاعیسازماندھی شد. چنانچه او اين دو نوع 
  و قضاوت قرار ميدھد:

  - با ھمۀ جناح ھای آن  –ارتجاع  در پوشش مذھبی می يابد." تروريسم ارتجاعی مشخصۀ خود را 
پوشانده است تا از احساسات پاک دينی مردم ما برای منافع آزمندانه و خود را در لفافۀ مذھبی 

، انق"بی و مستقل را با چوب مترقی ، ارتجاع تمام نيروھای ملی  سوء استفاده نمايد.نۀ خود جنايتکارا
  تکفير می زند. . . 

ديگر اين مسأله افشا شده است که احزاب عقبگرا در طی سال ھای گذشته بيش از ھشت ھزار اکنون 
اين جوانان ، دلباختگان بی دريغ و اکثريت تن از جوانان افغانی را در پاکستان سر به نيست کرده اند 

  . . . آزادی و ترقی اجتماعی و دشمن سرسخت امپرياليسم روس بودند
اين ترور ارتجاعی نيمرخ ديگر ھمان ترور استعماری است که در داخل جبھات نيز به کمک . . . 

، خلع به شکل لشکرکشی ھای مداوم عليه نيروھای مقاومت روس و دولت مزدور عوامل جاسوسی 
نيرو ھای  و به ھدر دادنِ کردن ھا ، کمين کردن و کشتار مخالفين ، زير فشار قرار دادن س"ح 

  "مقاومت و بااqخره تسليمی ھر دو طرف متخاصم به دولت مزدور ، ادامه دارد. سازمان ھای ديگرِ 



31 

 

ه مترقی جامع با وجود اينکه نيروھای ارتجاعی اختناق کور و سنگين را در مقاومت عليه روشنفکرانِ 
بر سازمان ما تحميل کردند که مقاومت  ساختند و با اينکه جنگ ھای ناخواسته ای را در دورنِ حاکم 

ھر لحظه از ھيچ در نتيجۀ آن ھر دو طرف خسارات ت"فی نشدنی را متحمل گرديد و با اينکه آنھا 
توطئه ای عليه ما دريغ نمی کردند و تمام نيرو و توان خود را در قدم اول برای سرکوب ما گسيل و 

با استعمار روس ، به اصط"ح خود شان " برای سازماندھی می کردند و قبل از مقابلۀ فيصله کن 
م می شمردند و . . . تصفيۀ نيروھای روشنفکری را از درون مقاومت ، مقداس"می کردن جھاد " 

به عنوان دشمن پيچيده و مغلق ، شھيد " رھبر" ھيچگاھی چھرۀ دشمن اصلی را  با تمام اين حالتِ ولی 
ار طلبی جنون آميز نيروھای عقبگرا ، نحصعمده فراموش نمی کرد و نميخواست که در مقابله عليه ا

  . درين باره او می گفت:ما تا آن حدی به افراط درغلطيم که دشمن اصلی را فراموش کنيم
" در مقابله با تروريسم کور ارتجاع که در شرايط کام"ً بغرنج و حساس کنونی دھن باز کرده است 

ما را از بايد نھايت ھوشياری خود را به خرج دھيم تا او.ً تروريسم تحميل شده از جانب ارتجاع 
استعماری روس بازندارد. بايد نھايت کوشش را به خرج داد تا تناقضات وظايف بزرگ مبارزۀ ضد 

خط سير کلی مبارزات ضد استعماری نيروھای ملی و انق"بی را آشتی ناپذير ايجاد شده توسط ارتجاع 
که در تحت ھيچ شرايطی نبايد آنرا خدشه دار نسازد. اين مسئله ايست مربوط به استراتژی انق"ب 

  آن کم بھا داد." تخطئه کرد و به
در مورد خصوصيات سازمان پيشتاز ، اھميت س"ح فکری آن ، بدينگونه ديديم که شھيد " رھبر" 

به خود آگاھی اجتماعی ، نقش و اھميت آن در مبارزۀ نقش آن در بيداری توده ھای مردم و دستيابی 
"ل اين بحث ھای خود به تحليل پرداخته است و از خضد استعماری . . . . با مسئوليت آگاھانه 

بجا گذاشته که ما نمونۀ کوچک آنرا در اينجا رھنمود ھای مشخصی به راھيان اين طريقت پرمخاطره 
درون سازمانی وی می آورديم. ولی بحث ھای بسيار مفصل و ھمه جانبۀ او مخصوصاً در بحث ھای 

  باشد که مطالعۀ ھرکدام اھميت خاص خود را داراست.
  
  س و اوضاع ناشی از آن :/ شکست تجاوز رو۵
  

فبروری گذشته ) ( " . . . ارتش اشغالگر روسی بعد از يکدھه آدم کشی و عربده جويی ( در اواسط 
) خاک کشور ما را ترک کرد و بدنبال خود کشوری را در آتش و خون در دست ١٩٨٩يعنی سال 

نشانه ای از صلح و آرامش و بين المللی گذاشت ، که ھنوز ھيچ نيروھای متخاصم ملی ، منطقه ای 
  در آينده ديده نمی شود."

شھيد " رھبر" فقط چند ماھی بعد از خروج نيروھای متھاجم روس به رشتۀ تحرير درآمده اين سخنان 
ذيع"قه و ذيربط مسئلۀ  المللی آنچه در رابطه با خروج ارتش اشغالگر روس در محافل بين است.

اما ھمانطوريکه قرار گرفت عوامل اين رويداد بزرگ بود.  افغانستان ، بيشتر مورد بحث و بررسی
خود تحليل کرده است که نظريات خاص خودش  خاِص  شھيد " رھبر" عوامل تجاوز روس را با دقتِ 

در مورد خروج ارتش اشغالگر نيز سلسله ای از عوامل ملی را بطور مجموعی را نشان ميدھد ، 
تحليل و نتيجه گيری خاص خود را ارائه داده است. در بر شمردن اين مدنظر گرفته و از ميان آن 

مورد انتقاد شھيد " رھبر" است ، يکجانبه نگری عوامل از طريق منابع مختلف تحقيق و تحليل آنچه 
جلوه دادن است. به آنھاست. يعنی: يکی دو عامل را در نظر گرفتن و بقيه را کم اھميت يا بی اھميت 

ازين عوامل ، عامل مبارزات خونين مردم افغانستان در پردۀ ف شمارش و تحليل در رديخصوص که 
حس انتقاد محققانۀ شھيد " رھبر" را بر می انگيزد. کتمان ، فراموشی و چشم پوشی قرار می گيرد ، 

  او درين مورد بدينگونه برخورد کرده است:
ر فراوان وجود دارد ، پس از عقب چنانچه در مورد انگيزه ھای شوروی در افغانستان اخت"ف نظ" 

نيرو ھای اشغالگر نيز در بارۀ انگيزه ھای آن صحبت ھای فراوانی صورت گرفته است. نشينی 
دانستند ، برخی ديگر  گ"سنوست Glasnostپرسترويکا و    Perestroika  برخی آنرا نتيجۀ مستقيم 

س العمل افکار عامۀ جھانی و برخورد جدی و شديد غرب و کشور ھای اس"می را پايۀ اين عک



32 

 

داخلی شوروی و کل اوضاع نا بسامان اروپای شرقی را منشاء عکس العمل می دانند ، بعضاً اوضاع 
درين ميانه در طی کتمان و فراموشی می ماند و يا به آن کم اين تصميم گيری می دانند ، ولی آنچه 

بھا داده می شود مبارزات قھرمانه و استوار مردم د.ور افغانستان است که در طی ده سال تجاوز 
  قربانی بی ھمتايی را در راه حصول آزادی خود متقبل گرديده اند.

و اوضاع داخل  برای اجتناب از ديدی يکجانبه و سطحی بايد تمام عوامل ملی ، منطقه ، بين المللی
که ھرکدام به نوبۀ خود در اين تصميم را در تکامل اوضاع دخيل دانست ،  شوروی و اروپای شرقی

برای جانبازی بی ريا در راه رھايی گيری سھيم بوده است. اگرچه مبارزات مردم ما و آمادگی آنھا 
ولی اين نقش فقط ميتوانست در سرزمين و ملت از چنگال اجانب نقش محوری و اساسی داشته است ، 

  با عوامل ياد شدۀ ديگر به نتيجۀ مطلوب برسد." رابطۀ تنگاتنگ 
او به طور موجز و مختصر عواملی که شکست و عقب نشينی ارتش اشغالگر را باعث گرديد ، 

  بر می شمرد:بدينگونه 
روسی ھمراه با " خرابی اوضاع داخلی در شوروی ، فشار بين المللی و نا کامی تاکتيک ھای نظامی 

ھمگی دست به دست ھم  ،عدم موفقيت در به وجود آوردن يک ادارۀ کارآ و موثر از رژيم مزدور 
  دادند تا شوروی عساکر اشغالگر خود را از افغانستان بيرون بکشد."

شھيد " رھبر" بر اين اعتقاد بود که عقب نشينی ارتش اشغالگر به معنی شکست تجاوز روس در 
دنبالۀ اين ماجرای رسوا با ماجرا ھای ديگری در کشور ما ايان اين ماجراست ولی افغانستان و پ

  ھمراه خواھد بود ، چون به گفتۀ او:
پس از شکست ماجراجويی ھای گستاخانۀ شوروی در سرزمين د.وران و خروج نيرو ھای " 

) ، تا کنون وقايع و رخداد ھا آنچنان ١٩٨٩در اواسط فبروری امسال ( يعنی سال اشغالگر از آن 
و در جھت ھای متناقض حرکت می کند که خطر ايجاد گردابی ھولناک ھمانند لبنان در پيش انباشته 

  روی ما قرار دارد."
جھانی می دانست که نقطۀ عطفی  تجاوز روس را به کشور ما يکی از حوادث بزرگاو ھمانطوريکه 

رفت ، ھمچنان عقب نشينی ارتش اشغالگر را بعد از يکدھه از  در اوضاع سياسی جھان به شمار می
چشمگيری خواھد ای ميدانست که نيز بر اوضاع جھان و کشور ھای ذيدخل تأثيرات کشور ما واقعه 

  داشت. او اين نکته را در اين سخنانش بيان می کند:
ر ميان افکار عامۀ را د" از جانب ديگر چنانچه تجاوز شوروی به افغانستان عکس العمل شديدی 

شکست تجاوز روس جھان ، نيروھای سياسی و دولت ھای منطقه را در سطح بين المللی برانگيخت ، 
و عقب نشينی آن از افغانستان تأثيرات عميقی بر کل اوضاع جھان و اوضاع شوروی نيز داشته 

  "است.
به افغانستان ، خروجی از بن بست و به سخن شھيد "رھبر" که " برژنف ميخواست کودتا و تجاوز 

شوروی درطی ُنه سال جنگ تجاوزی اش در درجازدگی اقتصادی شوروی باشد. ولی پس از اينکه 
فشار ھزينه ھای جنگی داشت ، از آن نتوانست طرفی ببندد و اکنون حدود بيست مليارد د.ر ھزينه 

و صاد بيمار شوروی سنگينی می کند جنگی اش در افغانستان ، کامبوج و شاخ افريقا بر گردۀ اقت
  خطرات غير قابل تصوری برای شوروی و دستگاه حاکمۀ آن به وجود آورده است.

اروپای شرقی از لھستان تا ھنگری ، مجارستان ، بلغاريه ، رومانيه و آلمان شرقی ھمگی در تب 
ازين ھم فرا تر رفت و  اما به زودی شعاع اين تأثيراتجدائی و استق"ل از شوروی می سوزند. . . " 

و حتی يک وجب ھم از آن  اجتماعی اتحاد شوروی پھناور را گرفت –تمام ساحت زندگی سياسی 
از حوادث سرزمين پھناور در امان ازين تأثيرات باقی نماند. درست ھمانطوری که شھيد " رھبر" 

نمونۀ برازندۀ  کوچک درون جامعه شوروی وقايع توفان خيزی پيش بينی می کرد ، عبارات زير
  آنست:

" ع"وتاً شکست تجاوز روس در افغانستان احساسات ملی و آزاديخواھانه را در ميان ملت ھای 
در کيف ، ليننگراد و ماسکو اع"ن ھای در بحبوحۀ تجاوز روسی ؛  محکوم شوروی دامن زد.

حکوم می گرديد. ديواری توسط اشخاص ناشناس نوشته می شد و در آن تجاوز شوروی به افغانستان م
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بدست ولی حا. در ليتوانی عساکر و صاحب منصبانی که نشان قھرمانی در کشتار مردم افغانستان 
افغانھا سرمشق آورده بودند ، به حق آنرا به عنوان سند ننگينی دور می اندازند و از آزاديخواھی 

  برای آزادی خود شان اتخاذ می کنند. . . "
کسترده شد که در که اين سرمشق چنان با سرعت در جامعۀ شوروی ھمانطوری که ما ھمه ديديم 

حقيقت با يک چشم برھم زدن ملت ھای تحت ستم شوروی به سوی استق"ل سياسی خود قدم به پيش 
غير قابل تصور" که انتظارش می رفت واقعيت خود را با آن وسعتی گذاشتند. تا جاييکه آن " خطرات 

و در اين حد غير قابل انتظار بود. و بدينگونه در واقع حلقۀ نمی گنجيد نشان داد که واقعاً در تصور 
به نقطۀ تکميل خود رسيد.اما سوالی که ھنوز به شکست اتحاد شوروی در سطح ملی و بين المللی 

بيشترين ثمره و نتيجۀ اين شکست بزرگ را کی تفصيل به پاسخ آن پرداخته نشده است ، اينست که آيا 
ھنوز تکميل نشده بود ، ولی در نصيب گرديد؟ با آنکه در زمان حيات شھيد " رھبر" آن حلقۀ شکست 

  ھمان وقت به قسمتی از سوال فوق او پاسخ گفته است ، به اين مضمون:
. ھنوز در افغانستان انجاميد " ولی متأسفانه که شکست امپرياليسم روس به پيروزی واقعی مردم ما ني

بر سر اقتدار است و به شکرانۀ کمک ھای نظامی شوروی به قتل عام مردم رژيم دست نشاندۀ روس 
اکنون نمايندگان امپرياليسم امريکا و کشور ھای بيگانه در ما مشغول است . به جای حاکميت مردمی 

ی در افغانستان به ز خروج نيروھای شوروافغانستان ، پاکستان و ايران عربده می کشند. خ"ئی که ا
وجود آمده نه توسط مردم افغانستان و نمايندگان راستين آنھا بلکه با پيشروی روزافزون امپرياليسم 

  امريکا در منطقه ُپر گرديده است."
بر اساس اين نظريه از ھمان وقت معلوم بود که از شکست روس مردم افغانستان نتوانستند به مقصود 

با آن شکست فاجعۀ استعماری ديگری در حال آغاز شدن است که بعد ھا نتايج خود دست يابند ، بلکه 
مقاومت و بخصوص تنظيم ھا که گمان می کردند با تلخ آنرا ملت ما چشيد. اما سازمان ھای سياسی 

، نيز چيزی عايد شان نگرديد جز خروج ارتش سرخ ديگر آنھا بر کرسی قدرت تکيه خواھند زد 
   رسوايی بيشتر. درست ھمان طوری که شھيد " رھبر" گفته است:

ر ميان مردم بر پايه ھای پيشرفت خود را د"مقاومت رسمی و وابسته به امريکا ، نيز که از ابتدا 
پس از خروج نيروھای روسی دروغ و گزافه گويی و منطق توکلی کور و بی بنياد بنا نھاده بود ، 

از بی مايه  ۀاز عدخواست خ"ء سياسی موجود را با حرکات نمايشی مانند ، ايجاد " شوری مشورتی" 
مجاھدين ۀ " عبوری" و اع"ن حکومت مسخر طفيلی ھای "ھفت تنظيم"مھاجرت ،  ۀترين افراد جامع

ُپر نمايد ، که اوج تراژيدی آن در شکست بدنام کنندۀ جنگ ج"ل آباد مانند تف سربا. بر رخسار 
  بی خرد آن نمايان شد."مبارک گردانندگان 

توانستند به شکل مسخره آميزی به و وقتی ھم حکومت دست نشانده سقوط کرد و اميران تنظيم ھا 
اينطرف مرز عبور کنند ، صفحۀ ديگری از فجايع غم انگيزی را گشودند که مردم در خون نشسته را 

و بدبختی غرق کردند و آخرين صحنۀ رسوايی خويش را برای مردم افغانستان و در دريايی از خون 
استعماری بجا مانده بود بيشتر از غالگر جھانيان به نمايش گذاشتند و بحرانی که با خروج ارتش اش

  گذشته عميق و گسترده شد. بحرانی که در ھمان وقت شھيد " رھبر" تصويری بدينگونه از آن ميدھد:
ران زعامت و رھبری واقعی و مردمی خلق آزاديخواه افغانستان " بحران کنونی افغانستان در واقع بح

ه است موقعيت اصلی خود را احراز نمايد. اين خ"ء نتوانستکه در زير فشار چند جانبه ، است ، 
امپرياليستی و آفريدن زعامت ھای پوشالی در کابل و رھبری نتيجۀ دست درازی ھای دو ابر قدرت 

  پشاور است."
رژيم کودتا در طی چند سال عمر خود کوشش ورزيد تا با ادا و اطوار دموکراسی ھمانطوری که 

در متمدن به نمايش بگذارد و تا پايان عمر خود نيز موفق نگرديد ، از خود چھرۀ انسانی و  مآبانه
در غياب ارتش روس ، تنظيم ھای اس"می وقتی از بکار خ"ل دو سال حکومت مزدوران روس ، 

حتی در بستن راه ھای به اصط"ح اس"می خود نتوانستند حکومت مشترک و مورد توافق ھمۀ شان ، 
آنھا نيز ھمانند محيط مھاجرت به وجود آورند ، آنگاه آنھا نيز خواستند از ابزار معاصر استفاده نمايند. 

اصط"ح و نام آن ممکن رژيم کودتا گمان می کردند استفاده از ابزار سياسی معاصر فقط با استعمال 
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 سياسی را به بادِ  –و مفاھيم علمی پا گذاشتند" است و بس. و لذا آنھا نيز " در جای پای دولت مزدور 
ديرين و خونين فی مابين  نتوانستند اخت"فاتِ مسخره گرفتند و در واقع به مسخ آن پرداختند. آنھا وقتی 

حکومت موقت خود را حل نمايند ، به فکر بوجود آوردن  –پاکستانی و ايرانی  –تنظيم ھای اس"می 
چيزی خوب است ھرچند از ا ھم شنيده بودند که انتخابات مجاھدين از طريق انتخابات شدند. شايد آنھ

رد مفھوم انتخابات " . . . دزديدن مقدرات از بکار بُ نظر آنھا غير اس"می است. به يقين که ھدف آنھا 
که با پرده پوشی تبليغاتی اربابان شان ميخواھد و سرنوشت مردم ما در پيش چشم جھانيان است 

  در لفافۀ انتخابات دروغين بپوشاند." ماھيت مزدور منشانۀ خود را 
بر" ضمن اينکه اين اعمال خاينانۀ اين مزدوران بی اراده را بباد انتقاد می در ھمان وقت شھيد" رھ

معنی واقعی و راستين اين اصط"ح که تا گيرد ، مفھوم و معنی انتخابات را تشريح و تفسير می نمايد 
تبليغات مغرضين بی مايه ، مخدوش و نا پديد نگردد. درين در ازدحام  –نمودی از دموکراسی است 

  باره او می گويد:
انتخابات جزئی از حق حاکميت ملی و يگانه وسيله ايست که از طريق آن حاکميت ملی مردم به " 

ص"حيت برگذاری انتخابات و اع"ن در زمان صلح نھاد ھای معينی  موسسات معينی انتقال می يابد.
بين المللی اداره و نظارت می نتايج آنرا دارند. در شرايط جنگی اين انتخابات توسط نھاد ھای بيطرف 

  گردد. نمونۀ انتخابات اخير ناميبيا پيش چشم ما قرار دارد."
  خابات عمومی ، سری و مستقيم است." . . . فکر اساسی در انتخابات جوامع معاصر ، انت

مقدار دارائی و يا تعلقات عمومی اينکه تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد و بدون درنظر داشت  -/
  سياسی و مذھبی در آن به طور مساويانه سھم داشته باشند.

ر رأی ترس و فشاسری اينکه اجرا آت و ضمانت ھای حقوقی کاملی فراھم گردد تا افراد بدون  -/ 
  خود را اظھار بدارند.

، بتوانند مستقيم اينکه افراد يک جامعه بدون واسطه ديگران و به اساس اصل يک فرد يک رأی  -/ 
  در انتخابات سھم بگيرند." 

با ارائۀ اين تشريح و تعريف از انتخابات او عملی کردن انتخابات را در شرايط جنگزده و خاص 
  کشور ما چنين به بحث می گيرد:
انتخابات چه جزئی و چه ھمگانی ، چه عاد.نه و يا ُپر از فساد ،  " در شرايط مشخص کشور ما

فتگانه" و يا " ھشتگانه" دعوت شوند. اينھا ص"حيت دعوت به و يا " ھنميتواند توسط دولت کابل 
يگانه د. انتخابات را ندارند و نميتوانند برای يک انتخابات سرنوشت ساز مورد اعتماد مردم ما باشن

راه حل اين معضله فراخوانی انتخابات عمومی توسط يک نھاد بی طرف و زير نظر مستقيم ناظرين 
ۀ عمومی قانون گذاری" را زير نام " لويه جرگه" و يا ھرنام ديگری برای ملل متحد است تا " اسامبل

ھمگانی ص"حيت بوجود آورد. فقط اينگونه نھاد انتخابی قانون اساسی کشور و قانون انتخابات 
  سياست ھا و . . . را دارد نه ھيچ مرجع ديگری."برگذاری انتخابات شورا ، پذيرفتن حکومت ھا ، 

دعوت به انتخابات را ندارند ، خود  اينان ص"حيتِ  –بنا به گفتۀ فوق شھيد " رھبر"  –گذشته ازينکه 
و مراعات مفھوم معياری آن وضع می کنند و حدود و ثغوری برای انتخابات بدون درنظرداشت 

بنا به منافع حزبی خود و يا مصالح انتخابات را که يک اصل مربوط به دموکراسی است آنرا 
 ايدئولوژيک خود تفسير و توجيه می نمايند که اين خود در واقع نفی و ترديد معنی انتخابات است.

  مورد نظر نوشته است: اين دست درازی ھای احزابِ  شھيد " رھبر" در موردِ 
عقبگرای معينی که صراحتاً حقوق انتخابی زنان کشور را  نيروھای ھايی در ميانِ " اظھار نظر

قوق اساسی و فئودالی ازاس"م ، نفی می کنند ، تخطی بزرگی از يکی ازحزيرنام تفسيرھای ارتجاعی 
ا را درقعر ظلمت قرون وسطی مردم ماست. اين نيرو ھا که می خواھند به بھانۀ اس"م خواھی کشورم

  آزاديخواه اين ملت قرار نگيرد. نميتواند مايۀ تشويش و تنفر مردمانِ بيندازند ، 
خواھانه و جاھ"نه ، که ارائۀ بھانه " اھل الحل والعقد" با تفسيرھا و مفھوم ھای خود ع"وتاً 

انتخابات در جوامع متمدن ای را که يه و ھدف اساسی اھمگانی را نفی می کند ، آن پ فکرانتخاباتِ 
  کنونی بر روی آن استوار است از بين می برد.
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فقط آن کسانی اند که مورد اعتماد مردم قرار دارند و مردم آنرا برای تصدی  حل والعقد"ل" اھل ا
سرنوشت خود برای مدت معينی انتخاب می کنند. نه افرادی که خود ، خويشتن را به اين نام مسما می 

  "سازند.
نه به انتخابات نوع خود نه با رھنمايی ھا و راه انجام معلوم گرديد که احزاب وابسته  نترتيب سربدي

نه با کمک ھای مالی باد آورده ، نه با خروج ارتش اشغالگر و نه ھم باqخره حل ھای باداران خود ، 
با سرنگونی حکومت نجيب و نه ھم با ھيچ وسيلۀ ديگری نتوانستند اخت"فات فی مابين ھمديگر را حل 

خونين تازه و تازه تری بر تن زخمی ملت افغانستان تحميل کردند و نمايند ، بلکه به جای آن اخت"فات 
  غم انگيز ترين حادثات فاجعه بار را آفريدند.

  روس در نتيجۀ مقاومت خود بخودی و دليرانۀ مردم افغانستان ،و اما با اينکه از شکست تجاوز 
ملی دست نيافت ولی " درس ھای حاصله" از ملی خود يعنی آزادی  عالی مقاومتِ  مردم ما به ھدفِ 

بطور ھمه آن تجاوز گستاخانه و ازين مقاومت سلحشورانه چيزی است که در صورت مدون کردن آن 
و به جانبه شايد به عنوان تجارب ارزشمند درتاريخ مقاومت ھای ضد استعماری اين قرن ثبت گردد. 

ھای زاديخواھانه غنا بخشيد و حتی چيزيقين که از خ"ل اين تجارب ميتوان به افکار و انديشه ھای آ
شھيد " رھبر" بخش مود. به تئوری ھای آزاديبخش افزود و چيزھايی از آنرا تکميل و يا تعليق ننوی 

  و تدوين کرده است:کوچکی از اين " درس ھای حاصله" را در چند مورد بدينگونه فورمول بندی 
/ " جنبش مقاومت ضد استعماری ما که بطور خود بخودی آغاز و تکامل يافت از عظمت بی مانند ١

برتئوری ايستی اين جنبش بدان حديست که ب و ضعف غيرقابل تصوری برخوردار بود ، عظمتِ 
و اوايل جنبش ھای خود بخودی و تلقيات موجود از تجارب انق"بات و جنبش ھای سده ھای گذشته 
بايستی با سدۀ کنونی تجديد نظرصورت بگيرد. و اھميت و توانمندی اين نوع حرکت ھای اجتماعی 

ضعف اين جنبش نيزبيشتر نه در فروکش مايۀ جنبش افغانستان مورد ارزيابی مجدد قرارگيرد. 
بلکه بيشتردر امکان  –مورد بحث بوده است چنانچه در سوسيولوجی انق"ب ھای پارينه  –دورانی آن 

ابتذال کاسبکارانه تھی شدن آن از جوھر ھدفمند و متعالی آن و افتيدن در دام توطئه ھای يغماگرانه و 
مردم س نشانۀ عظمت جنبش مقاومت و عدم پيروزی نھفته است. بطور ساده شکست امپرياليسم رو

  جانب ضعف اين مقاومت را می سازد.
رھبری سالم / " درھر جنبش ضد استعماری مسئلۀ رھبری آن از اھميت ويژه ای برخوردار است. ٢

رھبری ، خردمند و انق"بی ؛ مقاومت را تا سرحد يک جنبش آزاديبخش ارتقاء ميدھد و بالعکس 
ماندگی و اسارت مخفی  ته جنبش پرشکوه توده ای را به کجراھه و بيراھۀ عقبعقبگرا و وابس

  رھنمون می گردد."
قدرت ھای خارجی نميتواند ايدئولوژی پاگيری در جامعه به وجود / " . . . اين حکم که " مداخ"ت ٣

تجربۀ افغانستان تفسير مشخص خود را بدينگونه بيابد که: " مداخ"ت آورد" بايد با درنظرداشت 
که تأثيرات مخرب آن تا نسل ھا امتداد خواھد يافت" ولی خارجی البته ميتواند سياستی تباه کن بيافريند 

ھرقدرھم تأييد توده ھای مليونی را با خود حمل نمايد، خصلتاً قادر به به ھرحال يک جنبش وابسته 
آزاديبخش  مشکل استعماری را فقط يک جنبش و حرکتِ  درکشور نيست.ۀ استعماری حل معضل

  ميتواند حل نمايد."
 / " صلح و بيرون کشيدن ملت ازآتش خانمانسوز برادرکشی وقتی می تواند متحقق گردد که دستِ ۴

از گريبان ملت بدور شود. مزدوران بيگانه بطور واضحی عوامل برادرکشی اند. و شی برادرکُ  عواملِ 
بيگانه رھايی يابد.  عواملِ  ما ازدستِ  که سرنوشت ملتِ صلح واقعی و دوامدار وقتی به دست می آيد 

ری نمی تواند گبدين صورت ميان صلح و عدم وابستگی رابطۀ ناگسستنی وجود دارد و يکی بدون دي
   د.تحقق پذير

بناًء ھميشه براختناق ، ترور و دھشت ، مردم ندارند  از جانب ديگر عوامل بيگانه چون پايه درميانِ 
پشاورنشين و قم تجربۀ " پرچم" و " خلق" در افغانستان و تجربۀ احزاب تروريستی افگنی متکی اند. 

  نشين پيش چشم ھرافغان دردمند و واقع بين است.
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طفره رفتن ازين اصل  ور آنست.دھشت افگنی و اختناق در تمام صُ  تروريسم ، زھر دموکراسی پاد
  "حياتی و ضرورت تاريخی، زير ھرنامی صحه گزاردن به ديکتاتوری و اختناق است. . .

دست نشاندۀ  نجيب را و به جای آن جايگزينی يک حکومتِ  حکومتِ  شايد اگرشھيد "رھبر" سقوطِ 
بعدی احزاب وابسته مقاومت را با ابعاد  می کرد و جناياتِ ديگر را با نقاب مذھبی آن ، خود مشاھده 

، به يقين که امروز درس ھای بسيارعميق و آموزنده از آن تدوين می ھول برانگيز آن با چشم می ديد 
  کرد. اما ھمان طوری که او گفته است که :

ۀ قدرت ھای آزمندان" به ھرحال افغانستان دردمند و درخون تپيده که اکنون درگرداب مت"طم منافع 
ھای گسترده به سوی ساحل آزادی می شتابد بيش از ھمه خارجی و درتوفان حوادث شتابندۀ دگرگونی 

و جسارت نيروھای واقعاً وطندوست خود نيازمند است تا با رسم يک به روشن بينی ، ازخود گذری 
تا منزل مقصود برساند و ۀ سرنوشت ملت خود را خط ملی مستقل و واقعبينانه ، کشتی درگرداب نشست

  اين يگانه راه نجات است."
  
  / سخن آخر:۶
  

" ايمان به انق"ب داشتن ، ايمان به پيروزی انق"ب است و اين ايمان نيز خود را در آمادگی ھميشگی 
  برای انق"ب نشان می دھد. . . "

ھميشگی اش به آمادگی و او ايمان به انق"ب داشت ، ايمان به پيروزی انق"ب داشت و ايمان او در 
انق"ب ، پيشتازی ، ازخود انق"ب متجلی می گشت. زيرا مفاھيمی مانند : خود آگاھی ، مبارزه ، 

گذری ، زندگی نوعی ، شھادت و صد ھا از اين قبيل برای او صرفاً اصط"حات و الفاظی که در 
اخ"ق ، سلوکيات ، منش ھا ، بکار گيرد نبود ، بلکه اين کلمات انعکاسی از کردار ، سخنانش آنرا 

، اعتقاد و عملش يک روند زندگی و شخصيت او  کنش ھا و در يک ک"م جانمايۀ زندگی او بود.
ايمانی به بزرگی و شکست ناپذيری ايمان آميزش متقابل با اين مفاھيم انسانی را به نمايش می گذاشت. 
نمی توان داشت ، و ھمتی به وسعت گری او داشتن جز در پرتو آگاھی و انديشمندی به ھيچ وسيلۀ دي

نمی توان حاصل نمود ، و اميد و سترگی ھمت او داشتن جز با ارادۀ آگاھانه به ھيچ وسيلۀ ديگری 
دور انديشی و آينده نگری عالمانه و واقعبينانه به ھيچ واری به روشنايی اميد ھای او داشتن جز با 

  ن اوست که می گويد:و آری ! اي وسيلۀ ديگری نمی توان کسب نمود.
" تنھا درک اين نکته که ما درمغاک تيرۀ بدبختی و سيه روزی زندگی می کنيم کافی نيست ، فھم اين 

ھمانند ما  –که ملت ھای زياد و مردمان بيشماری در نشيب و فراز حادثه ھا نکته ھم ضروری است 
تاريخ خود ، برگذشته و آتيۀ  ھايی برخود وغرق درتيره گی و سياھی روزگار بوده اند و فقط آن –

که درعمق مصيبت ھا و ناکامی ھا ، فروغ جاودانۀ اميد را در دل خود حاکميت بدست آورده اند 
  نگھداشته و برای خروج از ورطه ھا و ب"يا ھمت را از دست نداده اند."

شھيد " رھبر" خود شناسی و يا شناخت از خويشتن خويش در جھان ، کشور ، جامعه و اوضاعی که 
و زندگی می کنيم را برای روشنفکر انق"بی ، برای انسانی که قصد و ادعای در آن به سر می بريم 
دارد ، شرط بسيار ضروری و .زمی حرکت او و جزء مھم خود آگاھی می پيشتازی و پيش آھنگی 

و درست ھمين را وسيله برای گريز از آن خود فريبی يی می دانست که گھگاه روشنفکر به  انست.د
که حتی به " پس مبت" می گردد و درنتيجۀ آن نه اينکه تنھا ازموقعيت پيشاھنگ بيرون می آيد آن 

  آھنگ" نيز مبدل می گردد. 
به جای کليت انق"ب " خود را او در زندگی روشنفکر لحظاتی را به نقد می گيرد که روشن فکر 

  قرار می دھد" و او اين را نفرت انگيز می دانست و می گفت:
ندای ضعيف او از حنجرۀ " پيشآھنگ اگر باری خود را بجای کليت انق"ب قرار می دھد ، وقتی 

و بھمن بر توده ھای مليونی ندارد ، نازک نارنجی روشنفکرانه بيرون می آيد و تأثيری مانند آذرخش 
پرورده در ذھن روشنفکر را می گيرد ، وقتی پوزخند ھا و زھرخند ھا جای ھلھله ھا و شادباش ھای 

آن مرد بزرگ انق"ب و تاريخ به " پس آھنگ" مبدل می شود و در مغاک تنھايی و پيشآھنگ به گفتۀ 
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می شود ولی از فرط وحشت و صدمه ای که بر او از تصورات افيونی خود بيدار ناتوانی به يکبارگی 
فرو می رود و داد می زند که نمی شود ، انق"ب  ءبه حالت ھستريک و اغماوارد شده است دوباره 

، ھيچ کس آمادگی ندارد . . . و بدين صورت در نمی شود ، توده ھا آمادگی ندارند ، ما آمادگی نداريم 
   ديگری فرو می غلتد."منج"ب " از خود بيگانگی " از نوع 

او ھمان طوری که ھر حادثه ، رويداد ، پديده و روندی را به دقت مورد مطالعه و تحقيق قرار می 
حوادث و مسايل مربوط به روشن فکران را با دقت و جديت بيشتر به تدقيق و بررسی و انتقاد داد ، 

اين موضوع و می گرفت. به ويژه آن مسائلی را که به کرکترھا و شخصيت روشن فکر تعلق داشت. 
اين مشکل که گھگاھی روشن فکر خود را به جای کل انق"ب قرارمی دھد ، برای او واقعه ای نيست 
که از آن با يک تذکر ساده و يا ذکر باالخير بگذرد ، بلکه آنرا با جديت ريشه يابی می کند تا راه و 

و مبارزه با اين بيماری را در پرتو شناخت علمی آن به دست آورد. اين مسئله را ابزار دوری گزينی 
  چنين بررسی کرده است:

مراحل کار خود به " جنون عظمت" مبت" به انق"ب رو می آورند ، در آغاز " روشن فکران وقتی 
عظمت حامل ميشوند. عظمت کارانق"ب انعکاس خود را در ذھن روشن فکر انق"بی ، به شکل 

مرحلۀ کودکی  –کارانق"ب ، عظمت روشن فکر انق"بی می دھد. فقط کسانی می توانند ازين مرحله 
خ"ق درخدمت انق"ب و موضوع انق"ب به س"مت عبورنمايند که آگاھی انق"بی را ازطريق عمل  –

و خود را که فقط حامل پيام  ظلم ديده و محروم و ارتقای آن قرار دھد.يعنی انسان رنج کشيده ، 
با ذاتيت و عظمت خلق که سازنده و انق"ب است و بايد در کليت جريان انق"بی منحل گردد ، 

  موضوع اصلی ھر انق"ب است به اشتباه نگيرد."
نقش رھگشايانۀ انسان درمسير تاريخ ، نقش آن انسان ھايی است که با تمام اوصاف و خصوصيات 

در روند تکامل اجتماعی قرار می گيرند و ديگر مجموعه و  –فردی و گروھی خود  –شخصيتی 
ھا و کنش ھای شان بطور طبيعی درمعادلۀ پيچيده و مغلق تکامل درتقابل ب" فصل سيستمی از منش 

و درنتيجه خود نيز جزئی ازتکامل می گردند و درحقيقت با ھمه مشخصات فردی خود  ی گيرد.قرارم
به رھگشايان تاريخ مبدل می ردند منحل می گردند. اينجاست که اين گروه انسان ھا در ناموس تکامل 

فصل ديگری از زندگی برمسير و زندگی و مرگ شان مفھوم نوعی می يابد و مرگ شان نيزھمانند 
سازندۀ خود را به ھمراه دارد. شھيد " رھبر" ھم از آن کت تاريخ تکامل جامعۀ انسانی تأثيرات حر

که با تمام اوصاف طبيعی و اکتسابی خود از روند تکامل تاريخ خرد مندان رھگشای جامعۀ ما است 
ديدۀ بود که مبدل گرديده بود. و لذا برای او زندگی و مرگ دو پمايه گرفته بود و خود به جزئی از آن 

و ھموست که و جان فردی و فزيکی خود ، بلکه درنوع خود آنرا معنی و مفھوم بخشيد. نه در جسم 
  می گويد:

انسان ھا تاريخ خود را می " شرايط و اوضاع به ارث رسيده ازگذشته ، اوضاع جاری که درمتن آن 
، جسارت و انسان ھايی که توانمندی  –اً نه اخير –سازند ، رھگشايان خردمند، واقع بين و باqخره 

و با محتوايی ازخود گذری .زم را برای جھت دھی لحظات تاريخ و تعين آن در اشکال مشخص 
معين درجھت مطلوب داشته باشند ، ھمگی مايه ھايی از ساختمان بزرگ تاريخ است. و بدينصورت 

  ." قلب تپندۀ تاريخ است –شھيد  –است که انسان جانباز و فداکار 
با حاکميت و حکمروايی خويش مانع حرکت تفاوِت عميق کيفی ای که بين زندگی و مرگ آنھايی که 

موانع آن حرکت پيشروندۀ تاريخ می شوند و آنھايی که با فداکاری و قربانی پذيری به مقابله و مبارزه 
  است:چنين بازتاب يافته می پردازند ، در ک"م دلپذير و خوش آھنگ شھيد " رھبر" 

بنا بر قوانين تکامل " قدرتمندان بزرگی ازصحنۀ تاريخ روفته می شوند ولی چون نا پديد شدن آنھا 
اجتماعی است ديگر درصحنۀ آتيۀ تاريخ حضورندارند ، غايب می شوند ، می ميرند و راه را برای 

جود خود دارند و گردانندگان تازه باز می کنند. ولی کسانی ديگر که ھنوز " مرحلۀ تاريخی" را در و
دور ساخته  –ظاھراً  –آنند ، وقتی بنا بر تصادم نيروھای ضد تاريخ و ضد پيشرفت از صحنه آبستن 

در غيبت خود حضور دارند ، در دوری خود ازجمع ھمرھان شاھد و شھيد اند و چنانچه می شوند ، 
مسيرت از آنھا حماسه  مجموعۀ مسيرت برآنھا ھم اثر می گذارد. پيروزیبرھمگی اثر می گذارند ، 
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ھای جاودانه می سازد و شکست آن غبار تيره را نه تنھا بر خود مسيرت بلکه بر چھره ھای درخشان 
  نيز می پاشد."

به سنجش درمی آورد و درواقع و بدينگونه او جاودانگی شھيد را درقالب ضوابط و معيارھای علمی 
ازجانبازی و شھادت تصويری ترسيم می نمايد که انسان خود آگاه در لحظاتی که تاريخ بدان نيازمند 

  پای آن بطور طبيعی می شتابد. او می نويسد:است 
پا از دايرۀ مرگ فرا تر می گذارد و جاودانه زنده است ، در مفھوم " شھيد که درفرھنگ مذھبی 

نقشی را که انسان ھدفمند در لحظه اسانۀ علمی نيزحاضر و شاھد در مسيرت تاريخ است. جامعه شن
، ھايی از تاريخ حک می نمايد ، نه به مفھوم کمی و محدود آن ، بلکه به مفھوم نوعی و نامحدود 

به تراژيک خود  –اثرات بزرگی بر ساختمان تاريخ می گذارد و وقتی اين اثرکذاری در اوج حماسی 
منتھی می شود ، مضمون ايثارگرانۀ اين فرجام فزيکی و محدود ، به آغازی نوعی و نا  مرگ

با قوانين متعارف فزيولوژيک مادی به سنجش در محدودی مبدل می گردد. ديگر موجوديت ايثارگر 
نيرويی سنجيده می شودکه در نمی آيد ، بلکه بيشترموجوديت و حضور ايثارگر و جانباز از ديدگاه 

  مسيرت تاريخی به فعل و انفعال می پردازد." صحنۀ 
آن فرزانه خردمند تاريخ جامعۀ ما ، آن انديشمند رھگشا و آن انسان مومن  –و اکنون شھيد " رھبر" 

اگر خود درميان ما نيست ولی حاضر و شاھد در مسيرت تاريخ است و درمسيرت تاريخ  –و بزرگ 
پيش بينی ھا ، رھنمود ھا ، انديشه ھا و افکار ، اخ"ق و کردار او ميھن ماست. نظرات ، تحليل ھا ، 

درميان ما زنده است و بطور طبيعی به نسل  –که ھنوز مراحلی ازتاريخ را درخود می پروراند  –
خصال و کردار و ادامۀ منتقل می گردد و لذا جاودانه است. و ما " . . . با به ارث گرفتن ھای آينده 

" مشعل فروزان او را تا " سرزمين آزادی" پيشبرد امر بجا مانده و ناتمام او . . ."  راه او از طريق
  بيھراس و با افتخار به دوش خواھيم کشيد.

  
  شھيد " رھبر" در زندگی و مبارزۀ خود! به پيش در راه تطبيق رھنمود ھا ، اخ"ق و اوصافِ 

  !يا مرگ يا آزادی
   )١٩٩٣/ جنوری ١٣٧١( جدی 

  
  موخره:

  
  رفقای عزيز!

حتی برافکار و تحليل ھای سياسی شھيد "رھبر" داشتيم که خيلی با اما به وسيلۀ اين نوشته سيری و سي
و جز اين  خود بحری را در کوزه گنجانده ايم. کوتاهِ  حتِ اواقع درين سي شتاب و عجله و گذرا بود. در

ن گريزی نبود. و درينجا تذکر برخی با نا گزيری ھايی مواجه بوديم که از آچاره ای نداشتيم ، زيرا 
  را .زمی می دانيم.

قرار بود تھيه و ياد بود و بزرگداشت سومين سالگرد شھيد " رھبر"  او.ً اين نوشتار که به مناسبتِ 
فکری و سياسی آن ترتيب شود ، وقت و فرصت کافی در اختيار نداشتيم. در حالی که برخورد به آثار 

و يک کار تحقيقی طو.نی و جمعی انديشمند بزرگ از حوصلۀ شتاب و عجله و يک فرد خارج است 
  نياز دارد.

و بحث ھای شھيد " رھبر" شامل اين نوشتۀ ثانياً تمام آثار ، نوشتجات ، سخنرانی ھا ، کنفرانس ھا 
ر يافته ، با دو نوشتۀ خيلی مختصر انتشافقط مقا.تی که از او در " ندای آزادی"  مختصر نيست.
ا مورد استفاده قرار گرفته است و متأسفانه در ھمين موقع ھمه آثار کتبی و سمعی او ديگر او درينج

  را در اختيار و دسترس نداشتيم.
افکار و  توظيف شده برای اين تأليف و ويرايش اولين باری بود که به کار تحقيقی در موردِ  ثالثاً فردِ 
در مورد انديشه ھا و تحليل ھای سياسی انديشمند بزرگی چون شھيد آنھم  –ھای متفکری انديشه 
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نواقص و نا رسايی ھاييست که به حتم  يکی از عواملِ ، بی تجربگی فرد  ءً بنا .می پرداخت –"رھبر" 
  درين نوشتار موجود خواھد بود.

رابعاً سال ھای نسبتاً طو.نی فاصله ميان ھريک از مقا.ت شھيد " رھبر" که درينجا مورد استفاده 
در تلفيق آن به نظر آيد ، زيرا در رابطه با عين موضوع قرار گرفته است ، شايد مقداری نا ھماھنگی 

. بناًء اگر اين  حتی تا پنج ، شش سال فاصله موجود استنظراتی از او نقل شده است که ميان آنھا 
  نقيصه در جايی از آن به چشم بخورد آنرا می شود به بی تجربگی ويرايشگر نسبت داد.

و اخيراً ھم اينکه اين نوشته بدين انگيزه ، علت و مقصد ترتيب و تاليف يافته است که ھمکاری و 
چند سال گذشته از دوستانی که به نوشته ھا و گفتار شھيد " رھبر" در طی کمکی باشد به آن عده 

معرفی خطوطی در حد تجسم و تخيل يک تصوير اميد اينکه اين مختصر بتواند  بهدسترسی نداشتند. 
  باشد. ھرچند بطور ابتدايی.

يک چشم اندازی به گذشته و نگاھی به  آرزومنديم در عين حال اين نوشته توانسته باشد در حدِ باqخره 
  عقب نيز مفيد واقع گردد ، تا به وسيلۀ آن بتوان عوامل بحران کنونی را از خ"ل آن دريافت.

    و با ھمين اميد.
       
  

     
   
  
  

 


