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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۴ فبروری ٢۵

  

  قابل توجه ھمکار عزيز پورتال
  از کابل» محصل«جاويد 

  

  !برادر عزيزم، محترم جاويد

. اميد که در راه مبارزات ميھنی و مردمی به موفقيت ھائی نايل شده باشيد.  ريدسالم ھای گرم و پر از محبت مرا بپذي

من با در نظرداشت دوری از ميھن اما با چند  سال تجربۀ زندگی . شما جويا شديد که در حالت کنونی چه بايد کرد

نمائی  شما دوست عزيز را ی رھام که البته به ھيچ و جه معن کنبيشتر، نظرات خود را به شما دوست گرامی تقديم می

  . ندارد

  

بدن انسان است و فرد را از حالت فعال به بيکارگی و بی   دشمن روح ويأس. دور افگنيده يوسيت را بأ م .١

دشمنان خارجی و داخلی طور ماھرانه نااميدی را در ذھن ما جا می دھند تا ما را در .  تفاوتی می کشاند

ر کرده و يبه طور مثال به ما می گويند که حاال جھان تغي.  و خويش بسازندبالتکليفی قرار داده و در نھايت پير

به امپرياليسم سر اطاعت خم کرد بايد اين بدين معناست که .  بايد خود را طبق شرايط جھانی شدن عيار سازيم

وخته شده بی پرنسيب و فراين تاکتيک استعمار برای به دام انداختن افراد . و از مبارزات ميھنی دست کشيد

  .ثر بوده استؤبسيار م

ديگری مبدل انسان به دور افگنديد، شما ه يوسيت را بأکه م زمانی. مصمم باشيد و با قاطعيت عمل نمائيد .٢

 اينجاست .ۀ تان ادامه خواھيد دادزتصميم راسختر و محکمتر از امروز به مبار، ه ارادخواھيد شد که به يقين

که راه طوالنی برای رسيدن به ھدف در  زديک می سازيد، با وجودیشما خود را يک قدم به موفقيت نکه 

 .پيش خواھد بود

الکن سعی نمائيم که نقاط آسيب پذيری خويش را تقليل بخشيده تا . دانيم که ھيچ يک ما کامل نيستيم ھمه می .٣

شود که  اين مرحلۀ تکاملی زمانی ميسر می.  دشمنان ميھن و مردم نتوانند از ضعف ما عليه ما استفاده نمايند

دانيد که يک  يقين دارم که شما می.  انتقاد را با جبين باز بپذيريم و مصمم در اصالح روش خويش باشيم

 .  کار و مبارزۀ خود قرار دھدۀمبارز واقعی بايد انتقاد از خود را شيو

نگھداشت چند جلد کتاب در قفسه .  م انتقال دھيداز تجارب و دانش مردم بياموزيد و فھم و دانش خود را به مرد .۴

 .ھا و نقل بعضی مطالب آن در مجالس وظايف مردمی و ميھنی ما را به پايان نمی رساند
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اين حالت ايجاب می کند که ما خود را از انزوای سياسی خارج ساخته و .  کار مردمی را بسط و توسعه دھيد .۵

 . ار مردمی را خود بھتر ارزيابی خواھيد کردشرايط ک. عمالٌ داخل صحنۀ مبارزه گرديم

با درنظرداشت شرايط کشور و .    سال به عقب پرتاب کرد٢٠٠، افغانستان را ١٩٧٨چرخ تاريخ بعد از  .۶

زه رراه مبا.  البته اين نبايد به تسليم طلبی تعبير شود.  شيارانه انتخاب نمودوجھان، راه مبارزه را بايد بسيار ھ

"  مبارزين"يک تعداد .  ايجاب دقت، حوصله، آموزش و تدوام را می نمايد ر است که دقيقاً بس طوالنی و دشوا

 .  م که چطور سر تسليم فرود آوردند و خدمت گذار استعمار شدنديمتقلب را ديد

چون شما و دوستان تان در صف مقدم مبارزه قرار .  ن می کندينوع مبارزه را شرايط عينی و ذھنی کشور تعي .٧

نبايد  فراموش  کرد که جريان مبارزه متحول . ن کنيدي شما قادر خواھيد بود که نوع مبارزه را خود تعيداريد،

فھم ديالکتيک و جامعه . ر می يابدياست و در ھر مرحله از حيات سياسی و اجتماعی، نوعيت مبارزه ھم تغي

  .شناسی ما را در روش مبارزاتی کمک خواھد کرد

نمايم صرف  خواستم که با شما دوست عزيز در صحبت را باز . رات مرا جسارت تلقی نکنيداميد که نظ! برادر گرامی

  .  ن راستين بياموزمو از شما و ساير مبارزا

   

  

   

 

 


