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 !جاويد عزيز
 

ی خودت نسبت ا پر محتوۀتوضيحات در مورد نوشتارائۀ خيری که به ارتباط  أ از تپوزشبا عرض ! جاويد جان 

 :نويسم رم رخ داده است اينک چند سطری خدمت میيضی که داشتم و دامر

خور احوالت باشد  ی که دارم آنچه فرائی ھائتوانم نسبت نا رسا خدمتت چه بنويسم ؟ شر منده ام که نمی!دانم  نمی

 ۀ به خون خفتۀين سر زمين که احساس ھا مرده و بدن ھای متحرک کوشتی در جامعاکه در ينااما خوشحالم از ، بنويسم

 عرب به نام ھای رقاصه ھای شيخکمخصوصاً  !!سياستمداران!! دانشمندان !! رھبران !! نحيث رو شنفکران ما م

ليون ينوشت م سر... ونا انسانی، ليتیؤو بی مس، بی بند و باری، ستم منشی،در چوکات بندی زور کوئی!! عالمان دين 

مندان ذاری زورگران در خدمتگديامی جلو تراز گد ن سعی دارگروهزنند و ھر  ھا انسان  رنج کشيده ای مارا  رقم می

مورد ھزاران موضوع  خودت بلکه در ۀبه نفع ارتجاع و استعمار بردارند من و صد ھا مثل من نه تنھا  به ارتباط نوشت

آزاد - ادافغانستان آز( ان گت نشر در پورتال آزادر آزادانه  چيزی بنويسيم ؟ و ھمچنان خوشحالم که آن نوشته ھا قابليگدي

 خودت دوستان و ۀدر مورد نوشت. يرد  گدشمن ستيز به دسترس ھزاران ھموطن و عالقه مند قرار می) افغانستان

ت نموده چيزی أر من ھم جرگو ا نوشتند  ،ام بوده اند آنچه الزم بودگدر راه مبارزاتی پيشانی که ھميشه  گرانمايگ

 . نخواھد بود،ه اندان نوشتگر بنويسم بيشتر از آن چه آن بزراضافه ت

 .ران نيستمگ از خودت و دي، با دانش تر، انقالبی تر،من انسان بيشتر با فھم تر

رانمايه گان پورتال گردانندگو ادای سپاس به . بنويسم خودت بھانه ای برايم شد که اين چند سطر را ۀنوشت! جاويد عزيز 

ی ھای عالمانه و انقالبی خود راه ھای ئميشه با رھنمای موسوی نمايم که ھ ما آقاگ دانشمند انقالبی بزرمخصوصاً 

 .ران مشخص ساخته اندگ شما و دي،راست و انسانی را به من

ی که نماينده و ئبانی عملکرد يک تعداد از بی وجدان ترين انسانھاقرمن و ما ھمه مثل  ھزاران فرزند شريف کشور  

 .ديده ايمرگ  برخوردار نيستند، انسانی وجدان حد اقل شرف واز ذار استعمار بوده اند و گخدمت

اما به . توانم تحمل کنم   را ندارم ونمیءداشته ام که تحمل ديدن زخم و جرح ھای دوستان و رفقامن خودم آنقدر زخم بر

  :بدارمتوانم عرض  ارتباط درد دل خودت فقط می

ان گطرح ھای خود در ھمين پورتال آزادباط  بادرد و انقالبی به ارتی که از طرف دوستان و رفقای واقعاً ئ نوشته ھا

 باشد؟؟ تمشکالتحل برای  ت را تسکين و راه کشاشايد بتواند دردباشد   انسانی و انقالبی مینشر شده است واقعاً 
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منحيث دوست و رانمايه مبارز دلير ما محترم داکتر مير عبدالرحيم عزيز برايت گ ۀ خواندن چندين بار نوشتمخصوصاً 

 .ی خودتگی از مشکالت زندئبرای رھاتواند يک کتابی باشد  ھر کلمه و ھر سطر آن می. دارم  ه میصيھمکار تو

و ! ھدارم ؟  سخن  من گانفرادی نبان شدن ھا را در حدود يک موضوع  اين ھمه قرتوانستم  کاش می!  جاويد عزيز 

ی که ئاز خاموشی شمع ھا. کنند د ھای فرد فرد به شکل مجرد حکايت نمیين نوع درای که من باورمند آنم از ئآيده ھا

 صيه نمیرا تو فردی ۀجويانطه به آن و عملکرد ھای بالمثل ماجراشوند اما در راب ثر میأشوند مت تک تک خاموش می

ھای فردی از فنا پذيری آرزو ! باشد  از يک فرياد خفه شده نمی! کنند؟ چون در مجموع سخن از يک شخص نيست 

يعنی نجات !!! و نجات ھمه ! بانيان  است  قرۀاز ھم! از نجات تمام زحمتکشان است ! سخن از جمع است !  نيست 

 ؟!!و توده ھای محروم !  زحمتکشانۀھم

 !!ۀيانو يا ھم ماجراجو!!  ھای انفرادی کتحر! العمل ھاعکس : ويمگتوانم ب ای فقط می با در نظر داشت چنين انديشه

از . از جمع است . تواند  مشکل کشا باشد ؟ چون صحبت از درد و مشکل فردی نيست  نمی!!يری ھای فردی گم انتقا

و به ار تباط آن موضوع  بايد در فکر پيدا نمودن راه ھای عالج  جمعی بايد بود و اين  !! از توده ھاست . مردم است 

 ۀعدالتی ھای اجتماعی نيستيم بلکه  اين  موضوع شامل حال ھمبانی اين نوع بيتنھا من و يا تو قر معنی است که   بدان

 .ردد گتوده ھا می

 چرا ؟ چرا؟: باشد به ارتباط اينکه   نوشته ای از محترم جاويد جان که ھم نام خودت میۀدر بار

ن و  برای دوستا سازمان و يا ھم حزب نيستم تا واسطه و رھنما،دارم که من عضو ھيچ جريان فقط و فقط عرض می

در  عضويت يک  سازمان مشخص ؟؟؟ و ھم چنان در ) يعنی خودت( برای جلب جاويد عزيز ران شوم مخصوصاً گدي

 نيستم که  برای دوستان  یداشت از شرايط و اوضاع ملی و بين المللی در آن حد فھم و بر، دانش انقالبی،حدود علم

ھستم نه در آن مرحله ای که فتن از تيوری انقالبی  گريضف ی برداشت ھا وئابتداۀ چتکليف معين کنم ؟ من ھنوز در کو

 . پيوستن به سازمانھای انقالبی داشته باشمران پيشنھادی به گبه دي

فقط بسيج شدن و اتحاد با ھم در رو شنی : داشت ھای خودم بنويسم و آن اينکهتوانم در حدود بر اه خود را میگاما ديد

 حاکم و مزدوران استعمار ۀ ضد طبقه ساحات بۀوليت در ھمؤو با مس يرگ پي،ميقانديشه ھای نوين و مترقی و مبارزه ع

 .ساندی برئما را به پيروزی نھاتواند  می

   !!ردد گ نمیئیشود و رھنما از آسمان ھم نازل نمی! سازمان انقالبی و حزب واقعی زحمتکشان معجزه نيست 

ی با در نظر طرح ھای انقالب !توانيم با تبادل نظر  استبداد میبانيان راهن تاريخی و قراگ زجر کشيدۀ تو و ھم،فقط من

انقالبی را به وجود آورده و در راه طرد و سرانجام حزب  سازمان ،روهگ ، حلقه،قی با ھم جمعداشت انديشه ھای متر

 . ھمه جانبه و انقالبی خود را به پيش بريم،يرگی عدالتی ھای اجتماعی مبارزات پيھمه نوع ب

  !کران بيشرف و بی وجدان شان به وجود آوريمو نوو ارتجاع ابه ھای ويرانی ھای استعمار از نو بر خرو جھانی 

 !به اميد آنروز

 

 

 

 


