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  المان – داکتر محمد ظاھر تيموری

 ٢٠١٣ جنوری ١۴

 رسالت ما
 

انی جنگ قرب. بيشتر از سه دھه است که خلق و توده ھای ميليونی مردم مرز و بوم ما قربانی جنگ و تجاوز شده اند

وتجاوزی که اوالً کشور سوسيال امپريالزم روسيه و بعداً امپريالزم جھانی به سردمداری اياالت متحدۀ امريکا راه 

جنگ و تجاوز غارتگرانه و ستم گرانه ای که در نخست منظور آن تأمين منافع روس بود وحاال متضمن منافع . انداختند

 تجاوز گرانه است زيرا چه روس درآن زمان و چه ھم حاال امريکا و اين جنگ ھا جنگ ھای. امريکا و شرکاء است

 .شرکاء به حريم خاک ما تجاوز کرده اند

تأسيس . ھم ابرقدرت متجاوز روس و ھم ابرقدرت متجاوز امريکا و شرکاء به حاکميت ملی ما تعرض نموده اند

 جنوری ١١برای امضای قرارداد آن به تاريخ پايگاھای نظامی امريکا در کشورما که اينک کرزی با دار و دسته اش 

 . به امريکا سفر کرده، تجاوز صريح  و آشکار به تماميت ارضی ما است٢٠١٣

زيرا اين جنگ ھا باعث . جنگی که چه روسيه در آن زمان وچه امريکا فعالً به راه انداخته اند جنگ غير عادالنه است

ما را به تاراج برده مردم ما را دربند کشيده و سبب اسارت توده غارت سرمايه ھای ملی کشور ماشده و ثروت ملی 

طرف فقر بدبختی، ه جا گذاشته خلق و مردم ما را به ھزاران ھزار را کشته و معيوب ب. ھای ميليونی مردم ما گرديده

 اين زير سلطه و سيطرۀ. دھد ين میابيخانمانی، تنگدستی، مريضی و صدھا مصيبت ديگر سوق داده و بيشتر از

. اشغالگران و تجاوزکاران دست يافتن به صلح، رفاه، آزادی، عدالت اجتماعی  و ديموکراسی مردمی غيرممکن است

موکراسی مردمی از طريق مبارزات ددرشرايط جنگ و درموجوديت دولت پوشالی کنونی آرزوی رسيدن به آزادی، 

موکراسی  صلح ، آزادی، عدالت اجتماعی و د.صلح آميز و شرکت در پارلمان فعلی خيال کودکانه ای بيش نيست

تواند تأمين گردد که جنگ غير عادالنه و تجاوزگرانه پايان يابد و نيروھای دشمن و  مردمی درکشور زمانی می

ورزند،  که اين تجاوزگران به تجاوز خود برکشورما و بر ما مبادرت می تا زمانی. تجاوزگر از کشور خارج گردند

اين اصل نبايد فراموش گردد که .  رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و آزادی سخنی در ميان آوردتوان از صلح، نمی

متجاوزان، جنايت کاران، غارتگران و امپريالزم اين دشمنان سوگند خوردۀ خلق ھا به خودی خود از کشور ما خارج 

دارند و ساطور قصابی خود را که  ميل و رغبت خود ازتجاوز دست بر نمیه کنند و آنھا ب شوند وجا خالی نمی نمی

ام مردم، فقط به وسيلۀ قي. گذارند جھت کشتار مردم ما در دست گرفته اند به رضای خود و به سادگی به زمين نمی

 خود را از وجود اين انگل ھا، ۀتوان جامع  مردم است که میۀخره به وسيلۀ جنگ عادالنطغيان و شورش مردم و باال
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 اين متجاوزان امريکائی و سگ ھای زنجيری اش را ۀو پوز. ايت کار و تجاوز کاران پاک نمودزالوھا و طفيلی ھای جن

 .اين اجانب و اجنبی پرست ھا پاک ساختوجود به خاک ماليد و کشور را ازلوث 

 بر مردم ما جنگ تحميل. مردم ما در طول تاريخ ھميشه طرفدار صلح بوده اما بارھا ما مورد تجاوز قرار گرفته ايم

چنين جنگی جنگ تحميلی و جنگ تجاوز گرانه و غارتگرانه . که ما نخواسته ايم بر ما جنگ روا داشته اند شده و با آن

 .است

 خاص توان به جنگ تحميلی و جنگ غير عادالنه و تجاوز کارانه پايان بخشيد؟ با درنظر داشت شرايط چگونه می

م و توسل به جنگ عادالنه با مقاومت قھری توده ھای مردم و بخش ملی و بعداً اقداکشور اوالً تدارک جنگ رھائي

فقط اين . توان به جنگ غير عادالنه پاسخ گفت، جواب داد و پايان بخشيد شورش و طغيان مسلحانۀ خلق است که می

تواند متجاوزان و اشغالگران و سگ ھای زنجيری اش را به   خلق است که میۀانقالب مردم است، اين جنگ عادالن

ۀ تدارک جنگ راه انداختن جنگ عادالنه جھت ب. باله دان تاريخ اندازد و طومار استعمار و استثمار را درھم پيچدز

بخش ملی و برای ازبين بردن جنگ غير عادالنه وپايان بخشيدن به تجاوز امريکا بايد به نيروی اليزال توده ھای رھائي

 ۀدر تبليغات ما بايد صريحاً چھر. جاوزان ناتو و امريکا پرداخت مردم رجوع کرد و به تبليغ و ترويج وسيعی عليه مت

بايد به توده ھای مردم تفھيم گردد که امپريالست ھا با ريا، دروغ و .  امريکا و شرکايش روشن گرددۀتجاوز گران

ای باز کردن گويند که بر آنھا نمی. کنند نيرنگ و خدعه جھت تأمين منافع خود در مقابل ملت ھا و مردم برخورد می

 آنھا. زنند بازار فروش جديد، توسعۀ مناطق جديد تحت نفوذ، کسب منابع مواد خام وغارت سھم رقيب به جنگ دست می

موکراسی، حق زن در جامعه، حقوق بشر و جامعۀ آزاد و متمدن بشری، شورای ھميشه مدعی اند که برای آزادی د

  .ا بسيار انسانی و واالستگويا اھداف آنھ. کنند تعاون اقتصادی مبارزه می

ول اين ھمه کشت و دست نشانده و پوشالی اش مسؤ مردم وتوده ھا بايد بدانند که اين اجنبی ھا وتجاوزگران و دولت 

وضاحت پی ببرند که اين متجاوزان و دولت دست نشانده اش مسبب ه مردم بايد ب. کشتار، بدبختی، فقر و فالکت ھا است

اگر خلق به امراض گوناگون مبتال است اگر داکتر و دوا وجود ندارد، . ت کشيدن مردم ماستدر بند کشيدن و در اسار

خورند و پوشاک ندارند، مسبب اينھمه رنج ھا وآالم متجاوزان ودولت پوشالی  ھا را میه  گياۀاگر ملت از گرسنگی ريش

 بيچارگی و فالکت را برای آنھا نخواسته و روا مردم وتوده ھای خلق بايد بدانند که خداوند اين روز گار فقر و. آنھا است

بلکه اين . خواسته که مشتی ثروتمند و پولدار شوند و بقيۀ مردم در فقر و فالکت زندگی کنند خداوند ھرگز نمی نداشته،

اطر خه اين متجاوزان امريکائی ب. متجاوزان ودولت پوشالی است که اين ظلم و ستم را بر ما روا داشته اند نه خداوند

 انداخته یخاطر عيش و نوش خود مردم ما را به چنين روزه تأمين منافع خود و اين جنگ ساالران تنظيمی و دولت ب

  .اند

خواه ملی است تا با ترويج، تبليغ و و نيروھای چپ و عناصرمترقی و وطن وظيفۀ تمام روشن فکران، نيروھای انقالبی 

مردم را باال ببرند و مردم را عليه اين تسلط اشغالگرانه و جنگ غير تشريح ماھيت جنگ طلبانۀ امريکا شعورسياسی 

 روشنفکران، نيروھای چپ و نيروھای ۀوظيف. ضد اين اشغال اجنبی برخيزده عادالنه بسيج نمايند تا توده ھای مردم ب

مبارزه با خواه، نيروھای ملی و وطن پرست جھت روھای ترقيخواه، آزاديانقالبی است که در تشکل و اتحاد ني

موکراتيک، ملی، گرد ھمائی نيروھای د متحد ۀشعار روز و ضرورت روز تشکيل جبھ. متجاوزان اقدام ورزند

آزاديخواه، نيروھای صلح طلب به ياری نيروھای روشنگر انقالبی و نيروھای چپ درپيشاپيش آن است تا بتوان بر 

بقات و قشرھای اجتماعی و تمام احزاب و سازمان ھای بايد با کليه ط. ارتجاع و متجاوزان و اجنبی ھا فايق گشت

به عبارت ديگر ھر .  واحدی ساختۀھم داد و جبھه ضد امريکا و شرکاء مبارزه کنند دست به سياسی که بخواھند ب

و به .  واحد ملی ساختۀکه بتواند ما را در بيرون راندن متجاوزان امريکائی کمک کند با آن اتحاد نمود و جبھ کسی
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در اوضاع و احوال .  متحد ملی را در جھت منافع مردم سوق دادۀی نيروھای روشنفکر و نيروھای انقالبی بايد جبھيار

موکراتيک و نيروھای ضد متجاوزان نبايد فراموش ی ضد امريکائی، نيروھای دکنونی کشور اھميت بسزای نيروھا

سجام عمومی نيروھای مترقی بايد توسط نيروھای  متحد ملی، انۀتبليغ و ترويج توده ھای مردم، تشکيل جبھ. شود

اين مرحله . روشنفکر ونيروھای چپ به حيث پيش آھنگ که از ديد طبقاتی پيشرو برخوردار است، صورت گيرد

 پيش در آمد جنگ عادالنه عليه متجاوزان ۀاين مرحله اول مبارزه و مرحل. مستلزم فعاليت پيگير نيروھای مترقی است

خوبی پيش رود ه  متحد ملی به پيش آھنگی نيروھای انقالبی تشکيل می يابد بۀمرحله که درآن جبھاگر اين . است 

 .روزنۀ آزادی در افق کشور نمايان خواھد شد

مرحله بعدی مرحله جنگ تدافعی، جنگ عادالنه و جنگ طوالنی و فرساينده خلق و مردم تحت رھبری نيروھای مترقی 

البته شرايط زمان و شرايط . ورزند  متحد ملی به آن اقدام میۀده ھای مردم و جبھبه حيث پيش آھنگ است که با تو

جمالت باال . باشد تطبيق اين مرحله مربوط به شرايط کشور و آمادگی نيروھای محرکه و نيروھای طبقاتی جامعه می

تنھا توسط  اين جنگ عادالنه، تدافعی . وئی از انقالبات کشور ھای ديگر تصور گرددنبايد نقل طوطی وار و تصوير الگ

توان متجاوزان، جنگ ساالران دولت دست نشانده  امريکائی را از کشور خارج ساخت و پوزۀ  و طوالنی است که می

وبا آغاز جنگ پارتيزانی  مسلح در دھات ۀجنگ عادالنه با تشکل واحد ھا و گروه ھای رزمند. شان را به خاک ماليد

 .انجامد   شھر ھا وآزادی کشور میۀشروع شده به محاصر

 ملتی که ھيچ چيزی در دست ندارند چگونه می بعضی ھا ادعادارند که آزادی کشور چيزی خوب است اما مردم و

د و تا دندان مسلح توانند به مقابل متجاوزان غارتگر امريکائی که قدرت زياد و پيشرفته ترين سالح را دردست دارن

 جنگ ۀگويند که سرودن نغم عده ای دگر می. ھستند و ازنيروی مدرن و عالی جنگی برخور دار اند به مقابله برخيزد

 . عادالنه عليه جنگ غير عادالنه جز چپ روی در جنبش و سر به ديوار کوبيدن چيزی ديگری نيست

اين تاريخ را ورق بزنيم که در جنگ عادالنه عليه . جوع کنيمبيائيد باھم به تاريخ ملت خود ر! دوستان چنين نيست 

 جنگی خيلی ابتدائی چيزی ديگری در ۀامپراتوری کھن انگليس مردم ما چه چيزی دردست داشتند؟ جز بيل، داس واسلح

زاديخواھی  آۀکه زنده ياد مير غالم محمد غبار در رابطه به تجاوز اول انگليس بر افغانستان روحي چنان. دست نداشتند

. روز عمده است  در تاريخ افغانستان و ھـندوستان يک١٨۴٢ نومبر ٢روز «. مردم افغنستان را چنين انعکاس می دھد

از . خورد ی برای ھميشه شکست میکشور آسيائاين روزيست که يک امپراتوری بزرگ اروپايی از مردم يک 

صفـوف مردم بدون امتياز نژاد . برابر تجاوز بيگانه استمشخصات اين روز در افغانستان تبارز روحيۀ وحدت ملی در 

اينست که «: زنده ياد غبار می نويسد). ۵۴٨افغانستان در مسير تاريخ، ص (» و زبان و مذھـب و منطقه تحکيم شده بود

 که در مقابل دشمن خارجی طبقات مختلف رفـت يکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اين بار ديگر می

افغانستان در (» کشور در صف متحدی قـرار گيرند، اعم از دھـقانان و پيشه وران و اکثريت فـيودال و روحانی و غـيره

ھـر سوارۀ افغانی يک پياده را برداشته . البته معنويات جنگ آوران افغانی از دشمن برتر بود«). ۵٣٩مسير تاريخ، ص 

توپچی افغان گله ھای نه پوندۀ . کرد  متر ھـدف را خطا نمی٣٠٠ ۀاصلتفـنگچی افغان از ف. کرد وارد ميدان جنگ می

افـراد ھـر يک در زمستان . کرد  پوندۀ خود استعمال می۶دشمن را بعد از اغـتنام توسط چکش کوفـته و در توپھای 

و سواره مقـداری ی در بدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، کدو صراحی پر از باروت در کمر بند پوستينچه ا

خوابيد و با مشتی از گندم و  اين قـشون در ھوای آزاد و بعضاً روی برف می. از عـلوفۀ اسپ در خرجين خود داشت

زنان برای نان می پختند و در عـبور سپاه دشمن از . البته مبارزين افغانی بی قـوت الظھـر نبودند. کرد تلخان تغذيه می

مال ھا در دھات گردش کرده، مالک و غـله داران را . وش بر فـرق ايشان می ريختندبازار ھا، سنگ و کلوخ و آب ج

نوکران رسمی دولت و مالزمان شخصی افـسران، اخبار و مکاتبات سری . داشتند دشمن باز میه از فـروش غـله ب
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اع آزادی کشور وقـف صنوف مختلفۀ مردم متحداً جان و مال خود را در راه دف. رساندند دشمن را به اردوی ملی می

 ).۵۴۴افغانستان در مسير تاريخ، ص (»  چنين جنگاورانی بر يک اردوی اجنبی حتمی بودۀپس غـلب. کرده بودند

مپراتوری انگليس با چه شد که سه بار ا. مدرن در دست داشتو امپراتوری انگليس در آن زمان بھترين سالح جنگی 

ر آمد و شکست خورد و مردم ما توانست پرچم پر افتخار آزادی را به اھتزاز ش در مقابل ملت ما به زانو دبھترين سالح

 .در آورد

استقالل کشور که به ھمت مردم افغانستان و به قيادت شاه امان هللا خان حاصل گرديده، نقطۀ عطفی در تاريخ اين ! آری

تعمار انگليس با شھامت زايدالوصفی  به نيروی ملت در برابر اسءشاه امان هللا که با اتکا. کشور محسوب می گردد

مبارزه نمود، سر انجام موفق گرديد که استعمار انگليس را به زانو در آورده و افغانستان آزاد، سرخروی و سر فراز را 

شاه امان هللا و ياران . در قطار ملل آزاد جھان، به جايگاھی که شايستۀ اوست قرار دھد تا برای ملل اسير سرمشق شود

گاھی به استقالل تحت شرط و شروط و آزادی نيم بند اعتقاد نداشته، بلکه برای حصول آزادی مکمل و ھمه  او ھيچ

در اين خصوص الزم است نقل قولی از شاه امان هللا که مصداق افکار . جانبه و استقالل عام و تام کشور مبارزه نمود

من « : تاجپوشی استقالل افغانستان را اعالم کرد و گفـت شاه امان هللا خان به مجرد . آزاديخواھانۀ اوست آورده شود

دارم و به ھـيچ  صورت کلی آزاد، مستقـل و غـير وابسته اعالن میه خود را از لحاظ جميع امور داخلی و خارجی ب

د قـدرت خارجی اجازه داده نخواھـد شد تا يک سر مو به حقـوق و امور داخلی و سياست خارجی افغانستان مداخله کن

 .»و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نمايد، من حاضرم با اين شمشير گردنش را قـطع کنم

مگر افغان ھا و شاه امان هللا به اندازۀ امپراتوری انگليس توپ و طياره و مھمات مدرن جنگی در دست داشتند؟ نه 

 !ھرگز

ما ضعيف ھستيم، ما چيزی نداريم، که ادعا دارند  کسانی» نيروی تعيين کننده دريک جنگ انسان است نه سالح« 

خيزند  متجاوزان نيرومند اند، ازمھمات جنگی خوب و مدرن برخوردار اند به اين بھانه به تدارک جنگ عادالنه برنمی

 حق ملل جھان را فراموش کرده هچنين کسانی اوالً تاريخ مبارزات مردم خود و تاريخ مبارزات ب. ورزند اقدام نمی و

آنھا به پيروزی خلق و مردم باور و عقيده ندارند و به اين طريق آب به . ر نيروی اليزال توده ھای مردم اندثانياً منک. اند

 . ريزند آسياب ارتجاع و امپريالزم می

مثال ديگر از مبارزات ملل جھان ملت و مردم ويتنام است که در مقابل ھمين ابر قدرت بزرگ امپريالسم امريکا چه 

مگر امپريالزم امريکا سر انجام با !  مدرن تر و خوبتر از امپريالزم امريکا؟ ھرگز نه ۀ آيا اسلحچيزی در دست داشت؟

 مردم و ملت ويتنام مفتضحانه شکست نخورد؟ مگر اين ۀتمام قدرت و با تمام سالح مدرن خود در مقابل جنگ عادالن

 آزادی را در کشور درفش و ها را به خاک ماليدمردم و ملت ويتنام نبود که سرانجام پوزۀ متجاوزان امپريالسم امريک

 .شان به اھتزاز در آوردند و توده ھای ميليونی مردم خود را از رنج و بد بختی و فالکت رھانيدند

وده ھای راه افتد ضرورت جنگ عادالنه به ته دوستان متيقن باشند که اگر افکار صحيح جھت تدارک جنگ عادالنه ب

که ضد جنگ اند، به خلق و مردم کشور تبليغ و  خواه، نيروھائیدموکرات، نيروھای آزاديميليونی مردم، نيروھای 

تفنگ . در کشور ما نيز چنان خواھد شد. دنترويج گردد ديگر آنزمان دور نخواھد بود که ملت و مردم ما نيز به پا خيز

تجاوزکاران که باعث . واھد انداخت قدرت به زير خۀخلق و ملت ما روزی متجاوزان و دولت دست نشانده را از اريک

اين بيعدالتی، ستم، فقر و . غارت ثروت ملی ما و باعث فقر و بد بختی ملت ما شده اند از کشور بيرون رانده خواھد شد

درھر جا که ظلم و ستم وجود دارد مقاومت .  از بين خواھد رفت،بدبختی و فالکت که دامن گير توده ھای مردم مااست

درطول تاريخ طبقات ستمگر و متخاصم برتوده ھای مردم ظلم و . اين اصل مبارزه طبقاتی است. می آيدوجود ه نيز ب

استه اند، به انقالب دست ظلم و ستم متشکل شده اند به پا خبالمقابل توده ھای مردم جھت رھائی از . ستم روا داشته اند
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اين حکم و روند تاريخ ملت ھا . ھا وتوده ھای مردم استاين انقالبات و جنگ ھای عادالنه حق مشروع ملت . يازيده اند

و ملت ما . استامريکا و شرکاء به پا خواھند خدير يا زود ملت و مردم ما نيز به مقابل اين جور و ستم امپريالسم . است

 ءد ايفاحيث روشنفکر و نيروی چپ نقش پيشرو خود را بايه به آزادی و استقالل دست خواھد يافت تا دير نشده ما ب

خاطر پيروزی، آزادی، استقالل کشور ه بيائيد ب. که لنگ لنگان به دنبال جوش وخروش مردم حرکت نمائيم نمائيم نه اين

خواه گرد ھم آئيم تا کشور از تجاوز نجات يافته و سر انجام رھائی انسان ير عادالنه با تمام نيروھای ترقيو ختم جنگ غ

 .از استعمار واستثمار صورت پذيرد

 به اميد پيروزی

 

 

 


