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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اگست ٢١

  

  نگاھی به آنچه انجام نداده ايمنيم 
مورد تا قبل از آن که نوشته ھای متصديان بزرگوار، ھمکاران قلمی گرانقدر و خوانندگان ارجمند پورتال را در 

بخوانم، من ھم به مانند ديگران می خواستم ، گزارشی از چگونگی کار ما با تمام " ھشتمين سالگرد تأسيس پورتال"

مشکالت آن،  بدين مناسبت تھيه و تقديم خوانندگان عزيز بنمايم؛ مگر وقتی نوشته ھای محبت آميز و عاری از ريای 

از کار خوب با وجود آن " فرھنگ تقدير و بزرگداشت"که خوشبختانه دوستان پورتال را از نظر گذشتاندم، متوجه شدم 

که فرھنگ ما در کل مورد تھاجم امپرياليزم و ارتجاع قرار گرفته و خيلی از بخش ھای مثبت آن در طی تھاجمات 

 حسادت و خدشه دار شده اند، تا ھنوز به نبردش ادامه می دھد و ھم قادر ھستيم کار خوب را خوب بگوئيم بدون آن که

  .بخل کور ما ساخته باشد

نکات مثبت کار پورتال را برازنده ساخته، و کمتر به  بخش اعظمی از ارزيابی ھای دوستان پورتال، از آن جائی که 

کمبود کارھای ما اشاره نموده اند، خواست اولی ام را که تھيۀ گزارش باشد، به وقت ديگری موکول نموده، بدين نتيجه 

تأئيد نقد مثبت تمام آنھائی در زمينه لطف نموده، تعدادی از آنھا بر شخص من ھم منت گذاشته اند، بحثم رسيدم که ضمن 

و   با خودم،را با آنچه انجام نداده ايم اختصاص دھم، باشد وقتی ديگران لطف دارند و با ما سخت نمی گيرند، من خود

بھبود و کاملتر شدن بيشتر کار ما، اندکی سختگيرانه تر ساير متصديان و ھمکاران تخنيکی و قلمی پورتال، به اميد 

  .برخورد نمايم

اما قبل از آن، توجه آنھائی را که خواسته اند با محبت فراوان، پورتال شان را با ساير نھاد به نحوی مقايسه نمايند، بدين 

  . مختصر جلب می نمايمتذکر

 نبرد جبھاتعليه سوسيال امپرياليزم شوروی، در يکی از  نبرد افتخار آفرين گرماگرمسالھا قبل از امروز و در 

فداکاری، فراگيری و عشق به رفقاء،  آن رفيق که در صداقت، . مواجه شدمسالھا قبلممسلحانه، با يکی از رفقای 

 مثال زدنی و می شد گفت که ھمکاری با وی افتخاری بود برای تمام ی بوداستواری در اعتقاداتش، صاحب شخصيت

را آن بدان معنا که وقتی کاری به وی سپرده می شد، به بھترين وجھی . بود" راحت طلبی"نش، يگانه کمبودش، ھمکارا

 در شرايطی که ما در آن زمان قرار داشتيم، اين بسنده نبود که فقط کار ،در حالی که از نظر من يکی. انجام می داد

وگوئی تمام وظايف خويش را در قبال انقالب و مردم انجام محوله را به بھترين صورت انجام و در گوشه ای لم داد، ت
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بلکه نياز زمان ما را بر آن می داشت، که بدون وقفه و با تمام نيرو به اصطالح خود را به آب و آتش بزنيم تا . داده ايم

  .کمبود ھا را رفع و عقبمانی ھای ما را بزدائيم

ثور نيز بين ما مشھود بود، مگر احترام متقابل و اعتقاد  فاجعۀ ل از اين تفاوت در طرز برخورد، با آن که در ساليان قب

   .به اين که ھيچ يک از ما در خالف مسير منافع مردم، حرکت نمی کند، مجال بحث نيافته بود

با در نظر داشت ھمين تفاوت، در يکی از روز ھا، که گويا من زياده از ظرفيتم برخود فشار وارد نموده بودم، بسيار 

  :لسوزانه و رفيقانه من را مخاطب قرار داده و گفتد

 بار " لنين"تو خودت به استناد گفتۀ . رفيق عزيز، از اين که اين نکات را تذکر می دھم، اميد است گستاخی تلقی نگردد"

 از مالکيت گفته ای که ما به خود تعلق نداريم و به انقالب تعلق داريم و مکلف ھستيم از خود نيز به مثابۀ پاسبانیھا 

می دانی که انقالب طوالنيست و به يک ماه و دو ماه و يا حتا يک سال دوسال خاتمه نمی يابد، . انقالب، حراست کنيم

نه اين که به . پس بايد بکوشيم تا نيروی خويش را چنان تقسيم نمائيم، که ادامه کاری در امر مبارزه تضمين شده بتواند

به عالوه مگر در اينجا تنھا خودت و اين دوسه نفر  . سرعت بدويم و بعد از پای بمانيممانند يک اسپ تيز پای مدتی به 

 که چگونه از من بدتر لم داده اند، توگوئی ھيچ بياورديگران را نظر . ديگر وجود دارد که نه شب داريد و نه روز

  "وظيفه ای در جھان ندارند

 و ھمان شناخت قبلی به من اين جرأت را داد تا صحبت را با يک نوشتم که ما از ساليان سال، ھمديگر را می شناختيم

  : آغاز نموده بگويمِمزاح

   و اما نيستم" لت ھای سلطان محمود"رفيق عزيز، برای راحت طلبی تئوری نساز، که من ھم بی بھره از ظرفيت 

ايت موافق ھستم، يعنی اين که صميمانه بايد بگويم که من ھم با بخش اعظمی از صحبت ھ. جع به صحبت رفيقانه اترا

مالکيت انقالب پاسبانی نمائيم و ھم اين که انقالب  مثابۀ ما مال خود نيستيم و به انقالب تعلق داريم و می بايد از خود به 

بس طوالنی است و می بايد نيروی خويش را چنان تقسيم نمائيم که ضمن انجام کار، ادامه کاری نيز تضمين شده بتواند 

  :زيرا. اين که خودم را با اين و يا آن مقايسه نمايم از نظر من درست نيستو اما 

 به حيث يک  وظايفم  وقتی در آغاز تصميم گرفتم تا در اين راه گام گذارم، محرک و انگيزه ام درک درونی خودم از-

  .ر پرداخته باشمبا اين و آن به اين کا" ورزادگی سياسیُاود"جوان افغان متعھد بود، نه اين که به خاطر 

 از نظر من وقتی ما حرف از انقالب و اجرای وظايف انقالبی می زنيم، مسأله قسمی مطرح می گردد که افراد -

به عبارت ديگر وقتی ما مبارزه را . توظيف به انجام کدام وظايف اند و ھريک وظايف محوله را چگونه انجام می دھند

، بايد اين را بپذيريم که به ھمان اندازه که تداوم  ًال ساعت خودت تشبيه نمائيمو يا بزرگ، مث در کل به يک ماشين ، خرد

دارای اھميت است، استناد و پايه ای که فقط چرخھا را نگاه می دارند، با آن که ھيچ حرکتی متحرک حرکت چرخھای 

ھرگاه خواسته باشيم، نتيجۀ . ندارند، مگر در کل پروسۀ حرکت ساعت به ھمان اندازه مؤثر اند که محور حرکی چرخھا

که بايد انجام دھند، به را درست و دلخواه از ساعت بخواھيم، می بايد بکوشيم تا ھريک از اعضاء کار و وظيفه ای 

آنی که حرکت می کند بايد درست حرکت کند و آنی که ايستاده است، بايد درست ايستاده . انجام دھند صورت درست آن 

  . دارد، که متحرک مشکلی احساس ننمايدشده فضاء را قسمی آماده

 اين که من خود را با احمد و يا محمود مقايسه نمايم و بر مبنای چنان مقايسه ای، ميزان تحرک خود را تنظيم نمايم، از -

 در کل آيانظر من يک عيب ديگر نيز دارد و آن اين است که از کجا بدانم که چه کسی به چه اندازه ظرفيت دارد، 

  :به صورت مثال.  از من بيشتر است و يا کمترظرفيتش
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 ١٠ ، افغانی تمام دارائی اش٢٠نفر اولی از .  را در نظر می گيريم که می خواھند به مرکزی کمک نمايندشخص ٣

، در ظاھر امر.  افغانی۵٠ افغانی ١٠٠٠ افغانی و نفر سومی از ٢٠ افغانی ١٠٠افغانی اعانه می دھد، نفر دومی از 

افغانی داده، کار کالنی انجام داده و چه بسا، آنھائی را که فقط به ظواھر امر توجه دارند به تحسين نيز  ۵٠آنی که 

واداشته باشد، مگر وقتی قضيه را اندکی از نزديک و عميقتر مورد مداقه قرار دھيم، متوجه می شويم که خالف ظواھر 

 در مقام نخست قرار می گيرد و به ھمين ،  در صد از دارائی اش۵٠واقع با بذل   افغانی اعانه داده در١٠  کهامر، آنی

 درصد دارائی اش ۵فقط از داده اعانه  افغانی ۵٠ درصد اعانه داده و آن که ٢٠ترتيب مقاوم دوم از آن کسی است که 

  . ھم برايش زياديستسومگذشته مقام 

ا نمی داند، حق ندارد آنھا را بين شان مقايسه کند، زيرا چنين رفيق عزيز وقتی کسی ظرفيت ھا و تفاوت بين آنھا ر

  .بوده و مردود است" قياس مع الفارق"مقايسه ای به گفتۀ اھل منطق 

 از آن گذشته وقتی خود و عملکرد ما را با کس و يا کسان ديگری مقايسه نمائيم، در ضمن مقايسه اين دو احتمال می -

تا . به حساب بياوريم را حين مقايسه، کمتر از طرف و يا طرفھا و يا ھم بيشتر و فزونتريا خود. توانند برجستگی بيابند

بدان معنا که وقتی خود را از کس و يا کسانی . جائی که من می دانم ھر دو نتيجه می توانند سخت مضر و مخرب باشند

 برای رفع کمبود ھا، می گردد ه ای کمتر و يا کوچکتر احساس نمائيم در کنار آن که ممکن است چنين احساسی انگيز

تواند به نحوی عقدۀ حقارت را در ما ايجاد و پرورش داده، به جای آن که در نھايت باعث تحکيم روابط ميان ما گردد، 

نطفه ھائی از شقاق و نفاق را بين ما به وجود آرد، چيزی که در دراز مدت به ھيچ صورت به نفع امر مبارزه نخواھد 

برتر بينی و اگوئيزم در ما می گردد، در نھايت   خود را برتر ديدن، اگر در آغاز باعث ايجاد نوعی خودھمچنين. بود

  .می تواند ما را به چنان بيکارگی و تنبليی بکشاند که خود از خود بيزار بگرديم

ائی، خواھش می کنم رفيق عزيز، اجازه می خواھم از خودت بخواھم که اگر کدام زمانی خواسته باشی من را مقايسه نم

 ميخ چھارصورت بدون کمترين مراعاتی من را به آن در . من را با خودم و توانائی ھايم مقايسه کن نه با کس ديگری

 ساعت کار می ٨ ساعت برای انقالب کار نمائی، اکنون فقط ١٢ًبکش که چرا تو که ديروز مثال می توانستی روزانه 

  !نمائی

  .، دليل برای برائت خود ارائه داشته و يا کمبودم را رفيقانه بپذيرمبايدمی صرف در چنين حالتی است که 

  !خوانندگان نھايت عزيز پورتال

نمی دانم آن رفيق ارجمند تا چه حدی گفته ھايم را پذيرفت و بدان عمل کرد، زيرا متأسفانه يکی دوسال از آن صحبت 

ان دراز نموده وی را از ما گرفت، امری که می توانست به نگذشته بود که شنيدم، مرگ دستانش را از زير قبای سرط

  .حساب آيدحيث دليل ديگری جھت اجتناب از چنان تقسيم بندی نيرو به 

-افغانستان آزاد"ًاما آنچه از اين بحث می خواھم به مثابۀ نتيجه تقديم ھمکاران قلمی ما نمايم، آن است که لطفا پورتال 

اد و نشريۀ ديگری مقايسه نکنيد، زيرا گذشته از اين که نمی تواند بستر پيشرفت و تکامل را با ھيچ نھ" آزاد افغانستان

کار پورتال را فراھم سازد، در ذات خودش به اھانت به پورتال، به متصديان، به ھمکاران قلمی و به شما خوانندگان 

  . عزيز نيز به شمار می رود

قلمی و خوانندگان آن، از اعتقاد به امر آزادی انسان از قيد و بند و پورتالی که ظرفيت متصديان، ھمکاران تخنيکی و 

 و نمودی، از اعتقاد به مبارزه عليه خرافات اعصار و قرون مذھبی، از اعتقاد به عشق به شکلاسارت سرمايه در ھر 

اھانه در سطح کشور و دانستن مبارزات آزاديخو انسان و انسانيت، از اعتقاد به بھروزی و رفاه  مردم، از اعتقاد بحق

مايه گرفته باشد، فقط می تواند با خودش مقايسه گردد، نه با آنھائی که سر در آخور امپرياليزم و ارتجاع ... جھان و 
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شان، در حقيقت دکان کاسبی آنھا بوده و از " فرھنگی"دارند، نه با آنھائی که با بيشرمی تمام اذعان می دارند که فعاليت 

  ...عقايد شان را طلب می نمايند، و " ول نشرپ"کشور قلمزنان 

  :ايمنشده و اما بر گرديم به آنچه ما موفق به انجام آن 

ًواضح است که برای ارزيابی از ناتوانی ھای ما در انجام وظايف ما، نخست از ھمه بايد بدانيم که اصوال آيا انجام آنچه 

  ام آنھا مشغلۀ ذھنی ما را می ساخته و يا خير؟صورت نپذيرفته، بخشی از وظايف ما بوده و در اساس انج

از ھمان نخستين روز ھای ايجادش گاھی با زبان و زمانی " افغانستانآزاد  - افغانستان آزاد"تا جائی که می دانم، پورتال 

ی تالش به يک: ھم در عمل، انجام دو وظيفۀ ديگر را نيز در کنار آنچه تا اکنون موفقانه انجام داده است، متعھد شده است

  .خاطر نزديکی نيرو ھای انقالبی، آزاديخواه و ميھنپرست و ديگری تضمين ادامه کاری خودش

از ديد خوانندگانی که به کدام سازمان و يا نھادی رابطۀ تشکيالتی ندارند، مکتوم مانده باشد، مسأله در مورد اول، ھرگاه 

تال که معتقد به امر مبارزۀ متشکل ھستند، به نيکوئی می دانند به يقين آن عده از ھمکاران قلمی و خوانندگان عزيز پور

که ما در آغاز تا چه حدی در ايجاد پيوند بين افراد سازمانھای مختلف و ايجاد رابطه بين سازمانھائی که ھريک 

، قالبی ايران تفاھمات بين آنھا، چه در جنبش انقالبی افغانستان و چه ھم در جنبش انءتشکيالت خود را داشت و رفع سو

مگر متأسفانه اين روند در بخشی از موارد روی داليلی که برای ما معلوم . فعال بوده و نقش مؤثر ما را اداء نموده ايم

ايجاب می نمايد تا . نيست، تا حدی قطع شده و باعث ناکامی ما در انجام يکی از اساسی ترين وظايف ما گرديده است

يت می تواند تمام موفقيت ھای ما را زير سؤال ببرد، ھم خود بکوشيم وھم از رفقائی جھت رفع چنين کمبودی که در نھا

که جھت رفع چنين کمبودی اقدامی ننموده اند، تقاضا نمائيم تا ما را در انجام اين وظيفۀ سترگ در ھر شکل و سطحی 

  .که خود می دانند، ياری رسانند

 تلقی گردد، اصل تضمين ادامه مرگبارايت برای حيات و بقای پورتال در مورد دوم، که می تواند بی توجھی بدان در نھ

  .کاری پورتال است

  !خوانندگان نھايت عزيز

به عبارت صريحتر، ھمۀ ما بدون .  سال است۶٩بايد صميمانه اذعان بداريم که حد متوسط عمر متصديان پورتال، 

آفتاب " سرانجام رفتنی ھستيم نبايد بدان معنا تعبير گردد، که اين که ھمۀ ما. ھستيم" آفتاب لب بام"استثناء به گفتۀ مردم 

  .مرگ را از نظر دور داشته باشند و يا اين که جوانان، از پذيرفتن بار مسؤوليت شانه خالی نمايند" ھای لب بام

  !خوانندگان نھايت عزيز

 می بايد جھت تقبل مسؤوليت در جھت ھرگاه می خواھيد فعاليت مبارزاتی پورتال استمرار داشته باشد، از ھمين اکنون

ًبا ما در تماس شويد و تا زمانی که اين امکان وجود دارد، بيائيد تا مشترکا و به ھمکاری يک . آماده ساختن خود بکوشيد

برتر بينی  بيان اين مطلب به معنای اسير عقدۀ خود. نمائيم ديگر، چگونگی ادامه کاری در پورتال خودتان را تضمين 

 و انقالب چين، بعد از سالھا حيات ظفرنمون با مرگ ١٩١٧وقتی انقالبات بزرگی مانند انقالب اکتوبر چه نيست، 

رھبران خردمند آن به ضد خود تغيير ماھيت می دھند، نمی خواھم سياه نمائی تلقی گردد، مگر با صراحت اعالم می 

  :دارم

 و يا چنان مسيری را پيش گيرد  که برای شما خوانندگان پورتال خودتان، بميرد" آفتاب ھای لب بام"ھرگاه با غروب 

  . مسؤوليتی نخواھند داشت،آن  کنونیعزيز، ديگر قابل شناخت نباشد، تاريخ را گواه می گيرم که متصديان

 


