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 ازسراب تا سراب

  از ماسکو تا واشنگتن
  

  حاشيه ای بر "حل سياسی  ..."        
  
  

  "نگارنده: شھيد عبدالقيوم " رھبر

  

  مقدمه: ضرورِت بر خورد به مسئله: 

درطی سال جاری آوازۀ "حل سياسی مسئلۀ افغانستان" از نيويارک و ژنو به خيمه ھای 
و از آن گذشته در سرزمين آتش وخون  آوارگان ـ قربانيان فاشيسم لجام گسيختۀ روس ـ

بدری را به اميد  ما رخنه کرد. تا جائيکه عدۀ زيادی از"مھاجرين" کوله بار مسکنت و در
ديگر به  بازگشت به سرزمين پدری بستند ، و به اميد اينکه درمدت چند روز يا چند ماهِ 

وطن برميگردند و زندگانی غربت و نا اميدی بسر ميرسد. خيمه ھای حقارت و وابستگی 
  را دريدند وھمراه با تعلقات تحميل شدۀ فرعونی بادارن و"اميران" آنرا به آتش کشيدند.

مردم ما ، در زير پاشنۀ آھنين وخون آلود تزاران نوين نيزبيرون رفتن مھاجمان غارتگر 
قه شماری ميکردند و رويای دلپذير بازگشت ھم ميھنان و خويشاوندان خود روس را دقي

  را در تخي;ت فريبندۀ خود تصوير مينمودند.
از آنھم مھمتر اينکه عده ای کاسبکار وتاجر پيشه که کار شان از تجارت بر وجدان  

مردم تا مشاجره برسرنوشت مردم با< گرفتته است ھم اکنون در صف طويلی از يک 
افله سازشکاران چادر گسترده اند و بنام مردم قھرمان و تسليم ناپذير ما آزادی و رھائی ق

ميکنند تا مگر خود بر  بارگاه ديوان آدمخوار تکدیاز چنگال خون آشام روسی را از 
امواج خروشان مجاھدت مردم به سروری از دست رفته برسند و بر اريکۀ قدرت تکيه 

  زنند.
سشھای "بریء" ھموطنان ما ناگزير بنيان نظاره وسکوت را درين ميان سيلی ازپر

برميکند و ما را وا ميدارد تا با ديد واقعبينانه به ُدور از فريب و خود فريبی عوامل 
راه را برای طرح يک سياست واقعاً مردمی ـ  تاريخی اين ضرورت سياسی را بررسی و

  ازنمائيم.که منافع تاريخی و انق;بی مردم را تضمين نمايد ـ ب

  قـــســـمـــت اول:

  جنگ و صـلح وچنـد گـونگـی آن:
  

استعمار لجام گسيختۀ روسی بعد از تمھيد و آمادگی يکربع قرن دست تجاوز مستقيم    
وگستاخانۀ خود را به کشور ما دراز کرد. و با کودتای منحوس ثورخواست کشور ما را 

را ميچاپيد ـ به مستعمرۀ کامل خود مبدل از يک موقعيت نواستعماری ـ که تا آنوقت نيز آن
نمايد. مقدرات مردم ما را لگد مال، و ارزشھای مادی(سرزمين، دارايی، منابع زيرزمينی 
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تا کار ارزان) ومعنوی(استق;ل، حاکميت ملی و اجتماعی و فرھنگ) آنھا را بغارت 
  ببرد.

رويای غارت  استعمار روسی از ھمان روز کودتای خونين ثور در قمار کودتا ھا
سرزمين پدری ما را ميديدند. مردم آزادۀ ما چنگال خونچکان استعمار روسی را بر 
گلوی مقدرات وسرنوشت خود احساس نمودند و برای رھائی از غول استعمار تصميم به 
مقاومت تا پای جان گرفتند. و بدينصورت جنگ افغانستان در تقابل خونين دو اراده ـ 

  ی و اراده و ايمان خلل نا پذيرافغانی متولدگرديد.ارادۀ استعمارگر روس
سياست است با وسايل ديگر". خاصيت و ماھيت جنگ را  جنگ بقول ک;وزويتس "ھمان

سياستی تعيين ميکند که در ورای جنگ(قبل از آن ھمراه با آن و بعد ازختم آن) وجود 
دارد. درجھان پر آشوب کنونی در کشورھای مختلف و با شيوه و اشکال مختلف جنگ 

ی ھا (بکمک جريان دارد: جنگ ويتنامی ھای مھاجم عليه مردم کامبوج، جنگ حبش
روس ھا وکوبائی ھا)عليه خلق اريتره، جنگ اسرائيلی ھای اشغالگر عليه فلسطينی ھا، 
جنگ داخلی؟ لبنان، جنگ تاميل ھا عليه دولت سری <نکا، جنگ ميان ِسکھا با دولت 
حاکم ھند در پنجاب شرقی، جنگ کونتراھا با حکومت ساندنيست در نيکاراگوئه، 

پيرو، ِال سلوادور، کولمبيا، گواتيما< و ... در امريکای   مبارزات مسلحانۀ مردم در
  <تين و ده ھا جای ديگر.

در دھه ھای گذشته تجربه ھای ويتنام، کوبا، انگو<، موزامبيق، گينه بيسائو و ده ھا 
تجربۀ پيروزمند ديگر نشان داد که اگرملتی کوچک اراده نمايد، بپا خيزد و دست به 

پافشاری ورزد بشرطی که از يک سياست درست ـ آگاھانه و  س;ح برد و بر مبارزه
ترقيخواھانه ـ پيروی نمايد، سرانجام ميتواند بزرگترين قدرتھای امپرياليستی را بزانو 

  درآورد. 
اگر امروز کشورھائی مانند ويتنام و کوبا به چماق گندۀ استعمار روسی مبدل شده اند 

اصر خلقھای ھمسايه و برادر خود را در جنوب وھمگام با نيات عظمت طلبانۀ تزاران مع
شرق آسيا و افريقا در زيرچتر"فدراسيون جنوب شرق آسيا" ويا ادعای کاذبانه و مزدور 
منشانه "مسيونھای انق;بی" به تيغ ميکشند، ما ضمن تقدير و بزرگداشت ازمبارزات مردم 

ر قرون پيشين خود را در اين کشورھا اين واقعيت تلخ را متوجه ميشويم که اگر استعمارگ
ورای "مدنيت" پيشرفتۀ غرب و"دموکراسی" پنھان ميکرد، که گويا قشون استعماری 
"مسيونھای تمدن غربی" در کشورھای مستعمره و در ميان بربريت قرون وسطائی خاور 
زمين و افريقا بود!! اکنون استعمارگر اواخر قرن بيست نيزخود را در ورای 

نھای انق;بی" می پوشاند. ولی خاصيت وماھيت ھر دو بمثابه "سوسياليسم" و"مسيو
تجاوزاستعماری يکسان  است، و افسانه ھا و اسطوره ھای انق;بی نما نميتواند ماھيت 

  زشت و پليد آنرا بپوشاند.
ادعاھای عوامفريبانۀ   با وجود درھم برھمی سيمای جھانی و بغرنجی آن وعلی الرغم 

آنچه بروشنی ديده ميشود اينست که در جھان ما دو نوع جنگ  جنگ افروزان بين المللی
وجود دارد: جنگ عاد<نه وجنگ غيرعاد<نه. جنگ استعمار روس عليه مردم 
افغانستان، جنگھای تجاوزی ويتنام و کوبا عليه کامبوج و اريتره، حم;ت امريکا، عليه 

ھا، جنگھائيکه بخاطر حفظ ليبی و گرانادا، حم;ت اسرائيل عليه فلسطينی ھا و لبنانی 
سلطۀ صاحبان قدرت بميان ميآيد و توده ھای مليونی را بخاطر اھداف آزمندانۀ خود به 
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کشتن ميدھند ـ چنانچه جنگ ايران وعراق ـ ھمگی جنگھای غيرعاد<نه اند. در حاليکه 
جنگ مردم افغانستان عليه استعمارگر روسی، جنگ خلق فلسطين عليه اسرائيل، جنگ 

اريتره عليه حبشی ھا و کوبائی ھای جنايتکار چنانچه جنگ مردم کامبوج عليه  مردم
  ارتش مھاجم ويتنامی ـ روسی ھمگی نمونه ھائی از جنگھای عاد<نۀ زمان ما اند.

تعيين خاصيت وماھيت جنگ در ھرزمان و در تحت ھرگونه شرايطی ازاھميت اساسی 
ی و در نتيجه وظايف عاجل و درازمدت برخوردار است چه اين مسئله اوليتھای مبارزات

  ما را در لحظه ھای معين تاريخی تعيين  مينمايد.
يا اع;ن ناشدۀ جنگ نيز با ماھيت وخاصيت آن ارتباط  ع;وتاً اھداف اع;ن شده و

ناگسستنی دارد. يعنی يک جنگ عاد<نه ـ چه در مبارزه عليه امپرياليسم ويا ارتجاع 
دی انسان ازقيد وبند مناسبات غيرعاد<نه (اقتصادی ـاجتماعی، داخلی ـ اساساً درجھت آزا

سياسی ـ فرھنگی) علت غائی خود را می يابد و در واقع ماھيت عاد<نۀ خود را مديون 
اين جھت گيری آزاديخواھانه است. حال اگر يک جنگ عاد<نه خود را در چارچوب منا 

ازين محدودۀ تاريخی بمبارزه سبات غيرعاد<نه محبوس سازد و در راه آزادی خود 
  نپردازد، در آن صورت به ماھيت عاد<نۀ خود خدشه وارد ميسازد.

اين مسئله اگر از يکجانب به عينيت حرکت سياسی(ملی ويا اجتماعی) ارتباط دارد 
ازطرف ديگر نيز به جانب ذھنی انق;ب پيوند دارد که چگونه رھروان صديق راه انق;ب 

ه خود را ازميان موانع و معض;ت دقيق عملی بطرف"ملکوت آزادی" ميتوانند آگاھانه را
باز نمايند. ولی نتيجۀ يک جنگ وفرجام آن ـ و ھر مبارزه بطورکلی، مطلقاً به ماھيت آن 
ارتباط ندارد و اين مسئله بطوردايم تعيين کنندۀ پيروزی نيست. بسياری ازجنگھا و 

ان و سردمداران استعماری، امپرياليستی خيزشھای توده ای عاد<نه و برحق توسط ج;د
و ارتجاعی سرکوب شده اند. ومثالھای زيادی نيز از پيروزيھای نيروھای تاريخزده 

  درتاريخ به مشاھده ميرسد.
علی الرغم اينکه يک امرعاد<نه از پشتيبانی اکثريت مردم ـ چه درسطح ملی و يا بين 

و با وجود اينکه يک مبارزۀ عاد<نۀ توده ھای مليونی مردم را  المللی ـ برخورداراست
الھام بخشيده و در راه مبارزه وپيشرفت بسيج ميکند، ولی عاد<نه بودن بذات خود و به 
تنھائی سند مؤفقيت مبارزه نيست. درصورتيکه ما خواھان پيروزی يک جنگ عاد<نه (و 

و ابزار پيروزی آنرا آماده سازيم، در غير آن  يا مبارزۀ عاد<نه) باشيم، بايد تمام وسايل
  به فا تاليسم بی پايه و پندارگرايانه می افتيم که نتيجه ای جزشکست ندارد.

ولی عاد<نه بودن يک مبارزه(و يک جنگ بطورخاص) که بطورکلی با تکامل تاريخی 
درنتايج ھمآھنگ حرکت ميکند در تحليل نھايی و در نتيجه کلی ميتواند مؤثر باشد نه 

مقطعی ومرحله ای. به مفھوم اينکه اگر امروز مبارزۀ عاد<نه ای شکست ميخورد، چون 
نيروی اجتماعی ـ تاريخی با ابزار، وسايل و راه ھای مؤفقيت آن ھنوز به پختگی و قوام 
خود نرسيده است، درفردا که تکامل اوضاع آن نيرو ابزار و وسايل <زمه را در دسترس 

  ميدھد اين مبارزه به پيروزی ميرسد.توده ھا قرار 
بناًء نبايد امکان شکست ھای مقطعی ومرحله ای را با ايمان تخطی نا پذير به پيروزی 
نھايی بھم خلط کرد. عدم فھم اين وحدت ـ ناھمگونی و ارتباط منطقی ميان اين دو، يا ما 

که ھيچ کدام آن بامنطق  را به انقياد وا ميدارد و يا به "<فزنی" بی پايه وتقدير گرايانه؛
  علمی سازگاری ندارد.
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اگر"جنگ ھمان سياست با وسايل ديگر است" و در زمانيکه وسايل سياسی صلح آميز 
برای تحقق سياست معينی کافی و يا مناسب نباشد اطراف متخاصم دست به آتش ميبرند و 

زھمان از طريق قھر و زور آن سياست را عملی مينمايند. به ھمين صورت صلح ني
  "جنگ با وسايل ديگر است".

وقتی اھداف معينی از طريق جنگ بدست نيايد درآنصورت بايد شکل مبارزه وتحميل 
اراده تغيير نمايد، تا از طريق "صلح" به آن اھداف سياسی برسند. و يا اگر فشار قھر و 
زور(جنگ) بآن حدی رسيد که ارادۀ طرف ديگر در مقابل آن بشکند بايد اين شکست 
اراده مقھور خود را در متون قرار دادھای سياسی وتوافقات ذات البينی ايکه بطور 

  "صلح آميز" نگارش مييابد مسجل نمايد.
بناًء طوريکه جنگھا دارای ماھيت متضاد اند و از منشأ و اھداف متضاد آب ميخورند، 

ندانه انواع مختلف صلح نيز دارای ماھيت يکسان نيست. ميان صلح عاد<نه وشرافتم
  وصلح غير شرافتمندانۀ تحميلی و وطنفروشانه نيز دريايی ازخون فاصله وجود دارد.

چنانچه معيارھای صلح عاد<نه و شرافتمندانه با صلح غيرعاد<نه وغير شرافتمندانه 
  متفاوت است راه ھا وشيوه ھای رسيدن باين دو نوع صلح نيزازھمديگرمتفاوت ميباشد.

صلحی است که آزادی خلقھا، ملل وکشورھای دربند و اسير  صلح عاد<نه عبارت ازآن
را بطور کامل، بدون قيد وشرط و فوری تأمين نمايد. ھرگونه محدوديتی که اين آزادی را 
در شکلی از اشکال آن و در کيفيتی ازکيفيات آن مخدوش نمايد، چنانچه ھرگونه قيديکه 

، و يا ھرنوع ظرف زمانيکه اين اين آزادی را به نفع استعمار، ارتجاع مشروط سازد
آزادی را به قيود زمانی متقبل مشروط سازد در واقعيت امر، اصل صلح عاد<نه را زير 
سؤال قرار ميدھد. صلح عاد<نه بنابر طبيعيت وماھيت خود نميتواند نسبت به مسألۀ 

ديتھای آزادی ـ به مفھوم عام کلمه ـ دريکی ازصور آن بی تفاوت بماند و يا قيود ومحدو
نافی آنرا متقبل گردد. اينست آن معيار اساسی و اصولی ايکه بايد در مسألۀ صلح عاد<نه 
ھميشه بدان توجه داشته باشيم، و اجازه ندھيم آزادی مردم ما در ھيچ شکلی از اشکال آن 
و در ھيچ صورتی از صور آن توسط استعمارگر ـ بطور مستقيم يا غير ممستقيم، با 

  المانه و خاينانه ـ مورد معامله قرار گيرد.قرارداد ھای ظ
ما جانب تطبيقی اين مسأله را در قسمت سوم مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواھيم 

  داد.
در تضاد ماھوی باھمديگر قرار دارد و يکی  وغيرعاد<نه چنانچه ماھيت صلح عاد<نه

  ام;ً متفاوت است.نافی ديگر است، راه ھا و شيوه ھای رسيدن به آنھا نيز ازھم ک
به پيروزی جنگ عاد<نه است. ھرگاه جنگ عاد<نه به  صلح عاد<نه اساساً وابسته

پيروزی برسد در آنصورت بر پايۀ اين پيروزی ميتوان اميدوار بود تا صلح عاد<نه نيز 
تحقق يابد. البته اين ت;زم و وابستگی دايمی نيست. در بسا موارد تاريخ خود مان، ما 

عاد<نۀ ضد استعماری پيروزيھای چشمگيری بدست آورده ايم ولی استعمار و  درجنگ
گماشتگان آن توانسته اند در مرحلۀ توافقات ديپلوماتيک وسياسی مردم و رھبران واقعی 
آنھا را از صحنه بدور سازند و يکی ديگر از گماشتگان خود را برگردۀ مردم ما سوار 

زين واقعات تاريخی برای ما افغانھا بخصوص در سازند. درس گيری و تجربه اندوزی ا
  شرايط کنونی دارای اھميت فراوان است.
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صلح عاد<نه بايد بنابر ارادۀ آزاد مجاھدان و پيکارگران جنگ آزاديبخش بوجود آيد. 
تحميل صلح عاد<نه توسط استعمارگر و ايادی آن و يا توسط يک نيروی سومی بر 

يک صلح عاد<نه را تأمين و تضمين نمايد. در شرايط  تفنگداران راه آزادی نميتواند
کشور ما اين صلح نميتواند بنابر اوامر ونواھی کشورھای ھمسايه و يا کشورھای 
"اس;می" ويا قدرتھای جھانی حريف امپرياليسم روسيه بر مردم ما تحميل گردد. در ھيچ 

نگ و صلح نيز نميتواند کجای دنيا "دايۀ مھربانترازمادر" وجود نداشته است ومسألۀ ج
  ازين قضيه استثنايی داشته باشد.

صلح عاد<نه نميتواند برخ;ف منافع تاريخی و انق;بی مردم به خصوص مردم  
زحمتکش و پا برھنه متحقق گردد. به اين دليل ساده که بار جنگ عاد<نه را اساساً مردم 

جنگھای عاد<نه است.  زحمتکش و بی چيز يک کشور به پيش ميبرند. اين قانون کلی
کاخ نشينان و نخبگان ھماره در لحظات اول جنگ رخت برمی بندند و به گوشۀ امنی پناه 
ميبرند، وتعجب آور اينکه ھرقدر دامن مبارزه طو<نی تر شود، وقربانی بی ھمتای مردم 
فزونی گيرد، اشتياق سروری اين فراريھای رياست جوی نيزشعله ور تر ميگردد. ولی 

ه احوال اين "نخبگان" منتظر فرصت اند تا "نقش تاريخی" خود را بعنوان "ناجی" درھم
 ويا ميانجی ادا نمايند.

صلح عاد<نه اگر بعد ازين ھمه جانفشانی و فداکاری برای قھرمانان گمنام و واقعی نتواند 
دستآوردی از مجاھدت و استواری پيشکش کند، ع;وه بر ناسپاسی به خون شھدای راه 

  دی، نميتواند جامعۀ آزاد وشگوفان آينده را مژده دھد.آزا
  چنانچه صلح عاد<نه نميتواند برخ;ف جريان تاريخی تکامل اجتماعی قرار گيرد:

جنگ آزاديبخش بمثابه فرايندی انسانی و رسالتمند نميتواند خود را تا اخير به مبارزه 
ريخی مجزا و يا در تقابل با عليه استعمارگر مشخصی محدود نموده و از کليت فرايند تا

آن قرار گيرد. چه "احساس ملی در نھايت خود يک احساس قلبی است ولی وسيلۀ 
اجتماعی ومادی برای مقابله با دشمن بوجود نميآورد". اين وسيلۀ اجتماعی آنگاه بوجود 
ميآيد که جنبش ھمگام با روند تکامل اجتماعی حرکت نمايد و روز تا روز در ميان اقشار 
وطبقات ذی نفع اجتماعی ريشه بگيرد، آنھا را آگاھانه بدور برنامه ای سياسی با خطوط 
روشن فرا خواند وتجمع کمی آنھا را بعنوان "کيفيتی" در روند تکامل اجتماعی بکار 

  گيرد.
ھر جريان سياسی ضد استعماری که خود را ازين محتوای اجتماعی تھی سازد اگر ھم 

انگيختۀ مردم بتواند به بازی بپردازد، سرانجامی جز شکست روزی چند بر احساسات بر
  و سرافگندگی نخواھد داشت.

نتيجتاً صلحی که بازتاب پيروزی جنگ مقاومت و ارادۀ آزاد نيروھای مقاومت ملی را 
تجسم بخشيده، منافع آنی وآتی مردم ما را پاسداری وفرايند تاريخی تکامل اجتماعی را 

ون سھمگيری فعال توده ھای مليونی مردم متحقق گردد. ھر ياور گردد؛ نميتواند بد
نيروی سياسی و ھر طبقۀ اجتماعی به تنھايی ضعيفتر از آن خواھد بود که بتواند اين 
ھدف بزرگ را برای مدتی دراز، در پيچ وخمھای دشوار مبارزه برشانۀ خود حمل کند. 

که از يک رھبری انق;بی اين مأمول را فقط توده ھای مليونی ، مردم متحد و آگاه 
واقعی، که در ميان مردم تولد يافته، در ميان آنھا قربانی داده، شکستھا و دستآوردھای 
خود را مديون ھمکاری ومعاضدت مردم باشد، و راه خود را ازميان خواست ھا و 
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آرزوھای مردم، درد و رنجھا وت;ش وتکاپوی آنھا به طرف پيروزی باز کند، ميتواند 
سازد نه اين يا آن نيروی "<فزن" دور از آتش مبارزه و نه ھم اين يا آن سازمان متحقق 

مونتاژ شده در دستگاھای خارجی. سھمگيری فعال، آگاھانه و متحدانۀ مردم در ايجاد 
يک صلح عاد<نه آن کيميای نا يابی است که بدون آن ھمۀ شروط ذکر شدۀ قبلی به 

  جم;ت ميان تھی مبدل ميشود.
که "سير در آفاق" تئوری ھای علمی ما را به بينش روشن و ژرف ياری ميرساند  اکنون

بايد چراغ بدست، پا درسرزمين واقعييت بگذاريم و در <له زار خونين ت;شھا، افت 
  وخيزھای انسانی خود مان دسته گل واقعی برچينيم.

  
  قسـمت دوم:

  پـويـشـی در سـرزمـيـن واقـعـيـت:
  

که بعد از قريب يک ربع قرن تمھيد و زمينه چينی شيادانه  جنايتکار روسامپرياليسم    
) دست به کودتای خونين زد تا مگرمقدرات کشور ما را از ١٩٧٨( ١٣۵٧در سال 

قتل  طريق ستون پنجم خود باندھای"پرچم" و "خلق" بطور کامل بدست گيرد. بعد ازينکه
حشت بينظير آن نتوانست ارادۀ بمباردمان، ترور و و عام، کشتارھای دسته جمعی،

رزمجويانۀ مردم ما را به شکست و انعطاف وا دارد وخود رژيم دست نشانده درميان 
بحرانات تصفيه ھا وتصفيه ھای متقابل، فروپاشيدگی وعدم اطمينانيکه "مگس را با توپ 
نابود ميساخت" به سراشيب سقوط و نا بودی رسيده بود ارباب جنايت پيشۀ روسی اش 

اچار با تعويض پيھم نوکران و فرستادن ارتش اشغالگرخود جنايت بزرگ وفراموش بن
  ناشدنی راعليه مردم ما و بشريت مترقی مرتکب گرديد.

از ابتدای کودتا تا کنون مردم آزادۀ ما برای سرنگونی قھری رژيم کودتا وقطع وطرد 
رداخته اند. جنگ کامل استعمار از کشور بطورشگفت انگيزی بسيج شده و به مبارزه پ

مقاومت ملی ما درطی ھشت سال گذشتته آن کارنامۀ پرافتخار وحماسی مردم ماست که 
در امتداد تاريخ ضد استعماری و آزاديخواھانه آن جايگاه بس رفيعی را اشغال کرده 

  است.
بدينصورت اراده و ايمان خلل ناپذير انسان آزاديخواه افغانی در مقابل ارادۀ زورگويانه 

درامپرياليسم روس بمثابه دونوع عامل متضاد جنگ در جامعۀ ما درحال مصاف  وقل
نبرد و زور آزمايی است، تا بار ديگر در تاريخ بشريت و تاريخ پرافتخارآزاديخواھانۀ 
کشور ما ثبت گردد که: "ايمان خلل ناپذيرافغانی غلبه ميکند يا س;ح مھيب روسی"، ما 

نی مانرا بنابر پيشرفت قوانين علمی تکامل اجتماعی نھايت پيروزمند جنگ مقاومت ميھ
در گدشته ھا بررسی کرده ايم و اکنون سرتکرار آن نداريم. درينجا ما ميخواھيم روی اين 

  نکته روشنی بيندازيم که در جامعۀ ما نيز دو نوع عامل جنگ وجود دارد:

  جنگ مقاومت ميھنی مردم ما عليه استعمارگر روسی و مزدوران آن.ـ 

  ـ جنگ نيروی اشغالگر روسی وچوچه سگان "پرچمی" "خلقی" آن عليه مردم آزادۀ ما.
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گرچه ھرکدام ازين دو عامل در درون خود از ناھمگونی بزرگی برخوردار است، 
چنانچه جنبش مقاومت ، طبقات مختلف مردم ما را در خود احتوا ميکند که ھرکدام بنابر 

سياسی پايگاھای اجتماعی، سياسی و شيوه ھای  منافع طبقاتی و الزامات ايدولوژيک ـ
مبارزاتی ويژه ای دارد. در درون اردوگاه دشمن نيز اين ناھمگونی بنابرتضادھای 
درونی و رقابت برای دم جنباندن در برابر ارباب روسی روزافزون است. ولی بطورکلی 

ضاد آشتی ما دو نوع ارادۀ متضاد درمقابل ھمديگر با دو سياست مت درجنگ مقاومت
  ناپذير صف آرائی کرده است که ھستی يکی مستلزم نابودی ديگری است.

سياستی که استعمار روس را از بھره کشی اقتصادی وتسلط فرھنگی تاسرحد کودتا و 
تسلط سياسی برمقدرات مردم ما و باhخره ارسال قشون نظامی بيش ازصد ھزاری اش، 

عماری(امپرياليستی) است. که ھدف آن رھبری ميکند يک سياست استعماری و نو است
  چپاول و غارت اقتصادی، مسخ فرھنگی تا سرحد انقياد و بردگی کامل امتداد دارد.

شيوه ھای عملکرد اين سياست که از طريق سياست بدنام خروشوف "گشايش بطرف  
شرق" به ھمکاری با ارتجاع داخلی افغانستان آغاز گرديد و با مشاطه گری ارتجاع، 

ت وتأئيد آن تا سرحد توطئه عليه آن تغيير شکل داد، باhخره بعد از کودتا خود را در تقوي
يک رژيم فاشيستی دست نشانده نمايش داد که بعد از يک سال و نيم دست و پا زدن 
درگرداب تباھی نھايتاً درکام متروپول خود استعمار روس سقوط نمود. و تا کنون نيز 

تمام جوانب زندگی مردم ما سايۀ منحوس وسياه ترور و فاشيسم لجام گسيختۀ روس بر 
  وحشت خود را گسترده است.

سياستی چنين با اھداف چنان و با اينگونه شيوه وعملکردھا نميتوانست عکس العمل 
آزاديخواھانۀ مردم ما را برنينگيزد و بحکم اينکه "ھرکجا ظلم وستم وبھره کشی است 

  مبارزه وجود دارد".
ا برای سرنگونی رژيم فاشيستی کودتا و آزادی ازقيد وبند روابط جابرانۀ مبارزۀ مردم م

استعماری و نو استعماری نيز به اشکال مختلف از قيامھای ھمگانی شھری تا مقاومت 
منفی عدم ھمکاری، واکنشھای طبقاتی ومليتی ومحلی خود را تا سرحد مبارزۀ مسلحانۀ 

تقاء داد. طبقات و اقشارمختلف ضد خود انگيختۀ مردم در سطح ملی گسترش و ار
استعمار روسی ـ ومزدوران دست نشاندۀ آن ـ اگرچه در پايگاه ايدولوژيک و الزامات 
سياسی وشيوه ھای تشکي;تی خود کام;ً ازھم متفاوت و در مقابل ھم قرار دارند، ولی در 

ن انداختن يک نکته بطورعينی باھم ت;قی ميکنند و آن مبارزۀ ضد استعمار روس، بيرو
عساکر اشغالگر روسی وسرنگونی رژيم دست نشانده و مزدورآنست. اين خواست 
مجموعۀ ملت ماست که خود را در سازمانھای سياسی واشکال مبارزاتی متعدد نشان 

  ميدھد.
بناًء اين دو سياست از بن و ريشه بطورآشتی ناپذير باھم در تضاد بوده و پيروزی يکی 

  ی ديگری است و راه سومی وجود ندارد.بطورحتمی مستلزم نابود
خود ميسوزد ومقدرات مردم ما  جنگی که اکنون مدت ھشت سال است مردم ما را درآتش

را چه در زيرچکمه ھای خون آلود اشغالگران روسی و چه در پناگاه ھای آوارگی دست 
  خوش نابودی ساخته است درماھيت خود دو نوع عوامل جنگ را در خود نھفته دارد:

جنگ استعماری و ضد استعماری، جنگ تجاوزی و ضد تجاوزی، جنگ بھره کشی 
وضد بھره کشی، جنگ مسخ فرھنگی وجنگ ضد مسخ فرھنگی، جنگ نابود کننده و 
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جنگ ھستی آفرين، خ;صه جنگ غير عاد<نه و جنگ عاد<نه در مقابل ھم مصاف داده 
با ھم ھمزيستی داشته باشند، اند. اين دو نوع عوامل جنگ از ديدگاه علمی نميتواند 

نميتوانند باھم سازش کنند، نميتوانند با ھم جمع شوند. يا جنگ عاد<نۀ ما جنگ غير 
عاد<نۀ روس را نابود ميسازد و يا جنگ غيرعاد<نۀ روس جنگ عاد<نۀ ما را به ديار 
نيستی ميفرستد، در ھر دو صورت نه شکست استعمار روس ازافغانستان سيستم 

ليستی را بطور کامل نابود ميکند و نه ھم شکست مردم ما از استعمار روس آتش امپريا
مبارزات مبارزات مردم ما را کام;ً ميتواند از بين ببرد. اين مبارزه درھرحال بعد 
ازشکست و پيروزی اين حلقه و اين مرحلۀ مبارزه متوقف نميشود و تا آنوقتی که بشريت 

رانه ھای استعمارـ ارتجاع کاخ بلند آزادی وآزادگی را مترقی و رنجيده و زحمتکش بر وي
  برافرازد ادامه خواھد داشت.

ولی اين ماھيت آشتی ناپذيرعوامل جگنده در دوطرف معادلۀ جنگ ، مانع ازين نميشود  
که درين جريان پيشروندۀ تاريخی عوامل صلح نيز رشد نمايد. از بطن جنگ و از 

علمی عوامل صلح نيز با آن توليد يافته اند. ھيچ روزيکه جنگ آغاز يافته است بطور
جنگ بدون فرجام صلح آميز آن درجھان وجود نداشته ونخواھد داشت. وھيچ صلح 
دوامدار بدون جنگی که آنرا بوجود آورده وجنگی که بدان منتھی ميشود وجود نخواھد 

تمام پديده  داشت. جنگ با صلح و صلح باجنگ رابطۀ تنگاتنگ دارد و اين قانون اساسی
  ھای اجتماعی است.

ولی بايد گفت که چنانچه عوامل جنگ در کشور ما يکسان نبوده وع;وه بر دو طرف 
گسترده در آن حکومت  Hetrogenity متضاد وآشتی ناپذير جنگ تعدد و ناھمگونی

ميکند،ھمچنان ما دونوع عوامل صلح را بايد در جنگ کنونی خود نشانه گيری نمائيم که 
  خود اين ناھمگونی را حمل ميکند. در بطن

يکی ازآنھا صلح روسی است که گاھی اززبان گورباچوف و زمانی ھم از دھان چوچه 
سگان مزدور آن از ببرک گرفته تا نجيب بيرون می جھد. ماھيت اين صلح، خلع س;ح 

بر مقدرات کشورما و درنتيجه انقياد  روس کردن نيروھای مقاومت ومردم، تسلط کامل
ل ميھن ماست صلحی که اکثراَ بنام "حل مسايل اطراف افغانستان" در مناسبات و کام

روابط بين المللی خود را نمايش ميدھد. اين صلح بر چھار پايۀ اساسی تکيه دارد: نابود 
کردن مقاومت افغانستان، مأيوس کردن مردم از نيروھای مقاومت، فشار بر ايران و 

وايی وخرابکاری وبمب گزاری در مح;ت پر بخصوص پاکستان از طريق حم;ت ھ
  جمعيت،  واغواگری وصلح خواھی در سطح بين المللی.

ولی اين چھار پايۀ متحرک و ناھمگون ومتناقض بر شانه ھای خود آرزوی مرده ای را 
  حمل ميکند که "نوشادر" روس در طی ھشت سال نتوانسته است آنرا بحرکت وا دارد.

ن است که با زبان گويای تفنگ آنرا بيان داشته اند عناصر ديگرش صلح مردم افغانستا
اين صلح آزادی کامل افغانستان، اعادۀ حق حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی و اخراج 
کامل بدون قيد وشرط و فوری ارتش اشغالگر روس از افغانستان است که لزوماً شکست 

ت مزدوران حلقه بگوش کامل امپريالييسم روس وسرنگونی رژيم دست نشانده ومجازا
  آنرا نيز به ھمراه دارد.

شکست امپرياليسم روس در افغانستان و تحصيل استق;ل و آزادی ملی آن الزام اجتناب نا 
پذيرسياسی است که بدون آن انق;ب ملی دموکراتيک ما گامی ھم نميتواند به جلو بردارد. 
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در ورای شکست امپرياليسم خام طمعان وشيادانی که تحقق انق;ب ملی دموکراتيک را 
روس وصلح شرافتمندانه مبنی بر تحقق آزادی ملی کامل و واقعی کشور ما ميدانند ره به 
ترکستان می برند وھرقدر بيشتر خود را در لفافه ھای انق;بی نما و يا متبرک بپوشانند، 

  بيشتر در لجن زار ازخود بيگانگی و اپورتونيسم فرو می روند.
ع صلح دريايی ازآتش وخون در جريان است وت;قی آن دو نه از نظر ميان اين دو نو

  ايدئولوژيک و نه ھم از ديدگاه عملی امکان پذير نيست.
مانع از آن نميشود که عده ای نا بخرد و يا فرصت  ولی اين واقعيت زنده، ملموس و گويا

ان اين دونوع طلب در پی اين باشند تا ميان دو نوع صلح، ميان اين دو نوع اراده، مي
ھدف و دورنما پلی بزنند و طرحھای ميانگين وميانجی خود را به عنوان راه حلھايی 
ارائه دارند که ما به برخی از آنھا بطورمختصر اشاراتی مينماييم. اگر چه برخوردھای 
سياسی ـ عملی نسبت به مسئلۀ صلح "سازشی" توسط نيروھای مختلف با اھداف متفاوت 

ه ما بطور مفصل درين مقاله درماھيت ھرکدام از آنھا نميتوانيم عميق عنوان شده است ک
  شويم فقط با رسم خطوط کلی آن ميتوان جھت گيری کلی آنھا را نشانه گيری نمود:

) بازار مشترک اروپا ١٩٧٩بعد از تجاوزنظامی مستقيم روس در افغانستان در دسامبر(
کارينتون وزير خارجۀ اسبق انگليس در ) طرح پيشنھادی <رد ١٩٨٠در اوايل سالھای (

مورد افغانستان را بعنوان يک طرح اروپايی قبول و پيشنھاد آنرا به جامعۀ بين المللی و 
  اطراف ذينفع توصيه نمود.

طرح کارينتون که بر گزاری يک کنفرانس بين المللی را در مورد حل مسئلۀ افغانستان 
دايمی شورای امنيت ملل متحد از کشورھای پيشبينی مينمود ع;وه براشتراک پنج عضو 

ھمسايۀ افغانستان مانند ايران، پاکستان، ھند و برخی از کشورھای اس;می نيز برای 
بحث ومذاکره وکوشش در راه حل مسئلۀ افغانستان دعوت به عمل ميآورد. کارينتون گويا 

رح خود موقعيت روسی ـ امريکايی ممالک غيرمنسلک واس;می افغانستان را در ط
انعکاس داده بود که بايد نمايندگان ازين جريانات بين المللی در حل قضيۀ افغانستان 
سھمگيری نمايند. اين طرح که در فورمول بنديھای عملی خود اشتراک نمايندگان دولت 
دست نشاندۀ روس و مجاھدين افغان را نيز در مراحل معينی ازين کنفرانس پيشبينی 

روسيه بنابر اينکه طرح غير واقعی و غير عملی است از اعتبار ميکرد به علت مخالفت 
ساقط گرديد.گرچه طرح کارينتون بطور عملی از صحنه خارج شده است ولی ھنوز ھم 
فکر کنفرانس بين المللی و زير فشار قرار دادن روس از جانب افکار عمومی جھان نزد 

  رد.بسياری از کشورھای جھان بخصوص در قارۀ اروپا وجود دا
) که برای بحث روی مسايل ٨١در کنفرانس بين المللی سوسياليست ھا در مادريد(سال 

خلع س;ح ھسته ای منعقد شده بود آقای امين "واکمن" که خود را در مجامع بين المللی 
نمايندۀ "افغان ملت" يا حزب سوسيال دموکراسی افغانستان ميدانند طرحی برای آشتی 

لی ارائه دادند که درآن يک حکومت ائت;فی (بشمول پرچمی ھا ـ ملی درين مجمع بين المل
خلقی ھا) زير رھبری غ;م محمد فرھاد و يا عبدالملک "عبدالرحيم زی" مطرح گرديده 
بود. اينکه آيا مرحوم غ;م محمد "فرھاد" و يا مرحوم "عبدالرحيم زی" با اين طرح 

اريم ولی آنچه واضح است اينستکه موافق بودند يا خير ھنوز اط;عات مؤثق در دست ند
در افغانستان اشخاص صاحب نفوذ و صاحب  روسھا ھمزمان با اين طرح ميخواستند

وجھه مانند "عبدالرحيم زی" وغيره را بدور طرحھای سازشکارانۀ خود جلب نمايند و 
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برای ھمچو عناصر حدوداً شرايط مساعد مبارزۀ سياسی را نيز فراھم کرده بودند 
عبدالرحيم زی" نيز روی طرحی کار ميکردند که با تحقق آن روسھا از ومرحوم "

افغانستان خارج ميشوند. پايه ھای اين طرح طبق اظھارات مرحوم "عبدالرحيم زی" اين 
بود که روسھا فقط به سه شرط از افغانستان خارج ميشوند يکی اينکه به "پرچمی ھا" 

 ٧٨قرارداد ھای منعقده ميان دولتين از سال و"خلقی ھا" صدمه ای وارد نيايد. دوم اينکه 
بايد به رسميت شناخته شوند و سوم اينکه يک حکومت غير مخالف روس در افغانستان 
رويکار آيد. اين طرح بايد توسط عده ای ازعناصر سرشناس جامعۀ افغانی عملی می 

در عين حال  گرديد که ميتوانست ظاھراَ الترناتيفی در مقابل دولت دست نشانده باشد که
بايد خ;ء واقعی سياسی را پرکند ومانع به قدرت رسيدن عناصر مجاھد در افغانستان 

  شود. ما ازتفصيل بيشتر درين مورد عجالتاَ خود داری ميکنيم.
به ھر حال طرح آقای "واکمن" بعلت دوری شان از سرزمين واقعيت انعکاس <زم خود 

درميان مجامع بين المللی وعناصر افغانی در را در ميان نيروھای مقاومت نيافت وحتی 
خارج نيز بدان برخورد جدی صورت نگرفت و تا اکنون طرح مذکور در طی فراموشی 
مانده است وھيچگونه بازتاب خود را چه درميان مجاھدين ومردم افغانستان چه درداخل 

  وچه در مراجع بين المللی نداده است.
ه پادشاه سابق افغانستان به عنوان مھره ايکه ميتواند شا ازچندين سال بدينسو، محمد ظاھر

در توافقات ميان "شرق" و "غرب" اعتماد ھر دو جانب را کسب نموده و به مثابه عنصر 
  رھبری کنندۀ "آشتی ملی" نقش بازی کند سِر زبان ھاست.

سياست کلی ظاھر خان در طول چند سال برين بوده است که طرحھا وسياست ھای خود 
باط;ع عموم نميرساند وميخواھد با تکيه بر سرمايۀ چھل وچند سال حکومت خود را 

وخانواده اش مسايل را در پشت پرده با قدرتھای بزرگ حل نمايد. درست اين سياست "  
" افسانه ساز" وی است که در طی چندين سال توانسته خود را در اذھان توده ھای 

توده ھائی که بطورعموم بنابرعقب ماندگی مليونی مردم ما تا حدودی مطرح سازد، 
مفرط فرھنگی نه با واقعيتھای تلخ و بغرنج ملی و بين المللی بلکه با مشتی پندار وافسانه 
ھا ک;ويز اند و اکثراً ھم اين گونه پندار ھا و افسانه ھای توده ای است که از طرف 

سوء استفاده قرار  قدرتھای بزرگ وعناصر فرصت طب بعنوان "خواست توده ھا" مورد
  ميگيرد.

اين واقعيت دارد که تعداد چشمگيری از مردم ما خواستار برگشت ظاھر خان وگرفتن 
زمام امور بدست خود است. ولی اين خواست کام;َ عکس العملی است و بر پايۀ منافع و 

عکس العمل دوگانه ای که از يک واقعيت  مصالح آنی و يا آتی مردم استوار نيست. يک
خ نشأت ميکند که کارد را به استخوان مردم رسانده است و مردم به اصط;ح به " کفن تل

  کش قديم خدا بيامرزی ميفرستند".
واختناق بينظير و بی مانندی را  از يکطرف استعمارگر روس رژيم فاشيستی ترور

 ه ويک مليون نفر از مردم ما را ازتيغ گذراند درکشور ما پھن کرده است که در نتيجۀ آن
بيش از سه مليون را آواره و دربدرساخته و ازجانب ديگر دولتھای پاکستان وايران به 
ھمدستی قدرتھای بزرگ عناصر بيکفايت، نابخرد وتنگ نظر و بی مسئوليت را 
برسرنوشت ومقدرات مردم ما حاکم ساخته اند که بنام اس;م خواھی ودين پناھی جنايات 

تکب شده اند. بيزاری از روس استعمارگر و تنفر از بزرگی را درحق مردم وملت ما مر
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رھبران ساختۀ دست بيگانه درغياب يک جريان روشنگرمسلط بر اذھان و وجدان مردم، 
آنھا را در دام اوھام گذشته گرايی مياندازد و بدينصورت تمنای بد از بدتر خود را 

  درخواست مردم برای بازگشت ظاھرخان متجلی ميسازد. 
ن از ھر دو پاشنۀ خود زخم پذير است. يکی اينکه نيروھای مقاومت مسلح ولی ظاھرخا

مردم از آن حمايت نميکند و يا اق;َ اگر نَه بخش بزرگی، اق;َ بخش قابل م;حظه ای از 
مخالفت خود را اظھار داشته اند، ثانياَ اينکه  ضمنیآن، با آمدن ظاھرخان بطورعلنی و يا 

ـ نظامی درميان مردم ظاھر خان را مجبور ميسازد تا نداشتن پايگاه مطمئن سياسی 
بطورکلی وعمده بر توافقات بين المللی تکيه نمايد توافقی که فقط در دو حالت امکان 

  پذيراست:
يکی اينکه جنبش مقاومت کنونی ما بدان حدی ازپختگی وص;بت خود برسد که در آن 

اين فقط درصورتی است که جنبش منافع دو ابر قدرت امپرياليستی با خطر مواجه شود. 
مقاومت کنونی در زير رھبری عناصر مستقل وانق;بی به وحدت برسد و برنامه ھای 

  انق;بی خود را برخ;ف خواست دو ابرقدرت امپرياليستی درصحنۀ عمل پياده نمايد.
نی دوم اينکه دو ابرقدرت امپرياليسی به توافقاتی کلی درسطح بين المللی اقدام نمايند(يع

در تجديد تقسيم جھان بطورکلی به توافقاتی برسند) و افغانستان جزئی ازين توافق کلی 
باشد. درشرايط کنونی ھيچکدام ازين دو شرط ُمَتَوِفر نيست بناَء تبانی و توافق دو 
ابرقدرت بر روی مسئلۀ افغانستان چنانچه ديروز، امروزنيز بچشم نميخورد. و اظھار 

مه ھای نجيب را بايد آن پردۀ دودی دانست که در ورای آن نظرھای گورباچوف وکرش
بزرگترين جنايات عصر با قساوت و بيرحمی غيرقابل تصوری بطور مستمر پياده 
ميشود. بدينصورت بايد ظاھرخان و حواريون او را بطورکلی بعنوان مسئلۀ توافق دو ابر 

جودی ندارد وفقط قدرت مطرح بحث قرار داد چه اين مسئله بطور مستقل واقعيت و
  ميتواند به اوضاع وشرايط ويژه تبانی مورد بحث قرار گيرد.

 Le)، مصاحبۀ او در لوموند(٨١مصاحبۀ ظاھر خان با "المجله" کويتی درسال (
Monde( ) مصاحبۀ ايشان در "مسلم" ٨٣در سال ،(The Muslim  چند روز قبل

ھم يار نرنجد" آنچه دراوضاع ھمگی نشاندھندۀ آن سياستی است که "ھم لعل بدست آيد و
  خونبار ملت ما نميتواند بطور واقعی تحقق يابد.

البته بحث روی محمد ظاھرشاه بعنوان مھره ای برای تبانی دو ابرقدرت معنی آنرا 
  نميدھد که وی وحواريونش يگانه عنصر ومرجع حل سازشی قضيۀ افغانستان اند.

با افرازات سياسی خود نيروھای مختلفی درجريان چند سال گذشته جنبش مقاومت ما نيز 
  را بيرون داده است.

درين ميان نطفه بندی يک جريان سازشکار در درون جنبش مقاومت از دير زمانی بطور 
واضح قابل رويت است. البته اين جريان سازشکار نيز محصور به نيروھا وشخصيتھائی 

ا "قاب قوسين او ادنی" نيست که درسخنرانيھای خود حل سياسی مسئلۀ افغانستان ر
ميدانند و اگر روزی ميخواھند توافقات پشت پردۀ خود را درموسم حج لباس متبرک 
مذھبی بپوشانند و وقتی پرده ھا پائين ميافتد چيزی بر صحنه ظاھر نميشود بناچار راه از 

  کعبۀ ِگل به کعبۀ ِدل ميبرند و از دريچۀ قصر سفيد سربيرون ميکنند.
ی سازشکاری ھستند که اق;ًَء " آنچه مينمايند ھستند" ولی در واقعيت امر اينھا آن نيروھا

نيروھای بظاھرجنگ طلبی نيز در يمين و يسار به انتظار نشسته و به اصط;ح ترازو 
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بزمين ميزنند تا در معام;ت سازشی جايگاه بھتری بدست آورند.اين البته ھمزمان با 
  ۀ شان برای ھرکدام اينھا تعيين کرده اند.تقسيم وظيفه ايست که اربابان پشت پرد

  ھرچه استاد ازل گفت بگو ميگويـم          در پس آئينه طوطی صفتم داشته اند
پايۀ منطقی اين گفته در وابستگی عميق وچند جانبۀ اين نيروھاست که از پول تا س;ح تا 

ای پشاور تا سرير خيمه و راشن آنھا ھمگی از آن منابع ميرسد که آنھا را از پس کوچه ھ
  "امارت" رسانده اند.

اين گونه نيروھا که قوت ونفوذ خود را مديون س;ح و پول خيراتی ھستند نميتوانند 
سياست مستقل از منابع ايجاد کنندۀ خود داشته باشند و در تحليل نھائی وقتی اربابان آنھا 

ر دلخواه خود قرار قصد سازش با حريف را داشته باشند آنھا را با نوک انگشت در مسي
ميدھند ودرصورت مخالفت آنھا را از خواب سنگين "امارت" بيدار کرده و دو باره 

  درجايگاه واقعی شان قرار ميدھند. که بايد منتظر آن روز بود.
ولی بايد گفت که مبارزۀ ديپلماتيک و"سياسی" برای رسيدن به حل "مطلوب" ازطرف 

م بنابرمنافع ويژۀ خود درجريان است که اين قدرتھای بزرگ ونيروھای مقاومت ھرکدا
  موضوع بحث قسمت آيندۀ اين مقال خواھد بود.

  
  قسمت سوم:

   ل مطروحۀ "حل سياسی":يبدا
  

بعد از کودتای ثور وبخصوص بعد از تھاجم نظامی روس به افغانستان کشور ما يکباره 
افغانستان طوريست که ھمه درگرداب تضادھای بين المللی افتيد. موقعيت ويژۀ کنونی 

کشورھای دنيا سالی يکبار درچارچوب ملل متحد دربارۀ سرنوشت افغانستان و آيندۀ آن 
اظھار نظر ميکنند وکشورھای بسياری نيز سياست ھای بين المللی ومنطقه ای و يا 

  مشخص خود را در ارتباط با مسئلۀ افغانستان عيارميسازند.
ھم بعنوان يک قدرت عظمت طلب وتوسعه جوی روسيه بعنوان کشوری اشغالگر و

امپرياليستی در مورد افغانستان دارای سياست ھای معينی است، چنانچه حريف 
امپرياليستی اش امريکا نيز در ارتباط با مسئلۀ افغانستان بر مجموع سياست ھای جھانی 

آن  و منطقه ای خود تجديد نظر نموده وافغانستان  جايگاه مھمی در سياست خارجی
کشور بازی ميکند. کشورھای متعدد ديگری نيز ھستند که مسئلۀ افغانستان برای شان يا 
به علت مسايل و منافع اقتصادی ويا بنابر سياستھای جئوپوليتيکی وامنيتی ارزش 

  بخصوص دارد.
بھر حال بحث روی سياست ھای تمام کشورھای جھان و يا اق;ً مھمترين آنھا در رابطه 

درين مقال امکان پذير نيست. ما درين قسمت به بررسی بدائل روسی،  با افغانستان
امريکائی و بدائل جنبش مقاومت(که ازين يا آن طريق تحت تأثير سياست ھای کشورھای 
ذينفع قرار دارند) برخورد ميکنيم وطرح ھمه جانبۀ اين مسئله را به مقا<ت ديگر و 

  اوقات ديگر موکول می نمائيم.
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  وسی : الف ـ بدائل ر

روسيه از قرن سيزده به اينطرف (به استثنای دورۀ کوتاه درقرن جاری) ھماره کشوری 
توسعه جو وعظمت طلب بوده است. توسعه جوئی روس ازطرف شمال به به سواحل 
بحر شمال  ميرسد و در جنوب نيز اشتھای رسيدن به بحر ھند دارد. درشرق سرزمينھای 

اق کرده و درغرب تا نزديکی دريای راين خود را وسيعی ازچين و ژاپن را بخود الح
رسانيده است. ع;وتاً دست اندازيھای اين قدرت توسعه جو از قلب افريقای سياه تا دماغه 
ھای شمال آن امتداد دارد. درامريکای <تين از کوبا درشمال تا ارژانتين در جنوب به 

وج درجنوب شرق تا منگوليا توطئه گری مشغول است. و درآسيا از ويتنام و<وس وکامب
در شرق و از افغانستان به امتداد ھند وخليج فارس تا مديترانه به مين گذاری سياسی 

  مشغول است.
اين قدرت توسعه جو وجنگ افروز درافغانستان برای يک بازی نافرجام سياسی و يا 

ايمی مانور نظامی نيامده است. بطور واضح و روشن روس امپرياليستی بقصد اشغال د
افغانستان وتبديل آن به مستعمرۀ کامل خود به کشور ما تجاوز نموده است. ھر نيروی 
سياسی که اين محاسبۀ واضح وروشن را در برخوردھای سياسی خود مدنظر نگيرد، به 
اين يا آنصورت در خدمت اھداف روس قرار ميگيرد. ولی اين ھدف روشن البته شيوه 

بخصوص بعد از مقاومت د<ورانه وجانبازانۀ مردم ما ھای پياده کردن يگانه ندارد. 
وعکس العمل ناشی از آن در سطح بين المللی وصف بنديھای بين المللی مخالف توسعه 
جوئی روسی در افغانستان راه حلھا و بدائل متعددی را پيش پای روسيه قرار داده است 

  که ھمگی در خدمت اين ھدف يگانه امپرياليسم روس است.

  رکستانی کردن مسئلۀ افغانستان :ـ  ت1

قرن گذشته ترکستان زمين(بعداً بنام  ٧٠و ۶٠يکصد وبيست سال قبل در دھه ھای 
جمھوريت ھای تاجکستان، ازبکستان وقرغزستان) مورد حمله و تجاوز روسی 
قرارگرفت. دراوايل اين اشغال مؤقت وانمود ميگرديد وآمدن " قطعات محدود" عساکر 

 Forward Policyدفاع ازين سرزمينھا درمقابل سياستھای پيشروی روسی فقط برای 
انگليس عنوان گرديد ولی داخل شدن اين " قطعات محدود" روسی به ترکستان وعلی 
الرغم مبارزات دامنه دار مردم برای آزادی وعلی الرغم وعده ھای دروغين بيرون رفتن 

ن سرزمينھا به روسيه منتھی از آن سرزمين ھا توسط رژيم تزاری به الحاق کامل اي
  گرديد.

 کامل افغانستان را بنام ترکستانی کردن  Annexion  اکنون نيزسياست الـحاق
)(Turkistaniz  مسئلۀ افغانستان ياد ميکنند يعنی يکی ازطرحھا و بدائل حل مسئلۀ

افغانستان که ازطرف روس دنبال ميشود الحاق کامل سرزمين ماست. اين طرح در اولين 
ھای کودتای منحوس ثورنخست توسط ببرک مزدور(که درآنوقت معاون حزب ومعاون ما

شورای انق;بی بود) در شورای انق;بی ؟! زير نام داخل شدن فوری افغانستان درپکت 
وارسا و کوميکون عنوان گرديد ولی بنابر اخت;فات ميان "خلق" و "پرچم" وسلسله 

درآنوقت رد گرديد ولی ببرک وشرکاء سوار بر  عوامل منطقه و بين المللی اين پيشنھاد
رويای ديرين پطر کبير را درتوسعه جوئی بطرف  ١٩٧٩تانکھای روسی در دساممبر 
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جنوب ياری کردند تا درتاريخ مبارزات ضد استعماری ما بحق لقب تزارمل وشاه شجاع 
  روسی را کمائی کند.

  د داشت: روسھا در دوحالت با طرح ترکستانی کردن سروکار خواھن
حالت اول شکست کامل نيروھای مقاومت و تفاھم در سطح بين المللی با نيروھای رقيب 
امپرياليسم روس برای الحاق افغانستان بمثابه موضوع مبادله است. اين حالت برای 
امپرياليسم روس ايده آل است ولی بنابر اوضاع واقعی داخل افغانستان و واقعيتھای بين 

  ق آن ناچيز وحتی ناممکن است.المللی امکان تحق
حالت دوم شکست فاحش سياسی ـ نظامی روس درافغانستان(و يا احياناً شکست فاحش 
امپرياليسم روس در ديگر نقاط جھان) فروپاشی رژيم مزدور وتمام مؤسسات نمايشی 

 deآنھاست که بعنوان عکس العمل ماجراجويانه يک ابرقدرت خود را در الحاق واقعی 
facto ا رسمیويde jure   افغانستان نمايش دھد تا با اين ماجراجوئی شکست برنامه

 ١٩٧٩ھای قبلی خود را بپوشاند. چنانچه روس اشغالگر با ماجراجوئی نظامی دسامبر 
شکست سياسی خود را مبنی بردفاع از رژيم کودتا پرده پوشی نمود، اين بعيد به نظر 

نظامی ارتش اشغالگر خود را با  نميرسد که در لحظۀ  مناسبی شکست سياسی ـ
ماجراجوئی الحاق يا ترکستانی کردن افغانستان پرده پوشی نمايد. ھم اکنون جابجا کردن 
مھره ھای دولتی، زدن مؤسسات افغانی (از پوليس مخفی تا ارتش، از حزب تا مؤسسات 

ليسم دولتی) بطور عينی در ھمين جھت سير ميکند که درتحليل نھائی خود برای امپريا
روس راه ديگری باقی نمی ماند. يا بايد فروپاشی کامل تمام مؤسسات دست نشاندۀ خود 
را مشاھده کرده و به آن تن دردھد که با منطق استعماری روس سازگاری ندارد، ويا 
اينکه قدمی فراترگذاشته مقدرات کشور ما را ـ حتی در ظاھرامرـ نيز خود بدوش بگيرد 

انی کردن والحاق است. ترکستانی کردن ممکنست اشکال ويا که اين خود ھمان ترکست
حتی مراحل مختلفی داشته باشد. شايد داخل کردن رسمی افغانستان در چاچوب 
کوميکون، داخل کردن افغانستان به پکت وارسا، انتگراسيون اقتصاد سياسی مناطق 

 ره الحاق عملی معينی از افغانستان با جمھوريتھای آسيائی تحت اشغال روسيه و باhخ
facto de  ويا حتی رسمیde jure   آن در قدمھای بعدی عناصر و اجزای ازين طرح

  باشد که بطور مستمر ومرحله به مرحله مورد اجراء قرار گيرد.

  افغانستان : Mongolizeـ  منگولی کردن ٢

آن مقصود از منگولی کردن افغانستان آن حالت سياسی ـ قانونی بين المللی است که در
يک حکومت کام;ً دست نشانده بدون کوچکترين حق ابتکار و آزادی عمل فقط در ظاھر 
امر ازموقعيت يک دولت مستقل برخوردار باشد. منگوليای کنونی که بعد از آزادی از 
چنگال امپرياليسم جاپان باhخره با تغييرات کلی در سطح بين المللی در دست روسيه 

و آزاديھای خود چه در داخل کشور وچه درسطح بين المللی افتيد امروز از تمام حقوق 
محروم است نمايندۀ چنين دولتی در ترمنولوژی بين المللی است. چه مزدوران برسر 
اقتدار منگولی فقط با ساز روسی ميرقصند و از خود ھيچگونه اراده و آزادی ندارند 

ن روس آنچنان بر گردۀ زندگی مردم درتمام ساحات وابسته به روس است و پاشنۀ آھني
  خلق منگولی فشار ميآورد که بدترين نوع استعمار را در اواخر قرن بيست نشان ميدھد.
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اين يکی ديگرازطرحھای عملی سياست صلح خواھی روس است تا افغانستان را نيز به 
منگوليای ديگری مبدل نمايد که دران افراد مزدوری مانند تره کی، ببرک، نجيب و... 

يلی از مزدوران بيمقدار بيايند و بروند ولی آنچه جاودانگی دارد تسلط بدون درصف طو
  چون وچرای روس است.

برای روسھا درصورتيکه حالت اولی (الحاق) ميسر نباشد منگوليائی کردن با صرفه 
ترين راه حلی است که در پی تحقق آن ھستند. پيش شرط و الزامات اين راه حل ع;وه 

دم ما ھمانا راضی ساختن جامعۀ بين المللی ـ بخصوص کشورھای بر شکست مقاومت مر
  ھم مرز افغانستان ـ به پذيرش واقعی و يا رسمی اين واقعيت است.

برای صلح عمدتاً روی اين طرح  اکنون روس امپرياليستی درتحرکات بين المللی خود
ه سياسی کار ميکند. چون اين طرح برای استعمار روس ھم از لحاظ نظامی وھم ازنگا

و دور  ١٩٧٩وتبليغاتی با صرفه است. دور کردن "خلقی" ھا از قدرت سياسی در سال 
کردن ببرک از رھبری حزب ـ بعنوان عنصر بدنام وغير قابل پذيرش برای جامعۀ بين 
المللی ـ و آوردن فردی کام;ً وابسته، بی کفايت و بی ابتکار که فقط با مدح وثنای روس 

را به پيش ميبرد، بيشتر با تحقق اين پ;ن ميتواند ھمآھنگی داشته  زندگی نکبت بار خود
  باشد.

  ـ  آلمانی کردن افغانستان :٣

شايعۀ رفتن روس در ورای مرزھای ھندوکش ھرچندگاھی يکبار اوج ميگيرد و دوباره 
خاموش ميشود. البته اين شايعه ھا اکثراً توسط خود روس و برای برطرف ساختن 
پوتانسيل مبارزاتی مردم جنوب ھندوکش افغانستان و ايجاد تفرقه و نفاق در ميان مليتھا و 

ن حرکت مانوری که در ھيچ لحظه ای نبايد از آن غافل اقوام ملت ماست. ولی ع;وه بري
 Piece Meal Policyشويم روس برای تجزيۀ افغانستان و بلعيدن قطعه قطعۀ آن 

  برنامه ھائی رويدست دارد.
ـ که به اشکال اقتصادی، سياسی و  ١٩٧٨تجاوز روس به افغانستان چه قبل از سال 

تا سرحد اشغال نظامی کشور ما گسترش فرھنگی عملی ميگشت ـ وچه بعد از آن ـ که 
  يافت ـ دارای دوھدف بھم پيوسته است:

يکی اقتصادی وديگری جئوپوليتيکی(سياسی ـ نظامی). شمال افغانستان عمدتاً محل بھره 
کشی اقتصادی روسی است: گاز طبيعی، ذغال سنگ، مس، يورانيوم، پنبه، ميوه جات 

ا ھميشه خواب انتگراسيون ترکستان افغانستان ھمگی عمدتاً در شمال متمرکز اند و روسھ
  را با ترکستان روسی می بينند.
چه و<يات جنوب شرقی(پکتيا، ننگرھار، لغمان، کنرھا)  در حاليکه در جنوب ھندوکش

وچه و<يات جنوب غربی(قندھار، ھرات،فراه، نيمروز)عمدتاً از لحاظ جئوپوليتيکی برای 
مناطق با پاکستان وايران، نزديک بودن اين مناطق روس ارزش دارد. ھم مرز بودن اين 

به بحرھند، نزديکی آنھا به خليج فارس ھمگی امتيازات غير قابل انصرافی است که در 
  استراتيژی کرۀ ارض روس، افغانستان را بعنوان مھرۀ مھم جا داده است.

دارند ولی ھر اين دوجانب مصالح روسی در افغانستان با وجود اينکه عميقاً باھم ارتباط 
کدام بطورنسبی ميتواند مستق;ً در سياست ھای روس جا باز کند. بدينصورت بعضاً 
اينطور شايع ميشود که روسھا ميخواھند به شمال ھندوکش عقب نشينی نموده و درجنوب 
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بيطرف؟ را بوجود آورند که به عنوان دولت  Mini Stateھندوکش يک دولت کوچک 
روسيه و رقبای آن درمناطق جنوب آسيا حايل گردد. الحاق ميان  Buffer Stateحايل 

در واقع پيش درآمد اين طرح بود تا امپريالييسم روس  ٨١و ٨٠منطقۀ واخان در سالھای 
خود  Piece Mealعکس العمل مردم افغانستان ومردم جھان را درقبال سياست 

  ارزيابی وبعد در آينده تصميم بگيرد.
آنرا بنام آلمانی ساختن افغانستان ياد کرده ايم ـ در صورتيکه تجزيۀ افغانستان ـ که ما 

امپرياليسم روس در مقابله با نيروھای مقاومت ازلحاظ سياسی ونظامی دچار اشکا<ت 
جدی گردد ونتواند درپھنای وسيع کشور نيروھای خود را پراگنده سازد بناًء اين طرح 

ميتواند بعنوان يکی ازحلقه ھای شيطانی  برای تجزيۀ مقاومت و ايجاد تفرقه ميان مليت ھا
  روس مورد استفاده قرار گيرد.

اگرچه در شرايط و اوضاع کنونی تطبيق طرح آلمانی ساختن کمتر امکان تحقق مييابد 
ولی با پيشرفت مقاومت و بوجود آمدن پيچ وخم ھای جديدی در راه مبارزه، ما بايد ازھم 

نظامی و تبليغاتی داشته باشيم واھداف روسھا را  اکنون در قبال اين طرح آمادگی سياسی،
درين ساحه به مردم خود بفھمانيم و آنھا را در مقابل مانورھا وتحرکات دشمن آماده 
بسازيم چه در آينده ھا ممکن است تحو<ت و تکامل اوضاع در آن جھاتی حرکت نمايد 

اhخره آلمان در دستور که مسئلۀ تجزيۀ افغانستان ھمانند کوريا، ويتنام، قبرص و... ب
روز قرار گيرد. مھمترين مسئله درآمادگی برای اين قضيه طرح يک برنامۀ عملی برای 
حل مسئلۀ مليت ھا وکوشش در راه حل تضادھای ناشی از بقايای روابط قبيلوی، عشيره 
ای وسمتی جامعۀ عقبماندۀ ماست که پايه ھای مادی توطئه ھای دشمن را ميسازد. طرح 

  نبۀ اين مسئله رابايد به مقا<ت ديگری گذاشت.ھمه جا

  افغانستان : Finlandizeـ  فنPندی کردن ۴

را با<ی شمال وشرق  درسالھای جنگ عمومی دوم وقتی نيروھای ھيتلری حم;ت خود
اروپا آغاز نمود برخورد نيروھای مختلف در قبال آن متفاوت بود. اتحاد شوروی بعنوان 

ای را بر فنلند روی دست گرفت و بعد از اشغال فنلند با حکومت اجرائات احتياطی حمله 
آنکشور به توافق رسيد که اين حکومت حق ندارد در آينده ھيچگونه عمل مخالف دولت 

  شوروی را رويدست بگيرد و يا در ھمدستی با ديگران باين کار بپردازد.
توار است که کشوری فکرفنلندی کردن اساساً بر روی مفھوم سياسی " دفاع از خود" اس

از حم;ت خارجی ترس دارد بناًء برای دفاع از مرزھای خود ميخواھد کشور ھمسا يۀ 
خود را در چارچوب يک قرارداد رسمی بيطرف بسازد و برای اينکار دست به اشغال آن 
ميزند تا اين بيطرف سازی را در وقت کوتاه و با شرايط بھتری به مرحلۀ اجراء 

افغانستان امروز فنلند سالھای اول جنگ عمومی دوم است؟  آيا حملۀ درآورد. ولی آيا 
روسھا به افغانستان برای دفاع از سرحدات جنوبی آن است؟ آيا ھدف از حمله بی طرف 

  ويا امثال آن است؟... NATOسازی افغانستان وجلوگيری از دخول آن در پکت ناتو 
يدھيم که اگر در آستانۀ جنگ عمومی ما فع;ً سربحث اين قضيه را نداريم وفقط تذکر م

دوم و در خ;ل آن اينگونه تحرکات و اجراآت احتياطی ميتوانست قابل توجيه باشد 
درشرايط صلح " فن;ندی کردن" بمعنای محدوديت حق حاکميت ملی يک کشور است. 
يعنی اينکه يک کشور" فن;ندی شده" در مورد نيروھای مسلح خود، در بارۀ جھت گيری 
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سياسی و در ارتباطات بين المللی خويش آزادی کامل نداشته مجبور به پذيرش  ھای
سلسله نورم ھا و قواعد خاص است که در اساس با حق حاکميت ملی در تضاد است. در 
ترمينولوژی سياسی اکنون نيز " فن;ندی کردن" افغانستان به معنی محدود کردن حق 

روسی در مورد سرنوشت آيندۀ کشور  حاکميت ملی آنست که در واقع پذيرش شروط
ماست: يعنی در داخل کشور ما با نيروی وابسته به روس و مزدوران آن نه تنھا مطابق 
به قوانين کشوری خود رفتار نميتوانيم بلکه بايد تنھا به علت اينکه دست تائيد روس پشت 

ود با روسيه قواعد سر آنھاست به آنھا امتيازات معينی نيز قايل شويم. بايد در مناسبات خ
وقوانين دوستی؟!! را مراعات کنيم وھيچ دولتی ـ و يا حتی نيروی سياسی ای ـ حق ندارد 
جنايات روس را در افغانستان افشاء و مطابق بآن سياست ملی وبين المللی خود را عيار 
سازد و در صورت تخطی از آن، آن دولت متھم به دشمنی با روس ميگردد که مطابق 

ن;ندی کردن" روس حق مداخلۀ رسمی در امور داخلی افغانستان را دارد. دولت طرح " ف
ھای آيندۀ افغانستان حق ندارند با کشورھای ديگر قراردادھای اقتصادی، سياسی، 
فرھنگی و يا نظامی منعقد نمايند که مطابق به فھم روسيه مغاير با مصالح و منافع روس 

کردن افغانستان ـ يعنی افغانستان با "حق حاکميت در افغانستان است. بنابرين فنلندی 
محدود"، يعنی ھمان طرحی را که برژنف در مورد کشورھای اروپای شرقی عنوان 
ميکرد ومطابق به آن خلق چکوسلواکی را به خاک وخون کشاند، اکنون در زير پردۀ 

  نازک دپلوماتيک "فن;ندی کردن" افغانستان خود را مطرح ميسازد.
دی کردن افغانستان در واقع حد اقل خواست روس در افغانستان است و آن در طرح فنلن

صورتی است که مطابق به توازنات داخلی و بين المللی طرحھای سابق الذکر آن قابل 
تحقق نباشد درآنصورت روس امپرياليستی حاضر خواھد بود اين طرح را بپذيرد و بر ما 

ن نکته را اضافه کرد که طرح " فن;ندی کردن" وھمه جھان منت بگذارد!! البته بايد اي
افغانستان تنھا از طرف روس عنوان نميشود، بلکه عدۀ ديگر از نيروھای بين المللی 
بخصوص در اروپا ـ نيز در اطراف اين طرح می پلکند و نقشی برای خود جستجو 

  ميکنند.

  ب : بدائل امريکائی ـ غربی برای حل مسئلۀ افغانستان :

ۀ سياست افغانی امريکا در مقا<ت ديگری به صراحت گفته ايم که امريکا او<ً ما دربار
با مسئلۀ افغانستان با يک منطق کمی برخورد مينمايد. ثانياً اينکه برای امريکا فرصت 
خوبی ميسر شده است تا امپرياليسم روس را درکوھپايه ھای غرورآفرين افغانی 

رد وفکر نميشود امريکا اين فرصت ط;ئی را ميخکوب نموده وضرباتی بر آن وارد آو
بآسانی از دست بدھد و اخيراً اينکه برای امريکا جنگ افغانی بذات خودش ارزش دارد 

  نه از لحاظ نتايج آن.
بنابرين حرکت امريکا ـ و در مجموع غرب ـ را در مورد حل سياسی قضيۀ افغانستان 

درغير آن نميتوان به اھداف و روشھای  بايد با اين سه تـز يکجا مورد مطالعه قرار داد
  امريکا بطور واضح ودرستی دست يازيد.

ع;وتاً امريکا به عنوان يک ابر قدرت امپرياليستی نسبت به مسائل مختلف جھان بويژه 
افغانستان دارای بديلی واحد نيست که دست و پای خود را با آن ببندد، بلکه بدائل متعددی 

است که ھرکدام بنابر اوضاع متغيرميتواند جايگاه معينی از ھمزمان برای کار رويدست 
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سياست ھای امريکا را حايز گردند. وما درينجا بطور مختصر ازچند بديل آن تذکری به 
  عمل ميآوريم.

  ـ افغانستان ويتنام روسيه :١

درگير ويتنام گرديد که اثرات آن نه تنھا به  ٧٠تا سال ھای  ۵٠امريکا ازسال ھای 
روپاشيدگی ارتش استعماری امريکا منجرگرديد، بلکه با<تر از آن تأثيرات شکست وف

ژرف و ديرپای آن در داخل جامعۀ امريکا از حرکت  ضد جنگ، تورم پولی تا شگاف 
درميان طبقات حاکمه امريکا ـ که منجر به ماجرای واترگيت گرديد ـ امتداد يافت. در 

بودا نمائی کارتر را ميتوان در واقع مرحلۀ سياست انزواگرائی و  ٧٠نيمۀ دوم سالھای 
بعد از ويتنام در سياست خارجی امريکا ناميد که "عقدۀ شکست" جنگ ويتنام در ھمه 
امور وسياست آن حاکم بوده است. اکنون، ما سرتحليل تأثيرات جنگ ويتنام بر امريکا را 

است که چگونه نداريم ولی برای سياست سازان امريکا ھميشه اين سؤال مطرح بوده 
  ميتوان افغانستان را به ويتنام روسيه مبدل نمود؟

ويتنامی ساختن جنگ افغانستان بر روی چند تـز اساسی تکيه دارد: اين جنگ بايد 
روسيه را بطور کامل افشاء ساخته و پرستيژ جھانی  طو<نی باشد ـ تا چھرۀ استعماری

ن بايد اين جنگ در آن ابعادی آنرا به عنوان دوست خلقھا و... ضربت بزند. ھمچنا
حرکت نمايد تا تأثيرات آن بر مجموع اوضاع سياسی، نظامی و اقتصادی روسيه ھم 
درکوتاه مدت و بخصوص دراز مدت واضح گردد. ع;وتاً اين جنگ بايد آنچنان برای 
روسيه دست و پا گير شود که نه بتواند آنرا خاتمه دھد و نه ھم بتواند به پيروزی برسد 

انند "زخمی که ھم درد دارد و ھم خارش" بايد مدت زمان درازی روسيه را بيازارد وم
تا با مشغوليت آن در افغانستان بتوان در جاھای ديگر او را در موضع بی عملی و يا < 
اقل دفاعی کشاند. و در صورتيکه ممکن باشد تأثيرات جنگ افغانستان بايد به نحوی از 

  و اروپای شرقی امتداد يابد. انحا در داخل قلمرو روسيه
ولی آيا امريکا ميتواند از افغانستان ويتنامی برای روسيه بسازد؟ از نظر ما با وجود 
اينکه جنگ افغانستان بذات خود پوتانسيل ويتنامی شدن را دارد ولی بنابرعلل وعوامل 
خارجی بخصوص سياستھای خانه خراب کن کشورھای ھمسايه و امريکا که دست در 

ت ھم مقاومت مردم ما را از مجرای اصلی آن در کانالھای محدود کنندۀ مورد نظر دس
  خود جھت ميدھند بطور روز افزونی اين پوتنسيال از بين ميرود.

پمپ کردن سازمانھای خود ساختۀ پشاوری، کمکھای مالی، تسليحاتی بی حساب برای 
رای ايجاد دم و دستگاه برای آنھا، سؤ استفاده از نيازمنديھای اولی وضروری مھاجرين ب

سازمانھای معينی، ضربت زدن نيروھای مستقل ملی وانق;بی چه از لحاظ نظامی، با 
حم;ت نابود کنندۀ دست ھای دراز و بی ارادۀ مزدوران ارتجاع در داخل کشور ـ وچه 
از لحاظ سياسی ـ با محدود کردن ساحۀ زندگی وفعاليت آن نيروھا در داخل و در 

عقبگاه ـ بند و بست ھا و پخت و پزھای بين المللی برای بقدرت رسانيدن  کشورھای
نيروھای گنديده، درحال زوال و بی کفايت و...آن طومار طويلی ازتجاوز بر حِق تعييِن 
سرنوشِت ملت غيور و با شھامت ماست که در راه آزادی خود در ھشت سال بيش از 

قيب امپريياليسم روس بدون درس آموزی يک مليون شھيد داده است واکنون نيروھای ر
  از تجربۀ روسی ميخواھند مزدوران ديگری را برمقدرات مردم ما حاکم سازند.
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گرچه نتيجۀ اين سياست ھا در طول چند سال اخير کام;ً مبرھن شده است وما درينجا 
ت درپی توضيح و تشريح ھمه جانبۀ آن نيستيم ولی آنچه اھميت دارد اينست که اين سياس

مانع اصلی ويتنامی شدن افغانستان به مفھوم علمی آن است وفقط ميتواند درحا<ت معينی 
وتحت شرايط مشخصی اين ويتنامی شدن بطور مسخ شده وکاريکاتوری تأمين گردد. 
بمفھوم اينکه اين جنگ ميتواند مدت زمان درازی دوام بياورد و امريکا ميتواند از ورای 

م در منطقه و ھم در سطح جھان دست و پا کند که ما در قسمت آن برای خود امتيازاتی ھ
بعدی مقاله روی آن مکث خواھيم کرد ولی اين سياست ھا به احتمال زياد وشايد بطور 

  قطع نميتواند نھايت پبروزمندی برای گردانندگان آن بارمغان بياورد.

  ـ  افغانستان کامبوج روسيه :٢

است خود کامبوج وآزادی آن نيست بلکه تمثيل درطرح کمبوديائی کردن آنچه اساسی 
کردن آن به عنوان پديدۀ عظمت طلبانۀ يک قدرت بزرگ و يا بزرگ نمای خارجی است 
که بخاطر منافع آزمندانۀ خود ملتی را بخاک و خون ميکشد. ويتنام عظمت طلب اکنون 

س العمل مقدرات ملت کامبوج را زيرچکمه ھای عساکر خود له و نابود کرده است. عک
غرب درين مورد فقط درين نقطه مضمر است تا کشورھای جنوب شرق آسيا را از نيپال 
تا اندونيزيا وفليپين ھمگی بدور برنامۀ مشترک دفاع از خود در مقابل توسعه جوئی 
وعظمت طلبی ويتنامی (که واقعيت دارد) در زير چترحمايتی غربی بسيج نمايد. برای 

بل پذيرش است ونه حتی شھزاده سيھانوک. بناًء اين نه خود امريکا نه خمرھای سرخ قا
کامبوج بلکه کشورھای جنوب شرق آسياست که در زير رگبار تجاوز ويتنام به کامبوج 
خود را در آغوش امريکا بيندازند. درمورد افغانستان ـ علی الرغم وعده ھای رنگين آقای 

ربانی ـ آزادی افغانستان  ريگان به ھيئت تنظيم ھای پشاوری به سرکردگی آقای
وجستجوی رسيدن به آن مطرح نيست. آنچه عمده تر واساسی تر مطرح است اينست که 
در ارتباط با مسئلۀ افغانستان کشورھای جنوب آسيا، خاور دور وجنوب شرق آسيا بسيج 

  شده و در نوعی رابطۀ ھمآھنگ با سياستھای امريکا قرار گيرند.
ميتواند بيشتر مورد توجه قرار گيرد که مسئلۀ افغانستان از البته اين بديل درآنصورت 

حالت "ويتنامی" خود بنابر د<يل معين خارج گردد. به يعنی اينکه مسئلۀ افغانستان در 
قمارھای بين المللی مورد معامه قرار گيرد و يا نيروھای وابسته به امريکا بنابر ضعف 

ی انجام دھند وغرب مجبور شود استراتژی ذاتی خود نتواند وظايف محولۀ خود را بدرست
جديدی در مورد افغانستان مطرح سازد و يا ... .به ھر حال کمبوجيائی کردن مسئلۀ 
افغانستان ازنظر امريکائی ھا اصو<ً در زمانی مطرح ميشود که افغانستان مورد معامله 

چاپ امريکا که نويسندگان  International Affaمجلۀ ١٩٨١قرار گيرد. باری در سال 
آن اکثراً نمايندگان فکری سياست خارجی امريکا اند، قضيۀ افغانستان را چنين مطرح 

؟ پاسخ آنھا اين بود که سياست سازان نمودند: آيا افغانستان بيشتر ارزش دارد يا ديتانت
د. دقت در امريکا نبايد اجازه دھند که قضيۀ افغانستان به منافع ديتانت صدمه وارد نماي

ميان سطور اين کلمات به معنی اينست که امريکا نبايد روسيه را درقضيۀ افغانستان تا آن 
حدی زير فشار قراردھد که طرف مقابل نيز مجبور به روياروئی شود چه اين روياروئی 
در افغانستان، خاور ميانه و يا امريکای <تين باشد. بلکه بايد اين فشار حساب شده 

شد تا حداکثر استفاده ازان صورت بگيرد. ات;نتی سيست ھا (و يا نيروی وھدفمند با
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اروپائی طرفدار سياست امريکا) در اروپا نيز بارھا اين قضيه را تکرار کرده که اکنون 
روسيه در افغانستان گير افتاده است، برای غرب فرصت خوبی است که بايد آنرا 

ؤيد اين حقييقت است که امريکا ـ غربی ھا درديگر نقاط جھان برچيند. اين گفته نيز م
بطور عموم ـ افغانستان را جزو قلمرو نفوذ روسيه ميدانند وھيچگونه توھمی درينمورد 
نزد آنھا وجود ندارد آنچه در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است نه سرنوشت ملت و 

است که مختل شده است و مردم افغنستان بلکه " قوانين بازی"  بين المللی ميان ابر قدرتھ
بايد با عکس العمل ھای متوالی و گسترده اين قوانين دوباره احياء گردد. وکمبوجيائی 

  شدن افغانستان ميتواند به تثبيت اين " قوانين" واحيای آن ياری رساند.

  ـ  افغانستان فلسطين ديگر :٣

بوده است که  جنبش مقاومت فلسطين در طول دوران زندگی خود يک جنبش پرآوازه ای
محتوی انق;بی آن فدای حرکات ديپلوماتيک وسيع شده است. اين جنبش چه در زمان 
شقيری با جبھۀ آزاديبخش فلسطين اش وچه بعد از بازسازی آن پس از جنگ ژوئن سال 

ومي;د سازمانھای مسلحانه که بعداً در سازمان آزاديبخش فلسطين مدغم گرديدند  ١٩۶٧
دانندگان سياست کشورھای عربی مجاور ويا غير مجاور مورد خيلی زود بعنوان گر

  استفاده قرار گرفتند.
آن نھاد " انق;بی" که دندان و چنگال آن برای  PLOواکنون سازمان آزاديبخش فلسطين 

  نابودی دشمن ازبين رفته وفقط ميتواند با دھان گشاد وخيلی بزرگ صحبت کند.
جنبش مقاومت افغانستان نيز ھمين است که اين يکی از بدايل مطروحۀ امريکائی برای 

جنبش را از محتوای عملی و مبارزاتی آن تھی کرده تا کبوتر سپيد صلح بر شانه ازقصر 
  سفيد تا اليزه واس;م آباد وتھران و...در يک حرکت "ماکو" مانند سير کند.

يرد: يکی " فلسطينی ساختن" افغانستان برای جلوگيری از دوخطراحتمالی آمادگی ميگ
بروز و پيشرفت يک حرکت ملی وانف;بی، مستقل از دايرۀ ابرقدرتھا وبخصوص از 
قدرتھای غربی ـ کاريکه از اول تا اکنون باشدت عمل و به وسايل متعدد از بروز ان 

(ھمانند) خمينی در  a laجلوگيری شده است ـ وديگری بوجود آمدن يک " موی دماغ " 
ما منافع آنھا را درخطرنمی اندازد ولی بصورت آنی ميتواند ايران که اگرچه ھم در دورن

  شگاف ھائی دراستراتيژی کلی آنھا بوجود آورد.
جنبش مقاومت وجود دارد ـ يکی  برای جلوگيری ازين دوحرکت که بطوربالقوه در درون

بدليل تکامل ذاتی درون جنبش، وديگری با مداخله ھای ايرانی در مسائل داخلی افغانستان 
بوجود آوردن يک نيروی دست و پا بسته و دھن گشاد که بتواند مطابق " قوانين" بازی ـ 

  آنھا بکار بپردازد، خيلی ارزش دارد.
"  آن است. در  “Stagnationيکی ديگرازعناصر" فلسطينی کردن" حالت درجا زدگی 

صورتی که دو ابرقدرت به توافقات <زم درمورد افغانستان نرسند اين معضله را 
درمقابل دولتھای دست نشاندۀ روس درافغانستان برای مدت درازی در يک حالت " نه 
پيروزی نه شکست" نگه ميدارند تا بتوانند با اوضاع متغير جھانی در آينده ھا روی آن 
تصميم گيری نمايند، عواملی را بيافرينند وعوامل مانعه را از بين ببرند و يا در آينده با 

  در روابط ذات البينی دو ابرقدرت به توافقاتی برسند.حل بعضی پرابلم ھا 
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ھم اکنون در ميان مقاومت افغانستان ودر سطح بين المللی روی " فلسطينی کردن" 
افغانستان کار می شود: مثال ھائی ازين دست زياد است. عقب گشت ادارۀ سختگير 

از سياست دولت ريگان از تحريم صادرات غله به شوروی، و انحراف فرانسوا ميتران 
"سوسياليستی" اش مبنی براينکه " تا وقتی مسئلۀ افغانستان حل نشود با شوروی روابط 
عادی نمی توان داشت". در ھردو حالت ھردو دولت به اين نتيجه رسيده اند که مسئلۀ 
افغانستان يک حالت دوامدار بين المللی را ارائه ميدھد ونميتوان قضايای عملی روزمره 

مربوط ساخت. بناًء بايد آنرا در رديف قضايای ممتد ومستمر اخت;فات بين المللی را بدان 
مطالعه کرد. و به اينصورت " فلسطينی ساختن" قضيۀ افغانستان شکل ميگيرد، تکامل 

  می يابد و باhخره به اجرا درمی آيد.

  ـ  افغانستان کوبای ديگر عليه روسيه : ۴

ذيرش حالت موجود مطرح نبوده و رسيدن به آن راه اگردر حالت " کامبوجيايی کردن" پ
حل ھای مورد نظراست که در آن نيروھای طرفدار امريکا و يا اق;ً شخصيتھای ميانجی 

" به جای وضع موجود عرض اندام نمايند درحالت کوبائی و " بيطرفی" مانند "سيھانوک
رابطه با آن در  کردن آنچه مد نظر است پذيرش حالت موجود و ايجاد عکس العمل در

اوضاع محيط آنست. امريکا در بدترين حالت، يعنی درآن حالتی که نيروھای طرفدار آن 
نتوانند مطابق برنامۀ تعيين شده عمل کنند تا دولت دست نشاندۀ روس را درافغانستان 
سرنگون سازند، درآن صورت ھميشه اين امکان را باز نگھداشته اند تا با حکومت دست 

خود را تا  de factoس در افغانستان روابطی برقرار نمايند وشناسائی نشاندۀ رو
  با< ببرند. de jureشناسائی 

درينصورت آنچه اھميت دارد بسيج کشورھای منطقه عليه نفوذ امپرياليسم روس وبوجود 
آوردن يک کمربند دفاعی جديد است تا مانع نفوذ و پيشروی روس بطرف جنوب باشد. 

رح عمده واساسی است نه خود افغانستان وتغيير در اوضاع داخلی آن لذا آنچه درين ط
بلکه تغيير در اوضاع داخلی وبين المللی منطقه به نفع امريکا است واين در واقع کمترين 

  چيزيست که امريکا ميتواند درحل مسئلۀ افغانستان بدان قانع شود.
امريکائی ـ اينست که به مثال  در اخير نقطۀ قابل تذکر درھمه اين بدائل ـ چه روسی وچه

کشيدن کشورھای معينی فقط برای تجسيم وتمثيل بوده است وافغانستان کنونی ھيچگونه 
قرابتی ازلحاظ تاريخی اوضاع وشرايط داخلی وعوامل وانگيزه ھای درونی با اين 

 کشورھا ندارد.

  ج : بدائل مطروحه در درون جنبش مقاومت افغانستان :

مقاومت درافغانستان شديداً نا ھمگون اند. ملت بپا خاستۀ ما نيز از  نيروھای درگيرجنگ
طبقات و اقشار اجتماعی متعدد ومتخاصم تشکيل يافته که اکنون ھمه درگير يک جنگ 

دھقانان وطبقات  درکنار کارگران،ميھنی بزرگ با اھداف و سياستھای متفاوت اند. 
اريخی خود ـ با استفاده از اوضاع مساعد وسطی، فئوداليزم نيز با تمام وزنه وامکانات ت

ملی و بين المللی ـ در جنگ دخيل بوده وسازمانھای سياسی خود را بوجود آورده است تا 
در مصاف تاريخی با سرمايه داری د<ل بھشت از دست رفتۀ خود را باز يابد. ودر 
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رده و يا روی ستيزۀ استعماری فئودالی، خواھان آن راه حل ھائی اند که اربابان پشت پ
  صحنۀ آنھا حکم ميکنند.
با وجود پراگندگی آن درتمام ساحات از بدو کودتای ثور کوشيده  نيروھای انق;بی جامعه

است صف مستقل خود را درين نبرد دوران ساز داشته باشد که بديل انق;بی درمقابل 
اندازه فاصله استعمار لجام گسيختۀ روس از طرح ھا و راه حلھای ارتجاعی نيز به ھمان 

کولونياليزم روسی. طبقات وسطی جامعۀ ما درين ميان نتوانسته  - دارد که از رفورمو 
اند سازمان سياسی مستقل ويا مؤثر خود را بوجود آورند وبعنوان عناصر دنباله رو درين 

  ماجرا اينطرف و آنطرف دست و پا ميزنند.
ھاست و دورنمای تعيين شده و بناًء جنگ ھرکدام ازين طبقات نيز متکی به سياست آن

ھدف گيری شدۀ آنھا با بدائل مطروحۀ ايشان برای افغانستان آينده نيز کام;ً ازھم متفاوت 
  است که ما درين مختصربه چند تای آن اشاراتی خواھيم داشت:

  ـ  افغانستان امتداد پاکستان :١

مطروحۀ پاکستان عده ای از نيروھای مقاومت سرنوشت خود را کام;ً به سياست ھای 
بسته اند. و اين چيزی عجيبی نيست چه اين نيروھا درينجا زاده شده، پرورش يافته، 
وھمه ھستی و واقعيت وجودی خود را مرھون زمامداران پاکستان ھستند. بناًء نميتوانند 

  درعلت غايی خود نيزاز ولی نعمت ـ و از آن فراترآفرينندۀ خود ـ دوری گزينند.
گاھی مذھب درخدمت اھداف پراگماتيستی  تئوپراگماتيستی است که درآن پاکستان کشوری

طبقات حاکم بوده است وزمانی پراگماتيسم آن درخدمت نيروھای سياسی مذھبی. ولی به 
ھر حال اين کشور خود را به عنوان يک کشور ايدئولوژيک مطرح ميکند، و ازينکه 

غانستان قديم است با اين دو کشور نيز در تاريخ گذشتۀ آن جزئی از تاريخ ھند قديم و يا اف
رابطه و تضاد قرار دارد. از يک جانب پاکستان امتداد ھند و افغانستان است ولی از 
جانب ديگر با ذاتيت سياسی خود بعد ازجنگ عمومی دوم درتقابل با موجوديت 

  دوکشورفوق نيز قرار گرفته است.
پراگماتيستی آن از يک جانب بايد  - تئو بناًء سياست افغانستان اين کشوربنابر ماھيت 

منافع پراگماتيستی آنی و دراز مدت اين کشور را حمايت نمايد و ازجانب ديگربايد امتداد 
  جماعت اس;می در افغانستان متحقق بسازد. a laايدئولوژيک آنرا 

از لحاظ پراگماتيسم سياسی مھمترين مسئله که درسياست افغانی پاکستان مطرح است 
گرفتن يک قرارداد بين المللی برای شناسائی خط ديورند به عنوان مرز رسمی دو کشور 
افغانستان و پاکستان است، مسئله ايکه در بيش ازسی سال يکی از نقاط زخم پذيرسياست 

  خارجی پاکستان بوده است واکنون فرصت ط;ئی برای التيام آن بوجود آمده است.
ر اروپا" در اوايل قرن بيستم مسئلۀ خ;فت اس;می بعد ازسقوط امپراطوری"مرد بيما

  تغيير شکل داد وکشورھای متعددی ميخواھند "کعبۀ آمال" کشورھای اس;می گردند.
از ترکيه تا ايران، از سعودی تا مصر، از ليبی تا مغرب ھمگی ادعای رھبری 

وشرايط  کشورھای اس;می را دارند و پاکستان نيز درين مسابقه بنابر سلسله اوضاع
امتداد نظامی پاکستان درکشورھای عربی  مناسب جايگاه خوبی را احراز کرده است.

وبخصوص کشورھای خاورميانه وخليج وامتداد ايدئولوژيک آن بطرف جنوب شرق آسيا 
واکنون بطرف  شمالغرب ھمگی در واقع تحقق اين دکترين است که خود را دراشکال 
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ئوکراتيک مدل پاکستانی نه تنھا اين کشور را مختلف ميپوشاند. ايجاد يک رژيم ت
درمرزھای شمالغربی آن از ديدگاه امنيتی در موقعيتی دلخواه قرار ميدھد، بلکه امتداد 

  ايدئولوژيک آن ميتواند افغانستان را به خط دفاع اول پاکستان مبدل گرداند.
ن تشريح نمائيم آنچه ما اکنون سرآن نداريم تا سياست افغانی پاکستان را در تمام جوانب آ

برای ما ارزش دارد اينست که نيروھای معين افغان نه تنھا با اين دکترين ھمراھی دارند 
  بلکه به ابزار بی ارادۀ آن مبدل شده اند.
برای آنھا آزادی واقعی کشوراز قيد وبند روابط  بناًء در "حل سياسی قضيۀ افغانستان"

ردمی که تمام ھستی خود را در راه آزادی خود جابرانۀ امپرياليستی، دموکراسی برای م
نثار کرده اند، وعدالت اجتماعی برای توده ھای محروم تنھا مطرح نيست بلکه اين 
نيروھا صريحاً در مقابل آن بنام مخالفت با کفرو الحاد و... می ايستند به دليل اينکه رژيم 

کردن اين شعار ازطرف  مزدور روسی اينگونه شعارھا را بلند کرده است. بناًء بلند
ھرکس ديگری آنھا را در صف "خلق" و "پرچم" قرار ميدھد. اين منطق عوامفريبانه فقط 

  وفقط بخاطر اينست که راه را برای تسلط خود و اربابان خود خالی نمايند.
جای تعجب نيست که کادرھای رھبری اين نيروھا صراحتاً اظھار  ميکنند: مقصد از 

انستان نيست، بلکه اس;م است؟!! اس;م بدون آزادی، اس;م دراسارت جھاد ما آزادی افغ
و وابستگی !! وتبليغ اينکه ناسيوناليسم، ميھن دوستی و آزاديخواھی ھمگی مترادف با 
کفر است، خلع س;ح کردن مردم ازخواست ھا و نيازھای برحق تاريخی شان با ابزار 

  مذھبی است.
ادامه دھندۀ گستاخ و بی آزرم اين سياست بوده اين نيروھا در طول ھشت سال جنگ 

است ولی درطی ھمين مدت آشکار شده است که مردم ما به آزادی ميھن وآزادی خويشتن 
خويش تا آن حدی پيوند دارند که نمی توانند آنرا درمقابل ھيچ بديلی ناديده بگيرند، ھرچند 

  اين بديل با کلمات انق;بی ومتبرک پوشانده شود.
اين گرايش اگرچه ظاھراً در مقابل شايعات "حل سياسی" واکنش نشان ميدھند رھبران 

ولی در واقعيت امر آنھا حاضراند حتی با شيطان نيز دست ھمکاری بدھند مشروط بر 
اينکه حاکميت و سروری آنھا را بمردم ما تضمين نمايد. نمونۀ زد وبند ھای عده ای از 

ای ھمکاری رسوای پنجشير با روس مشت نمونۀ رھبران پشاوری با امين ج;د ونمونه ھ
  خروار است. 

ھم اکنون روس اشغالگرعده ای ازين قماش مردم را بطورغيابی "محاکمه" ميکند تا با 
بزرگ ساختن آنھا درذھنيت توده ھا روزی بتواند آنھا را نيز به عنوان بديل در راه حل 

ت قطعه قطعه کردن مقاومت "سازشی" مورد استفاده قرار دھد و بدينصورت با سياس
Piece Meal Policy .ھريکی را به دامی وبه رنگی در ِگرد خود نگھدارد  

  ـ افغانستان امتداد ايران :٢

شئونيسم وتوسعه جوئی يکی از ارکان سياست ايران است که ھم در زمان شاه و ھم در 
قط در اشکال زمان خمينی در مقابل کشورھای ھمسايه به پيش برده ميشد واين سياست ف

  است. و انگيزه ھای خود تا حدودی ازھم متفاوت است ولی علل واھداف آن باھم يکی
شاه ايران نظر به خليج دوخته بود وخمينی خليج وخاور ميانه را يکجا ھدف خود قرار 
داده است وشاه ايران تصرف آب ھيرمند و ھرات را درنطر داشت وخمينی الحاق تمام 
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مرکزی افغانستان را درنظر دارد. شاه ايران بر حق تاريخی " و<يات غربی ومناطق 
شاھنشاھی" اتکاء مينمود وخمينی بر "و<يت فقيه" و حق "الھی" آن. و باhخره شاه ايران 
در خفا و بطورغير مستقيم وگاھی نيز خجالتی از اھداف توسعه طلبانۀ خود صحبت می 

قيم و گستاخانه به افغانستان نمايندگان نمود ولی خمينی در روشنی افکار جھان بطور مسف
امام را می فرستد تا برسرنوشت مردم تصميم بگيردند وحل سياسی قضيۀ افغانستان را 

  نيز در امتداد و<يت فقيه در چار چوب "اھل الحل والعقد" اس;می ممکن ميداند.
نيروھای  با اين سياست و اين ديد دولت ايران نميتوانست در گير و دارحادثۀ افغانی

وابسته ای برای خود دست و پا نکند. اين کوشش اشکال و ابعاد گونه گونه ای برای خود 
گرفت که خود داستانی است طو<نی و درد انگيز، ولی آنچه ارزش دارد اينست که ايران 
اکنون به طور عمده بر روی سه نيروی به ظاھر افغانی اتکاء دارد: سپاه پاسدار، 

� وگاھی ھم حرکت اس;می. اينھا نيروھای مزدور ايرانی اند که سازمان نصر وحزب 
  منافع ملی وميھنی خود را فدای سياست توسعه جويانۀ ايرانی کرده اند.

بديل اساسی آنھا برای آيندۀ افغانستان ايجاد يک افغانستان ملحق شده به و<يت "و<يت 
می کنيم بايد بطوردقيق ازبديل  فقيه" خمينی است وقتی ازبديل سياسی اين نيروھا صحبت

دولت ايران صحبت کنيم که به پشتوانۀ اين نيروھا ميخواھد درافغانستان ودر مجامع بين 
  المللی پياده شود.

طرح خود را برای آيندۀ افغانستان چنين  ٨٣ايران در آغاز مذاکرات ژنو درسال 
ح اس;می فورمولبندی نمود: اخراج نيروھای روسی وجايگزينی نيروھای صل

درافغانستان. يک شورای اس;می بين المللی مرکب از علمای روحانی کشورھای ضد 
امپرياليست اس;می زمام امورافغانستان را بدوش ميگيرند و به عنوان دولت مؤقت برای 

  آيندۀ افغانستان زمينه را مساعد ميسازند.
آزادی آن وسرنوشت اين طرح بسيار روشن و گويا است، حق حاکميت ملی افغانستان، 

آن وقيموميت سياسی آن به کشورھای ضد امپرياليست "اس;می" داده ميشود آنھا نيز اين 
قدرت را درآينده ھا مطابق ميل خود به نيروھای مزدور و وابستۀ خود ميسپارند. البته 
مقصود ازضد امپرياليست تمايل انحصارگرايی ايرانيست که خود را بدان ملقب ميسازد. 

ظاھرعربستان سعودی وحتی پاکستان را از اشتراک در نيروھای صلح اس;می و در
وشورای اس;می محروم می سازد. مردم افغانستان نيز بايد ازين راه حل بی نھايت 
خرسند باشند چون قيم ھای جديد آنھا به جای ک;ه پوست برۀ سايبريايی، عمامه ھای سياه 

روسی به آنھا "انق;ب" مدل ايرانی به ارمغان  وسفيد برسردارند. وبجای "انق;ب" تيپ
  می آورند.

البته وقتی در پھلوی اين "شورای اس;می بين المللی" چاشنی و<يت فقيه را نيز ع;وه 
کنيم اشتھای سيری ناپذيری توسعه جويی ايرانی که ريشه در سياست ھای شاھنشاھی 

  دارد روشنتر به نظر ميخورد.
ميشود که ايران در مذاکرات خود برای آيندۀ افغانستان طرح  اين سيناريو وقتی تکميل

تجزيۀ سه گانۀ افغانستان را مطرح ميکند: شمال افغانستان(ازشمال ھندوکش به آنسو) به 
روسيه تعلق ميگيرد، و<يات پشتون نشين جنوب ، شرق و غرب به پاکستان و و<يات 

الحاق ميشود. اين طرح تجزيۀ  جنوب غربی تاجيک و بلوچ با مناطق مرکزی به ايران
به اينسو در ميان نيروھای وابسته به ايران زمزمه ميشود وچه  ٨٣ايرانی از سال ھای 



25 
 

بسا شخصيت ھای مذھبی ميھندوستی که بخاطر مخالفت با اينگونه طرحھای ضدملی و 
  مزدورمنشانه ازجانب ايران مورد تعقيب، آزار وخلع ص;حيت قرار گرفته اند.

  ستان امتداد عربستان سعودی :ـ افغان٣

ـ  ١٧٠٣دولت عربستان سعودی از ازدواج سياسی طرفداران محمد بن عبدالوھاب(
مي;دی) که در قرن ھژدھم سلفيت مذھبی را با جھانگشايی"اس;می" پيوند زده  ١٧٩٢

) بوجود آمد. اين کشور که بنا بر ١٩٢۶بود ھمراه با اھل سعود در اوايل قرن بيستم(
  تمام ذخاير نفتی جھان را دار است دارای ويژه گی ھای خاصی است: ۴/١ارقامی 

ـ عربستان سعودی يگانه کشوری است که در آن مذھب وھابی مذھب رسمی و برسر 
اقتدار آنست، آنچه ازطرف کشورھای اس;می ديگر به عنوان "مذھب" شناخته نمی شود 

وھابيون نيز به عنوان يک جريان و پيروان آنرا بدعت کاروحتی کافر ميدانند. چنانچه 
"ظاھری" دراس;م با بسياری از معتقدات اس;می در کشورھای مختلف که ازمحيط 
وفرھنگ قديم خود رنگ گرفته است درتقابل و تضاد قرار ميگيرد تا آن حدی که ديگر 

  مسلمانان در نزد وھابيون"مشرک" ھستند. 
رد چگونگی تطبيق "ظاھری" احکام اس;می ـ وھابيت نه تنھا بمثابه يک ايدۀ مذھبی درمو

بلکه بعنوان يک فکر جھانگشايانه وتوسعه طلبانه عمل ميکند که در قرن نزدھم بنابر 
توازن قوای معين درجزيرة العرب به شکست انجاميده است و بايد بار ديگر در پناه 

  ثروتھای باد آوردۀ نفتی احياء گردد.
درتثبيت دولت سعودی ودر  ARAMCOامکو ـ شرکتھای نفتی امريکائی بخصوص آر

ترسيم سياست ھای داخلی منطقه وبين المللی آن ھميشه نقش قاطع وتعيين کننده داشته 
  است.

مليارد دالربالغ ميگردد و ھزينۀ نظامی  ٣۶به بيش از ١٩٨٠درآمد نفتی اين کشور درسال
درآمد آنست واين  کل ٪١٠مليون دالر ويا بيشتر  ۵٠٠عربستان سعودی سا<نه در حدود 

  ھزينه ايست که به جز از دوازده کشورصنعتی جھان و اسرائيل ديگران تاب آنرا ندارند.
) درمقابل دو جريانی که ميخواست تسلط سياسی خود را ۵٠اين کشور از اواسط سالھای(

بر خاور ميانه وکشورھای خليج تأمين نمايد درگير بود. يکی آن ناصريسم وديگری رژيم 
) که ھر دونيروی مخالف ازميان برداشته شدند ٧٠ھی ايران. و دراواخر سالھای (شاھنشا

فرصت برای گسترش نفوذ عربستان سعودی روزافزون گشت. جنگ عرب واسرائيل 
و پيامدھای آن اھميت روزافزون بحرھند ومنطقۀ خليج دراستراتيژی بين  ١٩٧٣درسال 

آسيا و مداخلۀ روس درافغانستان  المللی قدرتھای بزرگ، عدم ثبات در منطقۀ جنوب
  ھمگی عواملی بودند که به گسترش نفوذ عربستان سعودی به طرف شمال کمک ميکرد.

ھم اکنون عربستان سعودی درميان سازمانھای مختلف پشاوری ـ بخصوص بخش اخوانی 
  آن ـ به شدت مشغول فعاليت است. و ازميان آنھا به نفع خود سربازگيری ميکند.

ھبران حزب اس;می، جمعيت اس;می وحزب اس;می (خالص) بعد ازينکه بعضی از ر
روابطی با عربستان سعودی بھم زدند ازاحزاب اصلی خود جدا شدند وعلم استق;ل 

  برافراشتند وعلناً به تبليغ مواضع وھابيت می پردازند.
رھبری اعتقادی در تنظيم آقای سياف عمدتاً بدست وھابی ھاست. وشکل گيری يک 

ريان وسيع سلفيت يا وھابيت در ميان وھابيون افغانستان که قب;ً آنھا را "پنج پيره" ج
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وبدعت کار ميدانستند درحال پيشرفت است و"مھاجرين" افغانی درکمپھا اکنون کار 
ديگری جز موافقت ويا مخالفت با وھابيھا وسلفيھا ندارند. اين مبارزه تا آن حدی شديد 

مراسم مذھبی به اين يا آن شکل از طرف مخالفين ويا  است که دربعضی جاھا ادای
  موافقين وھابيت با حم;ت مسلحانه وکشت وکشتار ھمراه بوده است.

تعداد زيادی از روشنفکران افغانی که فارغ التحصيل مؤسسات دينی اند و يا خرده 
اری به معلوماتی در امور مذھبی دارند توسط "دار ا<فتاء السعودی" مورد امتحان؟ وفاد

وھابيت قرار ميگيرند و در صورت مؤفقيت درين امتحان که در واقع سربازگيری اداره 
ھای جاسوسی را می ماند ماھوار چھار ھزار کلدار معاش ميگيرند. عدۀ ديگر که و<ء و 
وفاداری خود را به دستگاه وھابی به اثبات رسانده باشند ماھوار علی ا<قل ده ھزار 

  ميدارند که بطور مستقيم ازسعودی برای آنھا فرستاده ميشود.کلدار پول دريافت 
افراد وسازمانھائی که بتوانند وفاداری خود را به وھابيت به اثبات برسانند ميتوانند از 

 کمک مادی ـ تسليحاتی سعودی چه بطور مستقيم ويا غير مستقيم مطمئن باشند.
ملت قھرمان وتسليم ناپذير با آن  اينھا ھمگی گوشه ای ازآن تراژيدی بزرگی است که اين

روبرو است. تراژيدی ايکه عمدتاً تجاوز گستاخانه و بيشرمانۀ روسی توانسته است به 
  عنوان عوارض جانبی اينگونه دمل ھا را نيزبر پيکر خونريز ملت ما بروياند.

طرفداران امتداد نفوذ عربستان سعودی درافغانستان بديل خود را دربوجود آوردن يک 
عربستان سعودی پنھان نمی کنند. اين گروه علی الرغم مخالفت  a láکومت اس;می ح

ظاھری شان با حل سياسی "ملل متحد"، خود حاضراند با دولت کابل و روس در تماس 
ھای مستقيم وغيرمستقيم قرار گيرند مشروط براينکه اھداف آنھا مبنی بر رسيدن به 

  قدرت تضمين شود.
  

  د حاکميت مردم :ـ افغانستان امتدا۴

ما چنانچه در بدايل مطروحه تا اکنون ديديم، کشور ما ومردم ما از جوانب مختلف مورد 
توطئه ودست درازی قرار گرفته و اکنون که ملت قھرمان و تسليم ناپذير ما درمقابل 
اژدھای روسی سينه سپر کرده و با قربانی بی ھمتای خود حماسۀ جاودانۀ انسان آزادۀ 

ا تمثيل ميکند، بسيار اند دشمنان دوست نمائی که ملت ما را از پشت خنجر ميزنند افغانی ر
وميخواھند از مردم ما به مثابه گوشت دم توپ استفاده کنند، تا اھداف جھانی ويا منطقه ای 

  خود را برآورده سازند.
طرح اين مسائل ولو بطور بسيار مختصرـ ازين جھت ضروری می نمايد که مقاومت ملی 

ردم ما درمقابل استعمار گر روس در متن اوضاع و شرايط بسيار بغرنج وپيچيده وسلسله م
عوامل متناقض و زور آزمائی قدرتھای بزرگ بين المللی ـ بزرگ ويا کوچک بايد راه 

  خود را به طرف آزادی باز کند.
ری برخی از مردم ما اگر ھم گاھی به طور نا آگاھانه از طرحھای ياد شدۀ قبلی طرفدا

نمايند، ولی آنچه پر واضح است اينست که مردم غيور و با شھامت ما با تاريخ پرافتخار 
ضد بيگانه پرستی خود ھيچگاھی يوغ اسارت بيگانگان واستعمارگران را برشانۀ خود 
تحمل نخواھند کرد. مقاومت بيش از ھشت سال مردم ما با اين مقياس شگفت انگيز خود 

اينن ملت اسارت ھيچ قدرتی را پذيرا نيست. ملت ما با ايستادگی دليل ديگری است براينکه 
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روی آزادی خود به ھمه جھانخواران ھشدار داده است که دست از kنۀ عقابان دور 
نگھدارند وخيال باطل تسخير اين سرزمين وتسليم مردم آنرا، بطور کامل ودائم از سرخود 

  بدر کنند.
قانع نميشوند که درآن حاکميت ملی ما به خود مردم مردم ما به کمتر از آزادی کامل خود 

ما تعلق گيرد. سرزمين واحد، يکپارچه، متحد ومتکامل ما، موطن حقيقی آرزوھا وآمال 
مردم اين مرز وبوم باشد والزامات وشرايط جابرانۀ امپرياليستی از تمام ساحات زندگی ما 

طرد گردد تا آنھا بتوانند بطور رخت بر بندد. روابط ظالمانۀ بھره کشی از زندگی آنھا 
  آزادانه وآگاھانه در ساختن تاريخ خود سھمگيری نمايند.

در ازدحام حراجی ھای سياسی تاجران  اگرتا امروزاين آواز برحق و پيروزمند مردم ما
سرنوشت مردم نا رسا وضعيف جلوه ميکند واگر تا اکنون اين بديل نتوانسته است جايگاه 

ر تاريخ مردم ما اشغال نمايد نه به اين علت است که مردم ما دارای kزم خود را در مسي
ساخت اجتماعی قبيلوی بوده و از ايده ھای مدرن وعصری چيزی نميدانند و بر خoف آن 
می ايستند و نه ھم به اين دليل است که مردم افغانستان طبيعتاً مخالف پيشرفت و ترقی و... 

ست که جوغيرطبيعی ومصنوعی سياسی ايجاد شده توسط ھستند بلکه عمدتاً به اين دليل ا
قدرتھای حريف امپرياليسم روس ودستياران منطقه ای آنھا پردۀ دود غليظی را برديده ودل 

  مردم ما پراگنده اند تا درين محيط غبارآلود وسياه بتوانند به سرنوشت مردم دستبرد بزنند.
غير مستقيم خود روسھا ـ در طی ھشت سال  با دستيارینيروی حريف امپرياليسم روس ـ 

گذشته آن محيط خفقان آلود وھستريک را بوجود آورده که درآن نه تنھا نيروھای بالقوۀ 
ضد روسی بيطرف ميشوند واز صحنه اخراج ميگردند بلکه يک شورش مصنوعی توده 

رنگارنگ ای ضد ترقی، پيشرفت، آزادی ورفاه را ايجاد نموده اند که ازآن فقط دشمنان 
  مردم ما استفاده ميبرند.

نتيجۀ اين سياستھا چنانچه ما در مقاkت گذشته نشان داده ايم، جزشکست در مقابل 
  امپرياليسم روس ودرغلطيدن در چنگال اھريمن سياه ارتجاع چيز ديگری نيست.

بناًء طرح يک بديل ملی ـ انقoبی که بتواند ھم در مقابل تجاوز استعمارگر روس بطور 
حکم بايستد وھم کشور ومردم ما را از دست درازی"دايه ھای مھربان تر از مادر" و م

  دزدان سرگردان مصئون نگھدارد ضرورتی انصراف ناپذير است.
  

  قسمت چھارم:
  

  در راه طرح يک بديل ملی و انقPبی :
  

  .بعد از کودتای ھفت ثور کشور ما به يکی از گره ھای مھم انقoب جھانی مبدل شده است
ـ درينجا بمدت ھشت سال پيھم مبارزۀ مسلحانۀ توده ای شگفت انگيزی عليه سوسيال 
امپرياليسم روس درجريان است که درھيچ جای دنيا چنين نبوده ونيست. اين يکی از 

  ويژگی ھای جنبش مقاومت ماست.
ـ تغيير درتوازن قوا در افغانستان بطور قطع توازنات منطقه وحتی خاورميانه را تحت 
تأثير خود قرار ميدھد. افغانستان علی اkقل درتاريخ معاصر خود ھيچگاھی از چنين 

  موقعيت استراتيژيک برخوردار نبوده است.
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ـ اکنون اگر روس امپرياليستی بطور گستاخانه ای به کشور ما تجاوز نموده، اين تجاوز  
ست وحاk بسياری نظامی مستقيم عکس العمل گستردۀ نيروھای بين المللی را سبب گشته ا

از کشورھا منافع بالفعل ويا بالقوۀ خود را در کشور ما جستجو وحمايت ميکنند. کشورما 
در تاريخ معاصر خود ھيچگاه به چنين درجه ای محل تoقی وکشمکش منافع قدرتھای 

  بزرگ نبوده است.
ا ـ  جنگ مقاومت ضد روسی بنيان زندگی اجتماعی، سياسی، فکری و فرھنگی جامعۀ م

را دچاردگرگونيھای متعددی کرده است. اين تغييرات علی الرغم مضمون تراژيک وغم 
انگيز آن برخoف ارادۀ روس اشغالگر در تحليل نھايی ميتواند عامل ذھنی مثبتی در 
بيداری شورانگيز ملت ما و درنتيجه در تغيير ساختار اجتماعی وطرد استعمار 

  وامپرياليسم از کشور ما گردد. 
ی الرغم اينکه نيروھای ارتجاعی وتاريخزده در ورای شعار مبارزه عليه استعمارگر ـ عل

روس توانسته اند عده ای از نيروھای توده ای را به دنبال خود بکشانند وشبکۀ روابط 
منطقه وبين المللی خود را بر پايۀ سروری آينده گسترده اند ولی جريان پوسيدگی و فساد 

فرايند اجتناب ناپذير تاريخی درحرکت است که ھيچکس نميتواند  اين نيروھا به عنوان يک
  ازآن جلو گيرد.

ـ نيروھای انقoبی جامعه اگرچه اکثراً از ساحت داغ مبارزۀ ضد استعماری ـ بنابر علل 
معينی ـ دوری گرفته ودر نتيجه بنابراين دوری از لحاظ ايدئولوژيک وسازماندھی در 

ی مرزبندی ميان عناصر استوار و وفادار به انقoب وضع اسفناکی به سر ميبرند ول
وعناصر فريبکار خزيده در صفوف نيروھای انقoبی روزتا روز روشنترو دقيقتر ميگردد 
واين خود ميoد يک کيفيت نوين در ميان اين نيروھا ـ که از بی عملی وkفزنی ھمانقدر 

  روی ـ مژده ميدھد. فاصله داشته باشند که ازانحoل اعتقادی سياسی و دنباله
بدينصورت کوشش در راه طرح يک بديل ملی وانقoبی برای "حل قضيۀ افغانستان" 

  عينيت سياسی وتاريخی خود را کمائی ميکند.
ما از اول مقاله گفته ايم که ما طرفدار جنگ عادkنۀ مردم عليه امپرياليسم روس ومخالف 

يانه وامپرياليستی روس در سرسخت و شکست ناپذير جنگ غيرعادkنه، توسعه جو
افغانستان ھستيم، و از اول جنگ مقاومت خلق خود با ازخود گذشتگی وجانبازی بينظيری 
درين "پويه حماسی" اشتراک ورزيده ايم وھم اکنون نيز تير و شمشير سنگرداران ما سينۀ 

شد پرکينۀ دشمن را ميدرد وآتش فروزان نبرد ما تا رد پايی از دشمن وجود داشته با
  ھمچنان فروزان است.

چنانچه به ھمين مقدارنيز ما طرفدار صلح عادkنه و شرافتمندانه، واقعی و دوامدار برای 
  مردم خود ھستيم ومخالف سرسخت "صلح" غيرعادkنه، تحميلی وتوطئه گرانه ميباشيم.

در واقعيت امرجنگ عادkنۀ ما برای صلح عادkنه وجنگ پرافتخاروشرافتمندانۀ ضد 
امپرياليستی ما برای رسيدن به صلحی شرافتمندانه و واقعی و دوامدار است  و ميان اين 

  دو رابطۀ ناگسستنی وجود دارد.
  ولی صلح عادkنه را از "صلح" غيرعادkنه چگونه ميتوان تفکيک کرد؟

ما از لحاظ تئوريک مبانی سياسی يک صلح عادkنه را در قسمت اول مقال تشريح کرديم 
د اکنون درکشور خود ما و در شرايط مشخص خويش معيارھای دقيق و روشن اين ولی باي

  صلح عادkنه را پی ريزی نمائيم:
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  اخراج فوری، کامل و بدون قيد وشرط نيروھای اشغالگر از افغانستان:ـ  ١
آقای گورباچوف سردمدار جوان امپرياليسم روس که درمکيدن خون خلقھا وعظمت    

بيش از اسoف گنديده و بدنام خود دارد، چند روز قبل در وkدی طلبی روسی اشتھای 
غند عساکر اشغالگر خود را تا اخير سال از افغانستان وعده داد  ٨ـ  ۶واستک خروج 

و(وسيلی ساخروفچوک) نمايندۀ روس امپرياليستی درملل متحد اعoم نمود که اگرغرب 
ارد ـ نمايندۀ مزدور دولت دست "حسن نيت" نشان دھد روس قدمھای ديگری نيز بر ميد

نشاندۀ کابل در مذاکرات ژنو خروج نيروھای روسی را درچھار سال بعد از قرارداد 
وتضمين ھای بين المللی و ... وعده ميدھد. وشروط سه گانۀ ديگر آن که عدم مداخله در 

ان) اموردولت مزدور کابل (به معنی پذيرش آن ازطرف جامعۀ بين المللی ومردم افغانست
تضمين ھای بين المللی برای حفظ حاکميت مزدورانۀ آنھا در افغانستان وفرستادن سه 

  مليون آواره برای تحکيم پايه ھای مزدوری آنھاست به توافق؟ رسيده است.
اگر طرح آقای گورباچف را جدی تلقی نمائيم با يک محاسبۀ کوچک معلوم ميگردد که 

ی که موانع برای آنھا بوجود نيايد ساkنه ھزار نفری روسی در شرايط ١٢٠نيروھای 
ھزار نفربه کشور خود عقب نشينی ميکنند. بنابرين مردم افغانستان وجامعۀ بين المللی ۶

بايد بيست سال را برای حرکت نھائی "خرس قطبی" به موازات قطب شمال در نظر 
  بگيرند.

وست که خروج پيشنھاد دلقک افغانی آن شاه محمد د آقای گورباچف در پرتو طرح
نيروھای روسی را در چھار سال در نظر ميگيرد مشروط به سلسله شرايطی است که در 
تحليل نھايی پذيرش موقف استعماری افغانستان توسط جامعۀ بين المللی و نابود کردن 

  مقاومت افغانستان، عناصر آن است.
افغانستان در  بناًء ديده ميشود که اخراج دوامدار جزئی ومشروط نيروھای روسی از

خدمت تثبيت استعمار روس ونابودی مردم ما ومقاومت ملی ماست. لذا تأکيد بر روی 
  اخراج فوری، کامل وبدون قيد وشرط روسی اولين معيار صلح عادkنه است.

  
اعتراف وتضمين بين المللی به حق حاکميت ملی، تماميت ارضی مردم افغانستان وعدم ـ ٢

مستقيم، مخفی ويا علنی امپرياليسم بخصوص امپرياليسم روس در مداخلۀ مستقيم و يا غير 
  امور داخلی افغانستان:

ھم اکنون امپرياليسم روس در مورد رژيم سياسی آيندۀ مردم ما، در بارۀ شيوۀ رھبری 
کشور ما، نيروھائی که بايد اين رھبری را به دوش گيرند و در بارۀ ساخت آيندۀ اقتصادی 

دعاھائی دارد. گرچه اين ادعاھا فقط وفقط چھرۀ امپرياليستی روس را جامعۀ ما بيشرمانه ا
آشکار ميسازد وبرای مردم ما ھيچگونه ارزشی ندارد ولی از جانب ديگر نيات مداخله 

  گرانه وامپرياليستی روس را درمورد آيندۀ افغانستان بخوبی نشان ميدھد.
ن را با زور وجبراستعماری به اينطرف مردم واخا ١٩٨١روس امپرياليستی از سالھای 

ازخاک وسرزمين شان رانده وآن قطعه از پيکرسرزمين ما را حتی از زير ادارۀ حکومت 
مزدور خود نيز بيرون کشيده است. واخان اکنون به پايگاه نظامی روس برای تھديد عليه 
 چين، پاکستان واحياناً ھندوستان مبدل شده وبدينصورت تماميت ارضی ما در زير چکمه

  ھای عساکراشغالگرجريحه دارگشته است.
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وتربيت عناصری از مزوران  KGBاکنون با ساختن خاد مدل  KGBدستگاه جاسوسی 
ايرانی و پاکستانی در افغانستان کشور ما را به پايگاه فعاليت ھای جاسوسی خود عليه 

  مردم ما وعليه کشورھای ھمسايۀ ما مبدل گردانيده است.
ريشه ھای زھرناک وپاک کردن ساحت سرزمين مقدس ما از  بدينصورت قطع تمام اين

لوث بازمانده ھای استعمار ضرورتی انصراف ناپذير و يکی ديگر ازمعيارھای صلح 
  عادkنه است.

ھرصلحی که در مورد حق حاکميت ملی ما به ھرشکلی از اشکال و به ھر درجه ای 
گيرد و با مداخoت مستقيم، نرمش نشان دھد تجزيه حتی يک وجب ازخاک ما را ناديده ب

  غير مستقيم، مخفی و يا علنی امپرياليسم روس را تحمل نمايد، صلحی عادkنه نخواھد بود.
  
سپردن حق حاکميت ملی افغانستان به نمايندگان منتخب مردم و درقدم اول به نيروھای ـ ٣

  مجاھد افغانی:
از دير زمانی شخصيت ھا و اين يک راز افشاء شدۀ بين المللی است که قدرت ھای بزرگ 

يا نيروھای ميانگين را جستجو ميکنند تا جانشين وضع فعلی گردند. و يا ميکوشند در زير 
نام "آشتی ملی" عناصری را گرد آورند وسرنوشت مردم ما را برای آنھا بسپرند. اين 
تخطی واضح وغيرقابل تحمل بر حق حاکميت ملی مردم افغانستان است. گرچه ما را 

ده برين است که ھرافغانی که مانند"خلق" و "پرچم" به خيانت ملی متھم نباشد اصوkً عقي
حق دارد داعيۀ رھبری مردم خود را داشته باشد وخود را در معرض قضاوت مردم خود 
قرار دھد و اين مردم ھستند که از جمع مدعيان رھبری، اصيل ترين وانقoبی ترين گروه 

ن آن ستاد رھبری خود را از مجمرآتش انقoب برميگزينند. وkيه ھای اجتماعی و از مت
ولی تعيين اشخاص معينی که بتواند مصالح روسی وغربی راھمزمان پاسداری نموده وبه 
اصطoح "آشتی ملی" بوجود آورد، در واقع کتمان کردن خيانتھا وجنايت ھايی است که 

مردم ما وآنھا دريايی از خون روسھا ومزدوران آن در افغانستان مرتکب شده اند وميان 
وآتش حايل است. ھرنيرو وشخصيتی که بخواھد مثابه پل منافع دو ابر قدرت عمل کند 
ومردم ما را ازتصميم گيری فعاkنه وآگاھانه در مورد سرنوشت آيندۀ شان باز دارد 

  بطورعينی مثابه عامل استعمارگر روس عمل ميکند.
از ارادۀ مردم ما مطابق به آرزوھا ومصالح  لذا پذيرش ھرنيرو و يا شخصيت خارج

قدرتھای بزرگ درتضاد با صلح عادkنه قرار دارد وکسانيکه بدان گردن بگذارند در واقع 
يکی از ارکان صلح عادkنه را زير پا گذاشته اند. حاکميت ملی بخود مردم، بخصوص 

د، تعلق دارد تا اين مردميکه در راه آزادی افغانستان خونبھای بزرگی را پذيرا شده ان
  حاکميت را توسط ارگانھای انتخابی خود مردم اعمال کنند.

تحميل شخصيتھای موميايی شده و مونتاژ شده در فابريکه ھای توطئۀ خارجی بر مردم ما 
ومقدرات ما تخطی بزرگی از حق حاکميت ملی مردم ماست و بدينصورت سپردن  حق 

ص کسانيکه خونبھای آزادی را با ھستی خود حاکميت ملی مردم ما بخود آنھا و بخصو
  پرداخته اند، يکی ديگراز معيارھای صلح عادkنه است.

  
  تحقق وپاسدای از آزادی ملی واقعی:ـ ۴
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 ما طوريکه درصفحات قبلی نشان داديم کشور ما اکنون در مرکز توجۀ قدرتھای متعدد و
رود که با شکست امپرياليسم وخطر اين مي متضاد بين المللی ومنطقه ای قرار گرفته است

روس، درتحت تأثير اين روحيۀ ضد امپرياليسم روسی، در بند ديگر امپرياليست ھا ويا 
  قدرتھای منطقه قرار گيرد. آنچه ازھم اکنون توسط آنھا مذبوحانه  برنامه ريزی ميشود.

اند تا راه ما را عقيده برين است که مردم ما بدين خاطر درمقابل استعمارگر روس نايستاده 
را برای امپرياليست ھای حريف آن باز کنند و ما چنانچه دست درازی قدرتھای بزرگ را 
پذيرا نشده ايم، دست درازی و مداخoت قدرتھای کوچک بين المللی ومنطقه را نيز به 
ھيچصورتی نخواھيم پذيرفت. چه اين مداخoت در زير نام اشتراک سرنوشت وزبان، 

  يا در لباس متبرک ديگر پوشانده شود. کلتور ومذھب باشد و
از آزادی ملی واقعی به مفھوم حفظ استقoل کشور وعدم وابستگی به قدرتھای  پاسداری

خارجی بيگانه واستواری روی خط مشی مستقل ملی وانقoبی به مفھوم مبارزۀ قاطع عليه 
اديخواھانۀ خلقھا، استعمار، امپرياليسم، نژادگرايی، صھيونيزم، دفاع فعال از مبارزات آز

ملل وکشورھای اسير ودربند، دفاع از ترقی وپيشرفت اجتماعی از موضع زحمتکشان 
برای رسيدن به جامعۀ فارغ از ستم ملی و طبقاتی، اشتراک فعال درقضايای بين المللی بر 
پايۀ روابط مساويانه وعادkنه با کشورھای دارای نظامھای سياسی متفاوت وھمکاری 

ميمانه با آن نيروھائيکه مستقل از دايرۀ نفوذ ابرقدرتھا وامپرياليستھا برای وھمبستگی ص
  آزادی مردم خود مبارزه ميکنند و ... .

خoصه دشمنی با دشمنان آزادی، دموکراسی، ترقی اجتماعی ودوستی وھمبستگی با 
د مبارزان واقعی راه آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی عناصر اساسی صلح عادkنه ان

  و تخطی از آنھا صلح عادkنه را خدشه دارميسازد.
  
پذيرش دموکراسی بعنوان ضرورتی تاريخی برای اعمار جامعه بعد از جنگ ـ ۵

  افغانستان:
تاريخ کشورما وتمام کشورھای جھان نشاندھندۀ اينست که امپرياليسم استعمار وبھره کشی 

  ھمراه بوده است. با دور کردن مردم ازصحنۀ زندگی فعال اجتماعی وسياسی
ديکتاتوری ـ بمفھوم دورکردن مردم زحمتکش از ساختن آگاھانه وفعاkنۀ تاريخ شان ـ 
ھميشه ھمزاد و ھمراه استعمار وامپرياليسم بوده است. يا ھمراه با امپرياليسم زندگی ميکند 

درافغانستان ھستی و نيستی اش بدان مربوط است ـ مانند رژيم فاشيستی دست نشاندۀ روس 
ـ و يا جاده صاف کن امپرياليسم واستعماربوده است ـ مانند رژيم ھای دوران قبل ازکودتای 

  ثورـ .
برای اينکه اين فاجعۀ ملی ـ تاريخی دوباره تکرارنشود ھيچ تضمينی به جز دموکراسی 

ست. آگاھانۀ آنھا در زندگی سياسی و اجتماعی ني و برای توده ھای مردم واشتراک فعاkنه
بخصوص اينکه اکنون ملت ما ھمگی با سoح ھای گرم وثقيل مسلح اند. در صورتيکه 
دموکراسی واقعی پايۀ مناسبات درونی جامعۀ ما را تشکيل ندھد، کشور ما بصورت حتم 
شکار دست درازيھای قدرتھای بين المللی ومنطقه ميگردد. نمونۀ لبنان کنونی پيش چشم 

راسی واقعی به عنوان اصل رھنمای زندگی سياسی ماست. بدينصورت پذيرش دموک
واجتماعی آيندۀ ما ارتباط عميقی با آزادی ملی دارد که درصورت تخطی از آن نميتوان 

  صلح عادkنه، شرافتمندانه و دوامدار را درکشور تأمين نمود.
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عناصر ونيروھائيکه ازين اصل غافل ميمانند و يا خود را در زير سايۀ پيل بزرگ می 
دارند  وبا انحصارگری احمقانه ميخواھند با چند تا تفنگ خيراتی بر مقدرات مردم ما نی پن

سواری کنند بايد بدانند که بطورعمد و يا اصرارميخواھند عمراستعمار را درکشور ما 
دراز سازند، مردم را ازگرفتن آگاھی محروم و آنھا را از تصميم گيری برسرنوشت شان 

به ادامۀ عمر نکبتبار استعمار کمک ميکنند. چنين است که بدور ساخته وبدينصورت 
پذيرش دموکراسی به عنوان تعيين کنندۀ روابط درونی جامعۀ ما، بعنوان معياری برای 
صلح عادkنه معقوليت وعينيت خود را می يابد. صلح عادkنه ھيچگاھی در پناه "حاکم 

  ود نمی آيد.مستبد عادل" به وجود نيامده ودرافغانستان نيز به وج
  
پايه گذاری يک نظام عادkنۀ اجتماعی ودادن حق تعيين سرنوشت اجتماعی برای ـ ۶

  محرومين جامعه:
امپرياليسم روس اساساً برای استثمار بيرحمانه و بيحد وحصرمردم ما به اين کشور 
لشکرکشی نموده است وجنگ کنونی آن پايه درمنافع آزمندانۀ اقتصادی ھمراه با گسترش 

راتيژيک آن بطرف جنوب دارد که آنرا به بحرھند و خليج فارس نزديک ميسازد.  است
بدين صورت استعمار روسی برخoف آنچه بر رخ خود نقاب"اصoحات" اجتماعی 
و"سوسياليستی" کشيده است از جابرانه ترين و بيرحمانه ترين اشکال مناسبات اجتماعی 

را ميدزدد، فارم ھای زراعتی ما(دولتی وغير  در جامعۀ ما نمايندگی ميکند: گاز طبيعی ما
دولتی) امتداد کارخانه ھای روسی ميگردد، بازارھای ما از فرآوردھای روسی پرميشود 
ودسترنج کارگران ودھقانان ما به قيمت ارزان به روسيه صادرميگردد. اينھا انواع 

ودالی نيزدرپناه ازبھره کشی روسی درافغانستان است که مناسبات غيرانسانی فئمختلفی 
آن تجديد حيات ميکند. سرنگون کردن اين روابط جابرانه در واقع ھدف جنگ عاد<نۀ 
ماست. آزاد کردن مردم ما از وابستگی اقتصادی ـ اجتماعی و الغای روابط و مناسبات 
امپرياليستی روسی آن الزام وپيش شرط اساسی است که بدون آن نميتوان ازصلح عاد<نه 

نه ياد نمود. به عبارت ديگر اگر آزادی وطن با آزادی ھموطن توأم نگردد آن وشرافتمندا
آزادی بجزعوامفريبی چيز ديگری نيست. و آزادی ھموطن فقط ازخ;ل پايه گذاری 
روابط عاد<نۀ اجتماعی ويک نظام اقتصادی ـ اجتماعی که درآن ھمه مردم بخصوص 

فداکاری ھای خود را برچينند، رنجبران وزحمتکشان کشور ثمرۀ دسترنج زحمات و 
  ضرورتی انصراف نا پذير است.

ازجانب ديگرما عميقاً عقيده داريم که ظلم ملی يا امپرياليستی با ظلم اجتماعی روابط 
ناگسستنی دارد يکی ديگری را تقويت ميکند ويکی ھم پيآمد ديگری است. تجربۀ کشور 

قرن ھميشه پشتيبان ارتجاع وظلم ما چنين بوده است که امپرياليسم روس درطی يکربع 
اجتماعی درکشورما بوده است و درعين حال ازخ;ل روابط ظالمانۀ اجتماعی بود که 
عده ای وطنفروش توانستند با عوامفريبی بر گردۀ مردم ما سوارشوند وبه عنوان ابزار 

رای خيانت وجنايت در دست روس استعمارگر قرار بگيرند. اين تجربۀ تلخ تاريخی بايد ب
  ما که به قيمت خون بيش ازيک مليون انسان بدست آمده است فراموش ناشدنی باشد.

بدينصورت آزادی ملی واقعی با آزادی اجتماعی وحق تعيين سرنوشت ملی با حق تعيين 
سرنوشت اجتماعی رابطۀ ارگانيک وغير قابل انفصال خود را می يابد که يکی ديگری 

  دان ديگری منتھی ميشود.را تقويت ميکند ونبود يکی به فق
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الغای تمام قرارداد ھای ننگين واسارتبار امپرياليستی وبخصوص قراردادھای بين  ـ ٧

  دولت مزدور وامپرياليسم روس واقمار آن:
  

باينسو به نفوذ "آرام" وھمه جانبه درکشور ما  ١٩۵۴امپرياليسم روس از سال ھای
امپرياليستی درکشورما موقعيت مناسبی پرداخت و باhخره ازخ;ل قراردادھای جابرانۀ 

را بدست آورد که بتواند ستون پنجم خود "خلق" و "پرچم" را بوجود آورد و دست به 
  توطئه عليه ياران وھمکاران سابق خود بزند.

بعد ازکودتای ھفت ثور که زمام امور کشورما کام;ً بدست مزدوران روس  افتيد، 
جنايات بيشمار خود برخلق ما ، کشور ما را در  امپرياليسم جنايت پيشۀ روس ازخ;ل

شبکه ای ازقراردادھای ننگين واسارتبار امپرياليستی پيچاند تا اين واقعيت وجودی سند 
  قراردادی وحقوقی خود را نيز داشته باشد.

امپرياليسم روس لشکرکشی غادرانۀ خود را به کشور ما مطابق به قرارداد دسامبر 
ميداند که مادۀ پنجم آن به روسيۀ امپرياليستی حق لشکرکشی تره کی ـ برژنف  ١٩٧٨

ومداخله در امور کشور ما را داده است. اين مشت نمونۀ خرواراست وکشور ما از خ;ل 
صدھا وھزارھا قرارداد علنی ومخفی در دام جھانگشائی روس امپرياليستی گيرافتاده 

ی جابرانه و ننگين اسارت است. اع;ن صريح وجسورانه  اينکه ما تمام قراردادھا
امپرياليستی را به طور کامل ملغی اع;م داشته وھيچ گاه و به ھيچ صورت اينگونه 
قرارداد ھا را به رسميت نخواھيم شناخت، پافشاری روی يکی از ارکان صلح عاد<نه 
است. چه اين قرارداد ھا توسط مشتی عمال ميھن فروش، خاين وبی اراده با ارباب آن 

ديده وھيچ گونه رابطۀ قانونی آزادانه ميان مردم دلير و با شھامت ما وامپرياليسم عقد گر
گذاشتن اين موضوع مھم و يا برخورد دوگانه "ھم به  ملتویروس را بازگو نمی کند. 

ميخ وھم به نعل" پذيرش تسلط امپرياليستی روس دراشکال ظريفانه ترآن ومخالف صريح 
 آزادی ملی واقعی مردم ماست.

  
جبران خسارات برای مردمی که از تجاوز روس متضرر شده اند بخصوص خانوادۀ ـ  ٨

  شھدا، زندانيان و مھاجرين و ... :
. مردم ما را امپرياليسم روس جنايات غير قابل وصفی راعليه مردم ما مرتکب شده است

دمان قتل عام کرده، زندانی نموده شکنجه وتحقير کرده، شھرھا و روستاھای ما را بمبار
نموده، مليون ھا انسان را ازخانه وکاشانۀ شان بی ريشه و در بدر ساخته وملياردھا د<ر 

  ثروت ملی ما را برباد داده است. 
قربانی ھای اين جنايت تاريخی نبايد بنام "صلح خواھی" به فراموشی سپرده شود زيرا 

ر قابل حساب معنوی مردم غيور ما که ملياردھا د<ر ثروتھای مادی چنانچه ثروتھای غي
خود را درين جنگ ازدست داده اند بعد از ختم آن نمی توانند سالھای سال وضع زندگی 

  خود وزخمھای ناشی ازين جنگ تجاوزکارانه را التيام بخشند.
بديصورت جبران خسارات برای آنھا ازجانب امپرياليسم روس ـ چنانچه يک برنامۀ 

ـ که توسط ملل متحد و ديگرمؤسسات بين وسيع بازسازی زندگی مردم متضرر شده 
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المللی تمويل گردد تحت اداره ونظارت نمايندگان اصيل مردم ضرورت اجتناب ناپذير 
  است.

عدم توجه بدين نکته از يک جانب متجاوزين بين المللی را تشجيع ميکند که ھربار دلشان 
م نمايند و در خواست به کشورھای کوچک تجاوز نمايند، غارت وچپاول کنند وقتل عا

اخير نيز بر مردم منت بگذارند و به طويله ھای خود برگردند، ازجانب ديگر قربانيان 
جنگ وفاشيسم روس را به فراموش خانۀ دربدری، ف;کت و بدبختی می سپرد که در 

  تکامل اجتماعی آيندۀ کشورما اثرات منفی عميقی بجا خواھد گذاشت.
وس امپرياليستی وتعھد نيروھای انق;بی به کمک بدينصورت مطالبۀ جبران خساره از ر

بی شايبه برای اين قربانيان وخانواده ھايشان بعنوان سپاس بی ريا و بی آ<يش از 
استواری وجانبازی آنھا، يکی از معيارھا و ضوابط صلح عاد<نه است که بدون در 

که غير عاد<نه، نظرگرفتن و تأکيد روی آن صلح ما با امپرياليسم روس عاد<نه نی، بل
  قدرت طلبانه وظالمانه خواھد بود.

  
رسيدگی به اعدام شدگان، زندانيان سياسی وگم شدگان ومجازات قاتلين و عاملين آنھا ـ  ٩

  طبق قوانين ملی:
  

امپرياليسم روس در طول ھشت سال گذشته بيش از يک مليون برادران و خواھران ما را 
د<وران مردم در زندانھا وسياه چالھای روسی به کشته است واکنون بيش از صدھزار از 

سر می برند و به ھمين تعداد افراد نيز دزديده شده و در مورد بود ونبود، زندگی ومرگ 
آنھا به خانواده ھای شان ھيچ چيزی گفته نميشود. اجساد قربانيان فاشيسم روسی به 

عادی با خانواده ھای شان  خانواده ھای شان سپرده نمی شود وحتی زندانيان از ديدارھای
  محروم ھستند.

رسيدگی به لست اعدام شدگان، چنانچه به زندانيان سياسی وگم شدگان، ومجازات قاتلين 
وعاملين آنھا يکی ازضوابط اساسی است که بدون آن صلح ما با امپرياليسم روس نميتواند 

توجه به رنجی که  عاد<نه تلقی شود. فراموش کردن برادران و خواھران شھيد ما وعدم
زندانيان د<ور ما درشکنجه گاه ھای روسی متحمل شده اند، صلح ما را با دشمن از 

  محتوای انسانی وانق;بی آن تھی ميکند وصلح عاد<نه نخواھد بود.
امپرياليسم روس وسگ چوچه ھای آن بايد به مردم ما ازين خونريزی ھای بی 

ای کردارخود برسند. اين يکی ديگرازمعيارھای شمارحساب بدھند وعاملين آن بايد به جز
  صلح عاد<نه است.

  
"خلقيھا") دريک -مجازات خائنين ملی، جنايتکاران جنگ( از روسھا تا"پرچميھا"ـ  ١٠

  محکمۀ علنی در حضور افکار جھانی:
امپرياليسم روس ومزدوران آن در افغانستان که مردم ما را قتل عام کرده، شھرھا 

ه آتش کشيده اند وصدھا جنايت بزرگ تاريخی ديگر را درحق مردم ما وقصبات ما را ب
  روا داشته اند، بايد اق;ً دردونکته به ضمير و وجدان جھانی حساب بدھند:

به وطن خيانت کرده وبنام سياست بازی وبقدرت  الف: عده ای ازعناصرميھن فروش
يدند ومقدرات   رسيدن دست دردست يک نيروی بيگانه بر رخ مردم خود شمشير کش
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مردم ما را به بيگانه ھا تسليم کردند و بزرگترين تراژدی عصر ما را که با تراژدی ھای 
فاشيسم ھيتلری پھلوميزند و از آن سبقت ميگيرد، بوجود آوردند. اين عده آشکارا خائنين 
ملی اند و بايد توسط يک محکمۀ توده ای عالی که درآن نمايندگان مجاھدين، نمايندگان 
مليت ھا واقوام ونمايندگان منتخب مردم وجود داشته باشند بطورعلنی محاکمه گردند 
ومطابق به حجم وشدت جرايم خود به مجازات برسند. بخصوص سردمداران "پرچمی" و 
"خلقی" که بطور آگاھانه به ميھن ومردم خود خيانت کرده اند بايد بدون دلسوزی به 

گی را درحق مردم خود انجام داده اند نبايد از چنگ مجازات برسند وکسانيکه جنايات بزر
  عدالت بگريزند.

قوانين زمان جنگ مطالعه ميشود.  ب: مناسبات مردم ما با امپرياليسم روس در کتگوری
امپرياليسم روس بارھا توسط عناصر طرفدار خود ازمجاھدين خواسته است که با اسرای 

ر نمايند. ولی امپرياليسم روس در طول جنگی روسی طبق قوانين بين المللی جنگ رفتا
ھشت سال تجاوز خود ھيچگاه قوانين جنگ را در مناسبات خود با مرددم ما مراعات 
نکرده است: زندانيان ما را مطابق قوانين جنگ محاکمه نمی کند و با مجاھدين مطابق 

ی طوطی قوانين بين المللی جنگ برخورد ندارد. از بمب ھای ناپالم، کيمياوی وبمب ھا
که در آن افراد بيگناه کشته ميشوند و يا بمباران مناطق مسکونی برای ضربت زدن به 
روحيات مردم استفاده مينمايد که اينھا در قوانين قبول شدۀ بين المللی جرايم نابخشودنی 

  است.
سلوکيات ارتش اشغالگر روسی درافغانستان تابع ھيچ نظم وانضباطی نيست وحتی خود 

نيز نمی تواند آنھا را محاکمه کند. بناًء ھزاران مورد وجود دارد که  دولت مزدور
درعرف قوانين جزائی بين المللی بنام جرايم جنگ وجرايم ضد بشريت ياد ميشود مانند: 
قتل عام، آتش سوزی بدون درنظرداشت نيروھای مدنی، استفاده از ناپالم، بمب ھای 

وه بر اينکه روسھا با تجاوز بيشرمانۀ خود کيمياوی، بمباران مناطق مسکونی و ... ع;
به کشور ما تمام نورم ھای بين المللی را زير پا گذاشته وھيچگونه حقی درکشور ما 
ندارند و اين خود بزرگترين جنايتی است که بر مردم ما تحميل کرده اند ولی درچارچوب 

بشريت بشمار  يک ارتش استعماری نيز اعمال وکردار آن جزء جرايم جنگ وجرايم ضد
  ميرود.

قتل عام کراله، قتل عام درلوگر، قتل عام درکلکان، زھر دادن اطفال مکاتب به دليل 
... تومار طويلی ازجنايات ضد بشريت روس است که  مخالفت شان با حضور روس و

جزء جرايم جنگ به شمار ميرود و در محکمه ھای خلق در استوکھلم، پاريس و درين 
ه اثبات رسيده است. برگزاری يک محکمۀ بين المللی مانند محکمۀ اواخر در ناروی ب

"نورنبرگ" برای محاکمۀ مجرمين جنگ در اخير جنگ افغانستان ضرورتی انصراف 
ناپذير است. ما بايد به شدت ازافکارعامۀ جھانی خواستار دايرکردن چنين محکمۀ بين 

  ن برآئيم.المللی گرديم وخود درپی تکميل دوسيه واسناد اثباتيۀ آ
درين محکمه بطور حتم پای بزرگترين جنايتکاران قرن مانند برژنف، اوستينوف، 
گروميکو و ... ھمراه با مزدوران آن تره کی، امين ج;د، ببرک ونجيب و ... شامل 

  است. اين يکی از ارکان وعناصرغير قابل انصراف صلح عاد<نۀ مردم ماست.
ومعيارھای صلح عاد<نه را به بحث گذاشتيم ما به طور مختصر در ده ماده عناصر 

وعمداً از بحث مفصل روی آن خود داری نموديم. ولی اين صلح عاد<نه از کدام راه 
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متحقق ميشود، شيوه ھا و راه ھای رسيدن بدان آيا از طريق تکدی ازقدرتھای بزرگ و يا 
ين مقال بدان مراحم روسی حاصل ميگردد و يا خير؟ اين سؤاليست که بايد در اخير ا

  بطور مختصر پاسخ بگوئيم.
  

  راه ھا وشيوه ھای رسيدن به صلح عاد<نه:
امپرياليسم جنايت پيشۀ روس درتحت شرايط و اوضاع سياسی ـ نظامی و اوضاع بين 
المللی موجود حاضر نيست به شکست کامل برنامه ھای خود درکشور ما اعتراف نمايد. 

انقياد ملت ما درمغز بيمار امپرياليسم روس، ھنوز ھم طمع خام شکست مردم ما و 
وسواس ھای پيروزی نظامی وسياسی را برميانگيزد، لذا حاضر نيست يک صلح عاد<نه 
و شرافتمندانه را که درآن آزادی کامل ملت ما ھمزمان با شکست روس مسجل گردد، 

نمايد.  بپذيرد وخواستار"صلح" مطابق به ميل خود است. "صلحی" که منافع آنرا حفظ
مزدوران آنرا بر سرير حکمرانی نگھدارد وعقب نشينی او را از افغانستان با "حفظ 

  آبرو" تأمين نمايد و ... .
اينھا ھمه عناصر يک صلح غيرشرافتمندانه، تحميلی و زورگويانۀ امپرياليستی است که 

نق;بين فقط منطق واژگونۀ امپرياليستی پايۀ آنرا ميسازد و در منطق آزاديخواھان وا
چيزی جز تسليم وانقياد معنی نميدھد، آنچه مردم ما آنرا تا اکنون نپذيرفته و در آينده نيز 

  نخواھد پذيرفت.
ولی آيا با اين وضع ميتوان به يک صلح شرافتمندانه، عاد<نه، واقعی و دوامدار اميد 

باشيم، و به  داشت؟ بلی ما ميتوانيم به صلحی که عناصر ده گانۀ آنرا برشمرديم اميدوار
وصول بدان اعتقاد داشته باشيم مشروط براينکه راه وشيوۀ درست رسيدن بدان را 

  برگزينيم که چند تای مھم آنرا درپائين بطور مختصری می شمريم:
  
  پافشاری روی جنگ توده ای طو<نی:ـ  ١
  جنگ توده ای طو<نی مستلزم چند مسئله است: 

  بمثابه عمده ترين شکل مبارزه ضد استعمار روس.ـ پافشاری روی مبارزۀ مسلحانه 
ـ سياسی ساختن جنگ بمفھوم بردن آگاھی ملی وآگاھی اجتماعی درميان مجاھدان راه 

  آزادی و ارتقای جنگ از حالت ايله جار به طرف جنگ ھدفمند وآگاھانه.
ماد ـ بسيج عمومی و دوامدار توده ھا تادر پيروزی ھا وشکست ھا وپيچ وخم مبارزه اعت

و اميدواری خود را به پيروزی از دست نداده ودرھرحالت برای يک جنگ دراز مدت 
  آمادگی داشته باشند.

ـ تغيير شيوه ھای جنگی مطابق به تکامل جنگ وتقسيم بندی جديد نظامی براساس 
نيروھای دفاع از خود توده ای(در سطح ھرمنطقه)، چريکھای مسلح مردم(درسطح ھر 

  مسلح مردم ( در سطح ملی) مطابق به تکامل اوضاع درھر منطقه. منطقه) و نيرو ھای
  ـ حل مسئلۀ س;ح وذخاير ضروری آن برپايۀ يک سياست اتکاء بخود.

  ـ حل مسئلۀ پايگاه ھای انق;بی استراتيژيک وتاکتيکی.
  ـ حل مسئلۀ عقبگاه استراتيژيک وعقبگاه ھای تاکتيکی.

  
  ی پيروزی درجنگ مقاومت کنونی:حل مسئلۀ وحدت به عنوان کليد اساسـ  ٢
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امپرياليسم ادامۀ گستاخی خود را مرھون تشتت و پراگندگی جنبش ماست وھم ازين 
دريچه است که روس امپرياليستی نيروھای مجاھد را به جان ھم انداخته، جاسوس حقير 

  خاد را تاسرحد سروری کاذبانه ميرساند.
له ھای اساسی ماست که ھمگی بدان مسئلۀ وحدت در جنگ مقاومت کنونی يکی از معض

از ديدگاه منافع تاريخی ـ اجتماعی خود برخورد مينمايند. مسئلۀ وحدت اساساً مربوط به 
ھژمونی انق;ب است. تا وقتی که يکی از نيروھای شرکت کننده ديگر نيروھا را به 
س;مت مشی خود، به ص;حيت تاريخی ـ سياسی خويش و به کفايت خويش برای 

دن مردم به پيروزی نھايی متقاعد نسازد، ھژمونی تأمين نمی شود. ھژمونی تنھا رسان
اين چيزيست که بعضی نيروھا  امکانات مادی و شرايط خوب منطقه و بين المللی نيست.

به وفرت دارند، ولی مردم ھژمونی آنھا را قبول ندارند. چنانچه ھژمونی تنھا دادن برنامه 
صورتيکه خود برنامه دھنده امکان تطبيق آنرا نداشته باشد ھای زيبا برای کار نيست در

آن برنامه از اھميت عملی تھی ميشود و ارزش ندارد. جانب تطبيقی برنامه ھای انق;ب 
درشرايط کشور ما اھميت اساسی دارد. ھژمونی فقطه التقاء نيروھای ذينفع درنقطۀ 

و توانمندی عملی يکی از معينی است که بنا بر خط مشی، سياست ھا، اوضاع محيطی 
نيروھا درآن نقطه قرار دارد و بدينصورت صاحب آن نقطه ميتواند ادعای ھژمونی 
ديگران را داشته باشد و اين درتضاد انحصارگری ديوانه وار و"<فزنی" احمقانه است. و 
اين مفھوم مسئله ھژمونی با مسئلۀ ترقی پيوند نا گسستنی دارد که بايد ھميشه ازمقوله 

حدت ترقی به عنوان يک پديدۀ مرکب <زمی صحبت کنيم چون يکی بدون ديگری و
  درشرايط ما واقعيت خود را نميتواند تثبيت نمايد.

مقصود از وحدت ، دادن اع;ميه ھای وحدت، وحتی يکجا کردن ومدغم کردن دفترھا در 
برد يکديگر نيست بلکه بيشتر به عنوان سلوک ھمآھنگ اجتماعی نيروھای درگير ن

  درمقابل امپرياليسم روس است.
چنانچه مسئلۀ وحدت بايد به عنوان ضرورت تاريخی مبارزۀ ضد استعماری پذيرفته شود 
که از نيازمندی ھای جلب کمک بين المللی و يا اعتراف نامه ھای بين المللی وغيره به 

  عنوان ھدف اساسی وحدت فاصله زيادی دارد.
د تأکيد نمائيم که سرنوشت مقاومت کنونی ما به مسئلۀ ولی بر يک نکته درھمه احوال باي

وحدت ملت تعلق ميگيرد. وحدت ملت ما شب فردای آزادی کشور ويگانه راه رسيدن به 
  صلحی دوامدار، واقعی، شرافتمندانه وعاد<نه است.

  
  طرح يک برنامۀ ضد امپرياليستی وترقيخواھانه:ـ  ٣
  

ه حملۀ امپرياليسم روس به افغانستان تنھا به لشکر ما بار ھا برين نکته تأکيد کرده ايم ک
کشی نظامی آن منحصر نيست. امپرياليسم در ذات خود تھاجمی چند جانبه است که در 
آن استثماراقتصادی ھمراه با انقياد سياسی، لشکرکشی نظامی ومسخ فرھنگی يکجا عمل 

س نيزطرح برنامه ميکند ويکی درخدمت ديگری است. بناًء برای شکست امپرياليسم رو
ای جامع که ھمه ساحات امپرياليسم روس را مورد تھاجم قرار داده و آنرا شکست دھد، 

  ضرورتی انصراف ناپذير است.
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اکنون که ھشت سال از جنگ مقاومت کنونی ما ميگذرد، ھنوزھم جنگ ما عمدتاً جنگی 
ری سازمان ھای ايله جاراست که بر آن انارشيسم قوماندان ھای محلی تسلط دارد و رھب

آنھا فقط درساحۀ اکما<ت تخنيکی محصور است. کار سياسی ساختن توده ھا برای يک 
ھدف واحد يا ھيچ نيست يا فقط درمحدودۀ عوام فريبی ھستريک مذھبی باقی مانده است 

 وبه اوضاع واقعی سياسی واھداف امپرياليسم روسی ھيچگونه توجھی صورت نميگيرد.
رتحت تسلط نيروھای مجاھد قراردارد آشفتگی اقتصادی واجتماعی در تمام مناطقی که د

بی نھايتی حکمفرماست. ما در پھنای نيروھای سياسی حتی يک نشريۀ جدی تحليلی و 
واقعبينانه در حد مسئوليت وضع کنونی نداريم و ... بدينصورت استراتژی پيروزی جنگ 

اف برميدارد.ھرگاه ما مقاومت و ارتقای آن تا سطح يک جنبش آزاديبخش ملی شگ
درساحه ھای مذکور برنامۀ دقيق علمی و قابل تطبيقی وضع ومردم خود را برای مبارزه 
ای ھمه جانبه عليه روس اشغالگر بسيج نمائيم، در آن صورت برای امپرياليسم روس 
راھی بجز از سرافگندگی وشکست باقی نمی ماند. جانبازی و فداکاری غنی وشگفت 

با فقرمدھش برنامه ھای سياسی، اقتصادی وفرھنگی مقاومت درتضادکلی  انگيز مردم ما
قرار دارد ونميتوانند مدت زمان درازی باھم ھمزيستی نمايند. اين خود بازتاب آن تضاد 
تاريخی است که نيروھای عقبگرا و تاريخزده ايکه برای آخرين بارظرفيت محدود 

ه نمايش ميگذارند دارای امکانات بيحد تاريخی خود را درمقابله با امپرياليسم روس ب
وحصر مادی ـ تخنيکی اند که به کمک آن برگردۀ مردم ما سوار ميشوند، درحاليکه 
نيروھای ملی و انق;بی که بايد اين جنبش وسيع وعظيم توده ای را رھبری نمايند عمداً 

مبارزه  توسط روس امپرياليستی وامپرياليسم غرب ھمراه با کشورھای منطقه از ساحۀ
وفعاليت کنار زده ميشوند. اگر پاشنۀ "آشيل" امپرياليسم روس درتحميل يک نيروی 
ضعيف و بدنام اجتماعی برمردم ماست که درطی ھشت سال با تمام ديده درايی 
وخونريزی نتوانسته است آنرا برمقدرات ما حاکم سازد، درجانب مقاومت نيز اين 

فان امپرياليسم روسی دنبال ميشود و بدينصورت موقعيت طبقاتی ـ تحميلی از جانب حري
ضعف مزمن وتاريخی مقاومت، خود را درين گونه صحنه سازی ھا وتحميل ھای 

  خارجی نمايش ميدھد.
ما يقين داريم که اين واژگونی ھای تاريخی ـ چه از جانب امپرياليسم روس دنبال شود و 

واژگونه ميشود وطبقات اجتماعی يا از جانب حريفان او ـ به دست توانای مردم ما 
ھرکدام در جايگاه مناسب تاريخی خود قرار می گيرند و نيروھای انق;بی بايد برای 
واژگون کردن اين واژگونی به طور استوار وخستگی ناپذير کار کنند تا درميدان نبرد و 

  محک انق;بی جوھر شانرا بنمايانند.
يک برنامۀ جامع ا<طراف ترقيخواھانه  چه اين واژگونی درنتيجه طرح وعملی ساختن

که ھم بديلی درمقابل استعمار شرارت پيشه باشد وھم بديلی درمصاف با ارتجاع خونريز، 
يگانه راه شکست کامل امپرياليسم روس و رسيدن به صلحی واقعی، دوامدار، 

  شرافتمندانه وعاد<نه است.
  
  استواری روی خط مشی مستقل ملی وانق;بی:ـ  ۴
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از کودتای ھفت ثور صف بندی ھای جديدی در رابطه با مسئلۀ افغانستان، به نفع  بعد
مقاومت مردم ما و به ضرر امپرياليسم روس بوقوع پيوست. اين صف بنديھا اکنون 
بطور عميقی در زندگی سياسی ما تأثيرنموده و در آينده نيزفعل وانفعا<ت آن درجامعه 

  دير پاخواھد بود.
که افغانستان روز تاروز درکشمکش دو  ما نشان ميدھد ۀ اوضاع کشورتحليل واقعبينان

به تباھی کشانده ميشود. گرچه  ابرقدرت امپرياليستی ونيروھای خورد وکوچک ديگر
تضادھای بين المللی ومخالفت نيروھای بسياری در سطح جھانی با تھاجم روس اکنون به 

را بازی ميکند ولی درآيندۀ در  مثابه يک عامل مثبت درجريان جنگ مقاومت نقش خود
درازمدت اين دست درازی ھا که به معنی آفريدن نيروھای ويژۀ ھرکدام از قدرت ھا 
برای خود ونفوذ در تار و پود جامعۀ ماست به عنوان عامل منفی زندگی سياسی جامعۀ 
ما را دستخوش نا آرامی وآشفتگی ساخته و جامعۀ ما را ازسير طبيعی پيشرفت خود 

  ميدارد.باز
بناًء بيرون کشيدن افغانستان از دايرۀ نفوذ ابر قدرتھا چنانچه از نفوذ و دست درازی 
کشورھای منطقه وھمسايه ضرورتی حتمی است. اين دست درازی ھا از ھر جانبی که 
باشد و به ھر اسم و رسمی که عملی گردد ع;وه بر تجاوز برمقدرات وحق حاکميت ملی 

شجيع کرده و بدست درازی وا ميدارد. مردم ما برای پيشرفت ما، نيروھای رقيب را ت
سالم وطبيعی خود، برای زدودن افکار عقبماندۀ قرون وسطايی، برای آمادگی گرفتن 
برای يک مبارزۀ جدی ضد امپرياليستی ـ ضد ارتجاعی، برای ھمبستگی با نيروھای 

صفی به صلح واقعی انق;بی وبرای تحقق پيشرفت و ترقی اجتماعی نياز غير قابل و
  دارد.

بدينصورت پيروی ازخط مشی مستقل ملی وانق;بی که کشور ما را درموقعيت قضاوت 
آزاد بين المللی، روابط مساويانه و آزادانه با ديگر کشورھا، ھمکاری وھمبستگی با 
نيروھای انق;بی جھان ومخالفت با امپرياليسم، استعمار، نژادگرايی وصھيونيزم قراردھد 

  از راه ھای رسيدن به صلح به صلح واقعی وعاد<نه است. يکی
واقعييت ھای ملی وبين المللی حکم ميکند که بديل امريکايی در مقابل بديل روسی و يا 
آفريدن مزدوران ھم سنگ درمقابله با مزدوری "پرچم" و "خلق" درکشور ما نه تنھا به 

برمردم ما تحميل خواھد کرد شکست مواجه ميشود، بلکه خونريزی بی حساب ديگری را 
وخواست صميمانۀ ما اينست که مبارزۀ مردم ما درمقابل اژدھای روسی خود درس 
روشن وقاطعی برای تمام قدرتھای بزرگ وکوچک باشد تا دست از <نۀ عقابان دور 
نگھدارند و به مردم ما اجازه دھند تا سرنوشت خود را بدور از بازی ھای خانمانسوز 

ھا خود بدست گرفته و در راه يک جامعۀ آزاد، آباد، با رفاھيت وشگوفان به وتباه کن آن
  مبارزه بپردازند.

  
  اع :ـضدور نـمـای او

  
ما ريگستان ھای ُپر از سراب را در نورديديم تا پا درسرزمين واقعيت بگذاريم. آنچه 

وصلح  ديديم شگفت انگيز و دردناک بود ولی چه ميتوان کرد؟  واقعيت چنين است. جنگ
پايۀ موقعيتھا ومنافع گردانندگان آن ازھم  دو پديدۀ بھم پيوسته وچند گونه اند وھرکدام بر
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جدا ميشوند. درکشورما چھره ھای خاک نشسته و موميايی شده برای اينکه نقشی برای 
خود دست و پا کنند سر برآستان قدرت ھای بزرگ ميگذارند تا از خوان يغما نصيبی 

نيروھای جنگنده و يا بھتر است بگوئيم مأمورين لوژستيک مجاھد نيز  بدانھا نيز برسد.
ھوای "امارت" در َسر َبر قاليچه ھای سليمانی سوار، گاھی َسر از قصر سپيد ميکشند و 

  زمانی به کعبۀ "ِگل" پناه می برند، تا ازکدام سوراخ دعای شان مستجاب گردد.
تيده وھرکس وناکسی تيغ بدست آمده تا کشور ما اکنون زخم خورده وخونريز درميدان اف

قطعه ای از پيکر زخمی آن برای خود بگيرد و بر ما منت بگذارد. ولی اين مردم دست 
  بسته و توانا کجا و طمع خام خونخواران وحجامان کجا؟ ... .

اين مسيرت پرافتخار که اکنون ازسطح به عمق و از گستردگی به ژرفا رسيده است کم  
عه، پھلوان پنبه ھا، عناصر بی ايمان و بدسگال را از راه خود سيل آسا کمک عوامل مان
ھا جانمايه حرکتی نوين و آفاقی تازه برای اين  گونیھا و دگر ديسیمی روبد و دگر

  مسيرت است که اين راھی طو<نی، پر پيچ وخم، درد ناک ولی پيروز مند است.
برمردم ما تحميل نمايد و نگذارد اگر دست توطئه کارگر بيفتد وصلحی غيرعاد<نه را 

مولود تازۀ اين مسيرت بطور طبيعی به دنيا بيايد در آنصورت بايد انتظار خونريزی ھای 
  شديد تری از نوع لبنان را داشت.

دو دورنـمای محـتـمل: يکی راه پيمائی طو<نی پيروزمند ما تا رسيدن بر فراز ويرانه 
و آزادگی و ديگر زخم خوردن از پشت وخيانتی  ھای استعمارـ ارتجاع بر بلندای آزادی

درخيانت و در نتيجه تحول افغانستان از يک موقعيت مقاومت ضد استعماری به خانه 
جنگی خانمانسوز نوع لبنانی که در آن ھمه جھانخواران وحجامان بر خونھای ريختۀ ما 

  ندرستيز است".  پاياناشبانه جشن بگيرند. و"حياِت جاودان 
 


