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 Political سياسی

 
  رھا .س
  ٢٠١۴ مارچ ١۵

  نکاتی چند خدمت خوانندۀ درد آشنا،

 »محصل« جاويد
نوشته نمايم، پوزش می  جاويد عزيز ۀ زيادی را در بر گرفت تا موفق شدم چند سطری به ارتباط ناماز اين که زمان[ 

ی که با نامه دارد، باعث اختالل در روند نشرات ۀ زمانخواھم واميدم بر اين است که شايد اين نوشته به لحاظ فاصل

 .]با سپاس. پورتال وپراکندگی موضوعات برای خواننده ھای پورتال نگردد

  جاويد جان،

 مشابه ھمچون درد ھا واحساسات شماست، تقديم تان مراتب ھمدردی خود را که برخاسته از موقعيت نخست، سالم و

 مبارزاتی عليه امپرياليزم متجاوز، حلقه به گوش ھای خلقی وپرچمی واخوانی ۀکرده وقلب پراحساس تان را در زمين

  .تر آرزو دارم تپش ھای جنايت کار، پرجوش و

کرده واز طرح عمق نظرات مبارزاتی تان در  پرمحتوا وپراحساس تان را به دقت مطالعه ۀنام: در قدم دوم بايد نگاشت

  .مقابل جنايتکارانی از ھر رنگ وقماش، احساس بالندگی وسعادت نمودم

  : ارزشمند تان نوشته ايدۀجاويد جان، ھمان قسمی که خودتان در نام

م را جلب کند  نظرات درست وگره گشا بخواھد در پاسخدھی وارد شود وبتواند اعتمادۀھرگاه کسان ديگری نيز باارائ «

، ما ھم دست در زير االشه گذاشتن وببينيم اين که ».از سر وجان برای عملی شدن آن نظرات مايه خواھم گذاشت

 شما می پردازند را، برای خود برازنده ندانسته ۀبه جواب نام» .ل آزاد«و» موسوی«انقالبی ھای پرتوان ما رفيق 

 ۀنسخ« ھای شما مبادرت ورزيده ونه به اين مقصد که گويا برای شماتوان خود به جواب سؤال  وکوشش می کنم در حد

 رفقاء ودوستان که در ھمين ۀنوشته ھای علمی وانقالبی و واقع بينان  سخن ھا وۀمی نويسيم، بلکه در حاشي» نجات

ات مطرح شده از در اين جا بار ديگر بايد ياد ھانی کرد که نک. پورتال آزادگان به نشر رسيدند، اندک چيزی بيفزائيم

نه ھم با اين ھدف نگاشته شده اند، بلکه  جانب اين قلم در اين نوشته، به ھيچ وجه نمی توانند درخور سؤال شما باشند و

خواست اين قلم در اين نوشته فقط اين است که توانسته باشم منحيث يک ھمدرد وھمکار باشما، اين ھمکاری وھمدردی 

  .باشموغم شريکی خود را ابراز کرده 

  خواننده وھمکار باوجدان آقای جاويد،

، سؤالی است که کليت جنبش »چه بايد کرد؟«: اساسی تان مطرح ساخته ايد  کوتاه ولی عميق وۀسؤالی را که شما درنام

تمام آن  چپ افغانستان راکه پرچم مبارزه عليه استعمار جنايت آفرين وداغ لعنت خوردگان تاريخ را برسر دست دارد و

درمقطع کنونی، قاعدتاً . ی را که کارد استعمار واستبداد اسالم سياسی به استخوان شان رسيده است، شامل می شودکسان
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اين اساسی ترين مسأله ای است که شامل نه تنھا شما، بلکه تمام آن کسانی را که برخوردار از شرف وحيثيت انسانی 

اين که . لم وجنايات را برای خود ننگ می دانند، در برمی گيردوانقالبی بوده ودم فروبستن در برابر وحشی گری ھا وظ

، منظور اين است که جنبش چپ انقالبی ومبارز افغانستان در شرايط فعلی تاحدی دچار يک تشتت »مقطع کنونی«گفتم 

داخلی  وسردرگمی مبارزاتی شده است ودر کنار اين که در طی چند دھه، ضربه ھای اسفناک دشمنان خارجی و

 ۀپيکر جوانش، برای چندمين بار باز قد راست نموده تا مبارز پيکرش وارده آمده وپس از وارد آمدن اين ضربه ھا بربر

 تشخيص درست ن ويي داخلی اش ادامه دھد؛ از تعیکاخ استعمار وقالده بندان ارتجاعبی امان شان را تاسرنگونی 

، در ھر زمانی »ن موقيعت فعلیييتعنگاه به گذشته و«نه؛ ور. اش اندکی فاصله دارد» ستراتيژی وتاکتيک مبارزاتی«

  .باقی ماندن در ھاله ای از ابھام رھائی بخشد ودر ھرزمينه ای، تنھا راھی است که می تواند آينده را از متشتت بودن و

. دومبارزه عليه بيدادگری وستم، وقت وزمان معين نمی خواھ» ھرجا ستم است، مقاومت نيز است«جاويد عزيز، 

ماترياليزم ديالکتيک به ما آموخته است که تنھا زمانی می توان با سير طبيعی تاريخ ھمگامی کرد که قانون وناموس 

نه استعمار ونه استبداد، ھيچ کدام ابدی وبرای ھميشه نمی تواند باقی بماند، اين از . کلی ديالکتيک طبيعت را شناخت

بگذار پيکر متعفن امپرياليزم باپاھای خودش تالب پرتگاه پيش برود : ت کهبديھيات است؛ ولی نبايد اعتقاد به اين داش

 لگد، اين پيکرمنحوس را از کوه به پائين بايد سقوط داد، آن مبارزات پيگير وسکتگی ناپذير ۀوفقط آن وقت بايک ضرب

طی ھرزمان ممکن . زندھستند که روند سقوط نظام ظلم وستم را تسريع کرده وتابوتش را نثار قبرستان تاريخ می سا

وبادر نظرداشت توان وظرفيت مبارزاتی خود، ما دست به عمل زده ودر راه براندازی نظام استعمار واستبداد وارتجاع، 

سخنی داھيانه ای که در ھر زمان وھروضعيتی می تواند به . گامی ھرچند ابتدائی وناچيز، ولی به پيش برمی داريم

اگر انقالب ھا فقط در اوقات مساعدی صورت می گرفتند، در آن صورت «:  رھنمای ما قبول گردد، اين است کهۀمثاب

 زير جلب می ۀت را به يکی دو نکتفرض مختصر، توجھبا اين پيش » .ساختن تاريخ جھان چيزی ساده ای می بود

  :دارم

ک فردی عمل نکرده وتمام ستم ديدگان جھان را زير استبداد به صورت ت از آن جائی که ماشين ظلم وستم استعمار و-١

توحش شان کرده اند، مبارزه وتخريب واز بين بردن اين ماشين نيز نمی تواند به صورت  رگبار جنايت وکشتار و

لذا، اين نکته را نبايد از خاطر دور داشت که انگشتان فقط در صورتی قادر به ضربه . تکی تکی انجام يابد انفرادی و

بلی ھموطن با احساس ومبارز، موفقيت ستمديدگان در متحد شدن شان . ھستند که به صورت يک مشت در آيندزدن 

واين وضعيتی  - تان نقل کرديدۀنھفته است ومرا باور آن است که با در نظر داشت وضعيت درد آوری را که در نام

راسخ وپاھای محکم خواھان دگرگونی اين وضعيت وبا عزم  -ليونی وطن ما به آن گرفتار اندياست که تمام توده ھای م

از اين رو ايجاب می کند که دست . »!پرولتاريای جھان متحد شويد«: ھستيد؛ اين جمله را حتماً ھميشه به خاطر داريد

ر وضعيت جاری را به گرمی فشرده ودر پيشبرد ھدف تان ييدارای وجدان آگاه وخواھان تغ ھر ھموطن درد ديده و

داخل يکی از ، چشمان باز وبيدارحرکت از اين نقطه، ايجاب می کند که ھرچه زود تر ولی با  با د وھمگام باشي

 سياسی به پيروزی نمی رسد ۀھيچ مبارز«: الت مبارزاتی فعال در داخل کشور شويد، چه اين که ثابت شده استتشک

  ».مگر اين که مجھز به يک تکشيالت انقالبی ومنظم باشد

مقتضيات اين مبارزه اين است که .  را که در پيش داريد، راھی نيست که يک شبه آغاز وانجام يابدمبارزه وراھی -٢

 احساسات خود را آميخته با واقع بينی ساخته، دشمنان رنگارنگ را به خوبی شناخته وبادر نظرداشت وضعيت عينی و

اين راه، فراز وفرود ھای . اين راه گام گذاريدبامنسجم ساختن تمام توان خود، در  ذھنی در وطن برای پيشبرد مبارزه و

از آن کسانی که  قبول تمام آن ھا، برای طی کردنش عزم انقالبی خود را جزم بايد کرد و بسی در خود دارد که با

  .تشبيه می کنند، بايد دوری جست» شاه راه سلطنتی«خودشان ھمچون موش در سوراخ ھا خزيده اند ولی اين راه را به 
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 تان نوشته ايد، در واقع درد ۀجاويد جان، دردھای جان کاھی را که در نام:  باال را بايد اينطور نوشتۀدی دونکتجمع بن

تشکيالت منظم  ھای تمام ملت ما بوده ورھائی از آن ھا نيز رسالت تمام ستمديدگان وطن ما تحت رھبری يک حزبی با

  .را طی کرد»طوالنی - توده ئی«راه ومقتدر می باشد؛ يعنی برای نيل به اين مقصود، بايد 

گروه  افراد و ن واھمان قسمی که در نخست نوشتم، پاسخ دادن به سؤال ھای تان رسالتی است که برگردن تمام مبارز

پاسخ دھی الزم وکافی به سؤال ھای تان . ھای انقالبی وطن ما بوده وماھم از اين امر نمی توانستيم مستثناء باشيم

وھمکاری خيلی ھا بيشتر از اين را دارند ولی بادر نظر داشت اين که انقالبی ھائی ھستند که قادرند مستلزم درک وفھم 

 من مفصل تر به جواب تان بپردازند وسطح درک ودانش شان نيز به مراتب بيشتر از اين ۀبه مراتب نسبت به اين نوشت

 طور مفصل تر ودقيق تر برسر اين موضوعات باشما در قلم می باشد، ودرکنار اين که اميد است درآينده بازھم بتوانم به

جاويد عزيز نمی دانم که از چه مدت است که با پورتال . ارتباط باشم، فعالً الزم ندانستم بيشتر از اين درد سرتان بدھم

يه براعتماد آشنائی داری، ولی از اين که اعتماد واطمينان کامل خودرا به اين پورتال آزادگان اعالم داشتی، منم باتک

که خودرا  -، اين اجازه را برای خود»آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«استبداد ستيز کامل خود باالی پورتال استعمار و

قبل از ھمه يکتن از خواننده ھای پيگير مطالب منتشره در پورتال ويکتن از کسانی که ھميشه توانسته است از مطالب 

ھمگام باسياست ھايش  در قدم دوم يکی از ھمکاران قلمی پورتال و استفاده کند وپورتال برای گشودن گره مشکالتش 

يا مسائل ديگری برای   می دھم تا برايت بنويسم که؛ ھر نظری که در مورد اين نوشته داشته باشی و-محسوب می دارم

 ۀبه مثاب. ال، در ميان بگذاريدمطرح نمودن در پيش تان باقی مانده باشند، می توانيد با پورتال وماخواننده ھای پورت

  : برتولت برشت را مؤثر وزيبنده می دانمۀ موقتی اين بحث، اين جملۀاميتاخت

آن کسی که مبارزه می کند، ممکن است که شکست ھم بخورد ولی کسی که مبارزه نمی کند، عمالً شکست خورده «

  ».است

  .با شما اعالم می دارمبادرود ھای فايقه، اظھار ھمدردی وھم سرنوشت بودن خود را 

 

 


