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امـون بـرنـوشتـۀ رزاق م» عـصر خـود کشی « تبصره ای بر تـبـصـرۀ
   در سايـت کابـل پـرس"در عــلـی پــويـا نـا"تحت عـنوان

  
  ":عصرخودکشی"به پاسخ و توجه تبصره نويس 

ايدئولوژی، مشی سياسی و تشکيالت سه رکن اساسی و ضروری تحزب را ميسازد که در مورد احزاب چپ، ميانه 

قعی کلمه ، بدون  و در دنيا حزبی به معنی وای مبارزه استدرک اين نکته از جملۀ الفبا. وراست کاربرد دارد

معرفت طبقاتی، ايدئولوژی يک حزب يا سازمان سياسی در جامعۀ طبقاتی به عنوان . ايدئولوژی رھنما سراغ نميشود

 در امـر ايجاد و یارزش ھای پايه ئ و يا بنا به اعتـراف مناديان ليبراليسم وطنی ما، به مثابۀ اصول و ارزشھای اساسی

ی و منافقت اين دوروئ. ن سه گانۀ آن مطرح استث يکی از ارکا سياسی منحيو در جريان مبارزۀ حزباستحکام 

ليبراليسم ترسـوست که ضمن سرنھادن در آستان استعمار و ارتجاع ، زمانی ايدئولوژی را به مثابه يکی از سه رکن 

قعـر ايدئولوژی  را در "ساما"اساسی ھمچون ارزش ھای پايه ای مطرح ميکند، ولی در مورد ديگر سازمان انقالبی 

ی روشنفکرانه می  در تضاد آشکار با تعقل و خردگرائزدگی غرق ديده وماھيت طبقاتی و خصلت ايدئولوژيک آنرا

  .اين ھـمان رويکـــرد معـروف يک بام و دو ھـواست. بــينـد

کـر بی و يا روشنف، برای روشنفکـر انقال)از جمله در ھمين دموکراسی ھای جوامع غـربی( آيا در يک جامعۀ طبقاتی 

و )ايدئولوژی(  ناب و کلی فراطبقاتی که ھمين ارزش ھای پايه ای و معرفت طبقاتیليبرال تعقل و خرد روشنفکرانۀ

نادر " وجود دارد؟ در مورد تبـيـيـن ھای ليبرالی از ،منافع طبقاتی درآن بازتاب نيافته و يا به نحوی در خدمت آن نباشد

او .  ی، مثل ليبرال ھای وطنی ما دروغگو و منافـق نبوده عنوان يک انقالبی سرسپردۀ سامائب بايد گفت که او "علی پويا

در اولين کنگرۀ ساما برنامۀ سازمان را تصويب کرده ، پای آن صحه گذاشته و جھت تحقق آن استوارانه مبارزه کرده و 

،از انقالب ملی "ساما"بود، از ايدئولوژی رھنمای  پای آن صحه گذاشته "نادرعلی پويا"برنامه ای که . پاکبازانه جان داد

 فارغ از خلق به منظور تحقق انقالب، از جامعۀــ دموکراتيک، از راه انقالب افغانستان و از سه سالح معجـزه آسای 
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يرفتنی  اين برای ليبرال ھا پذ)چنانچه حاال نيز(البته در ھمان وقـــــت .  حرف ميزند... ستم ملی، طبقاتی و جنسيتی و

ی عالی انقالبی تھی ساخته و به انحراف ا را از محتو"ساما"انه کردند تا ی مذبوحھا تقال"ساما"نبود و از داخل و خارج 

واما در باب . ليبرالی بکشانند که تا ايندم ھربار سرشان به سنگ خورده و اميد کاذب شان به يأس مبدل شده است

 بايد گفت که اين کارنامه سی ساله با ھمه کاستی ھا و قوتھايش "ادر علی پويان" حزبکارنامه ھا، مواضع و ديدگاه ھای 

ھرمن الشمس است وھيچ مثابۀ چوب بستی از سيستم فکـــــــــری ــ سياسی و عــــــملکرد مبارزاتی اين سازمان اظه ب

يکی از دستآوردھای .  کمرنگ سازد نميتواند حقايق آفتابی را از انظار پنھان کرده و يا آنراشعبده بازيی روشنفکرانۀ

ـرد  از دستـبھمواره ،"مجيد" به جاودانگی پيوستنرغم شکست و ريخت ھای پيھم اين بوده است که پس از علی " ساما"

 در مقابل "مجيد" پس از "ساما"ون مانده است و اين خود برھانيست قاطع که رھبران ليبرال ھای در کمين نشسته مص

ان نگذاشتند  حراست کرده و به قيمت جان ش"ساما" با درايت و کفايت از ساحت فکری سياسی حمالت راست ليبرالی

اگر چنين ميشد، امروز ليبراليسم تـرسـو اتھام که  ، جا باز کند"ساما"ی به حيث ايدئولوژی حاکم درکه ليبراليسم بورژوائ

 "ساما"ً لطفا به بايگانی "ساما"زات و ديدگاه ھای در مورد کارنامه ھا، مبار.   نمی بست"ساما"ايدئولوژی زدگی را بر 

  . مراجعه کرده و قضاوت منصفانه کنيد)rahrawan.com(در 

 بايد گفت که آنھا انقالبيونی مسلح به تـئوری "ساما" دو رھبر خـرد مند و جانباختۀ" نادرعلی پويا" و "مجيد"در مورد 

عملی داشتند علمی و باور ، رفت که در فوق شرح آن"ساما"ه برنامۀ ھردو ب. انقالبی، مسلح به ايدئولوژی مترقی بودند

.  آنرا تصويب کرده و پای تحـقـقـش رفت"نادر علی" آنرا نوشت و "مجيد".  تحقق آن از جان مايه گذاشتندبه منظورو 

، يعنی معرفت ی ، يعنی نظام ارزشی ، يعنی ارزش ھای پايه ئ"ساما" ايدئولوژی رھنمای "نادرعلی" و "مجيد"برای 

 طبقاتی، يعنی چراغ رھنمای مبارزه در راه بھروزی زحمتکشان، يعنی لغو مالکيت خصوصی مبتنی بر استثمار انسان

، يعنی برانداختن ھر نوع ستم و رسـيـدن به آينده ای فارغ از ھر نوع ستم، در خدمت انسان و به ويـژه انسان از انسان

  !زحمتکش قرار داشت نه بالعکس

ترکيب ارگانيک اين شد، بايد نوشت که او سنـتـيــز تکاملی ايست از آميزش و " مجيد" اما در مورد اينکه مجيد چگونه 

مجيد در عرصۀ اين . با منافع عليای مردمی، سجايای عالی انسانی و تاريخ کشورش) ايدئولوژی( یارزشھای پايه ئ

 روشن از مردمی بودن او يعنی دفاع وايستادن در موضع طبقاتی   بيانيست"مجيد"ايدئولوژی . خالقيت نماديست فـريـد

. مليون ھا انسان مجبور و دوزخی کشورش و آگاھی عميق و ھمه جانبۀ وی از تاريخ شورانگيـز مردمان کشورش

ين ميانه و عرصه با ترکيب اين سه عنصر در تفکر و مبارزات عملی اش، تا سطح قھرمان ملی و رھبر ا در"مجيد"

، او نميتوانست لقب "مجيد"بدون حضور اين عناصر در انديشه و پراتيک . منازع زحمتکشان کشور عروج کردبال

او به حيث  .  يک انسان روئين تن نبود"مجيد". ستيغ بلند بيداری را کسب کرده و به وجدان بـيـدار مردم مبدل شود

 دست مليونھا انسان ميدانست که آگاھانه به اعمار اين انسان واقعی و زمينی به تاريخ نگرش علمی داشته و آنرا ساخته

. بنای رفيع می پردازند، نه ساخته دست زبدگان، شاھان و قھرمانان جدا از مردم و بی باور به نيروی خالقۀ شان

  به عنوان قھرمان ملی مطرح وتثبيت شده است، در قدم اول اوقھرمان و طاليه دار مبارزه به"مجيد"ازيـنـرو، اگر 

خاطر پايان دادن به رنج ھای بيکران توده ھای مليونی خلق وھمراه آنان رقم زدن آگاھانۀ تاريخ نوين و ايجاد جامعه ای 

 .نوين برويرانه ھای ارتجاع و امپرياليسم دراين خطه بوده است

 درراھی رھبری کرد  را"ساما" "پويا".  باھم توأميت دارند و يکی از ديگری جدا نيست"پويا" و "ساما"، "مجيد"نام 

ی زحمتکشان ــ ــ ابزاررھائ" مجيد" و ايدئولوژی "مجيد"، تفکر "مجيد"راه . باخون سرخش ترسيم کرده بود"مجيد"که 

درين . ست و ھيچ گونه استفادۀ ابزاری ھم در امر سترگ سازمان سازی مطرح نبوده است"ساما"بيانگر فلسفۀ وجودی 
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ھيچ شعبده بازی را .   به طور انکارناپذير وجود دارد"ساما"  و ساير رھبران جانباختۀ"مجيد"زمينه اسناد معتبر به قلم 

يارای کتمان کردن حقايق نيست و آفتاب حقيقت سرانجام از پشت ابرھای تيره ليبراليسم کھن و نوين پرتو افشانی خواھد 

  .کرد

ن خلق دلير افغانستان از موضع ايدئولوژيک در مورد به لجن کشيدن نام قھرمانان بايد گفت که مطرح کردن قھرمانا

شان ــ که خالف ليبرال ھای جبون امروز و شعله ای ھای نيمه راه ديروز به آن وفادار ماندند ــ يعنی رزميدن و 

پافشردن در موضع ستم کش ترين طبقات و اليه ھای اجتماعی و تأکيد برمواضع استوار ضد امپرياليستی آنان در 

گونه ستم به شيوۀ انقالبی، از ديد به ظاھر غـيـر طبقاتی يک ليبرال سازشکار، به لجن کشيدن نام آنان راستای رفع ھـر

بلی ، ما اين اتھام ليبرال ھای بی ھويت وطنی ما را که از انقالب بـيشتـر از ارتجاع و امپرياليسم کينه به دل  . است

 "جرئت" ھا و "بھمن" ھا، "ياری" و "رھبرھا" ھا، "پويا" و ھا"مجيد"ما . دارند و ميترسند، از دل و جان می پذيريم

ما آنھا را از پايگاه . ھا را از موضع ايدئولوژيک شان و مواضع استوار ضد امپرياليستی مسلم آنان  مطرح می کنيم

يسم انقالب اجتماعی، از موضع مبارزۀ طبقاتی، مبارزه ضد امپرياليستی و از منظرايجاد جامعۀ فارغ از ليبرال

  . بورژوازی مطرح کرده و تداوم مبارزۀ انقالبی شانرا خواھانيم

يعنی آن " پويا" و "مجيد"واما نام قھرمانان را کی ھا به لجن می کشند؟ آنھائيکه با مطرح کردن مواضع ايدئولوژيک 

ماعی در مبارزه ی که ھردوی شان را در پايگاه و جايگاه دفاع از ستمکش ترين طبقات واقشار اجتارزش ھای پايه ئ

 و مطرح کردن فراطبقاتی "پويا" و "مجيد"ی و مصرفی به ئعليه ھرگونه ستم قرار ميدھـد؟ و يا آنانيکه با باور ريا

آنان،از فرط استيصال و مھجوريت به شيطان ھم دست داده و يکسره خود را در دامن امپرياليسم اشغالگر انداخته و در 

ی از برکت اشغال ليم طلبی ملی و ليبراليسم بورژوائکا در چوکات ايدئولوژی تسآغوش امپرياليسم جنايت کار امري

  ی و تمرين دموکراسی ميکنند؟امپرياليستی کشورشان مشق خرد گرائ

مادام که اينان خود از برکت حضور سپاه وحشی و اشغالگر استعمار و بھره مندی از مراحم امپرياليستی در پرتو 

ن ملی ديروزی و ال امپرياليست ھا، يک جا با خاينادئولوژی تسليم طلبی ملی در زير پر وبايدئولوژی ليبراليسم و اي

 را به ايدئولوژی "ساما"امروزی حزب سازی ميکنند و بيشرمانه کانديد قدرت بيرون ميدھند، ھمزمان خيلی شيادانه 

" ساما" چه نسبتی است؟ از سر "علی پويانادر" و "مجيد"آقايان شما را با . ت ھستاين منتھای وقاح. گی متھم ميکنندزد

وليتی داريد، به عنوان کسانيکه يک عمر شعله ای بوديد، برويد، در ھمين نشريۀ کابل دست بـرداشته و اگر احساس مسؤ

اگر حساب تان از آن جريان با عظمت تاريخی جداست و از چپ طالق . پرس از جريان شعلۀ جاويد به دفاع برخيزيد

 چه کار داريد؟ درينصورت بھتر است برويد دنبال پيگيری پروژۀ حزب سازی تان با "پويا" و "مجيد" با گرفته ايد، پس

 .والسالم. ًفعال ھـمينـقـدر. ن ملی پلۀ سنگين درانتخابات جرگۀ خايناوطن فروشان وتشخيص

 

  


