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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )بڼوال ( پيکان
 ٢٠١٢ اکتوبر ١٨

 

  پرسش؟
آغاز )پويا(خواھم با خاطره ای اززنده ياد نادرعلی  می،دارد را به خود مشغول داشته ومین که ذھن مرا الی ؤ   س

  :کنم

 دو سه مرتبه ۀھفت درآن زمان مابه بالک اول سمت شرقی بوديم، زديم، وزی در زندان پلچرخی با ھم قدم می   ر

کرديم حداکثراستفاده  ماھم سعی می. بردند که از اطاقھا مارا به صحن زندان می دقيقه تفريح داشتيم؛۵٠تا۴٠برای 

 فاشيستی ببرک ۀدارودست بود، ط زندان بديشرا.  ودرضمن صحبت کنيمآفتاب بگيريم پياده روی کنيم، .رابکنيم

فضای غيرقابل اعتماد  و صورت مرئی ونامرئی ھمه تحت نظارت قرا داشتيمه ب کردند، پرچمی حکومت می

بوزينه  و ورزيدند میگونه تعدی وفشار اباء ن زندانبانان به دستوراربابان وطن فروش شان ازھيچ حکمفرمابود،

الی مطرح کردم که ؤس زدم، ھرحال روزی موقع تفريح با زنده ياد قدم میه ب. کردند یوارقوانين روسی راپياده م

اماعکس العمل وجمله ايکه انديوال گفت ... خاليست◌ً ی جالبی نداشته که ذھنم کامالا محتو◌ً يقينا حاال يادم نيست،

  .يادم است ◌ً ھنوز دقيقا

  :باکلمات شمرده گفت و نگاه کرد ران م و يک لحظه توقف کرد

 .روشنگرباشد ◌ً و نھايتا طرحی کن که بيانی داشته باشد،  ای مطرح کن که بحث برانگيزباشد،ألهمس و چيزی بگو

خاطرش . برايم آموزنده بود ◌ً  زمانی ارائه کرد که جداۀبيان مفصلی درھمان محدود يک لحظه سکوت کرد بعد

 .قت بيشتری بايد داشتاوبه من آموخت که درصحبت د  بود،یانسان درخورستايش!!! گرامی باد

 با خودم را جمع وجورترکردم و راستش رابخواھيد اوباشم، که من با زمينه مساعدشد باز روزی ازميان رفت تا چند

که ھنوزھم درتالش (مبتدی بود يک فرد فھم وآگاھی من برای بسياری مطالب در حد کردم، مالحظه صحبت می

 جاودانه ۀالی مطرح کنم که به گفتؤکردم س اماسعی می .وبحث کنمپس من درموقيعتی نبودم که جر ؛)ارتقاءھستم

  .بحث برانگيز باشد وبيانی داشته باشد خاطر

 گيرد؟ اين جنگ چی وقت پايان می به نظرشما: پرسيدم

  کدام جنگ؟ دستش راروی شانه ام گذاشت وپرسيد يک لحظه نگاھم کرد،

  .گفتم جنگی که درافغانستان برای آزادی جريان دارد

  آزادی ازچی؟ ازکی؟.....آزادی
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جريان دارد؛ اين جنگ نھضت مقاومت ملی است که  که جنگ کنونی برای چی وچرا روشنگرانه توضيح داد بعد

متجاوزين صورت  وساير ی درمقابل انگليس ھائچنانچه درگذشته ھااين برپا درمقابل تجاوزقشون روسيه برپاشده،

 و خرده پا وروشنفکر، باسواد اعم ازکارگر ودھقان، اقشار جامعه سھم دارند،ين جنگ تمام طبقات وادراًء بن گرفته،

عده ای ھم ھستند که وابسته به ھمين طبقات واقشار اجتماعی اند اما در خدمت . و حتی فئودالھا بورژوا اھل بازار،

م نقش خودرابه عنوان پس ازآزادی ميھن ھر گاه ما نتواني واما: لحظه ای سکوت کرد سپس ادمه داد. اشغالگرانند

وجود ه جنگی که ازبطن آن ارتش مردمی ب جنگ اصلی آغازشود، سال بعد٣٠شايد سال،٢٠رھبرانجام بدھيم شايد 

جنگی که منظور آن  .دالالن وزورگويان است سرمايه داران،  فئودالھا،ۀجنگی که ھدف آن رھائی ازسلط آيد، می

 تمام اقشار پيشرو وترکيبی باشد ازعناصر حزبی که مجھزبه دانش نوين باشد را مين دموکراسی ملی است واينکارأت

ه تواند جنگ طبقاتی راب می باط محکم ومعرفت کامل داشته باشد،ضکه ان حزبی ،ان روشنفکرو طبقات من جمله 

  :به قول مائوتسه دون. فرجام مطلوب آن برساند وآزادی واقعی تأمين کند

 ھرگاه مجھزبه تئوری انقالبی نباشد، کند، ظيم انقالبی رارھبری میيک حزب سياسی که جنبش ع(   

  )تواند پيروزمندباشد  نه می◌ً معلومات تاريخی ومعرفت عميق درجنبش عملی نداشته باشد قطعا

به طرف دھليز  ما و صحبت پيرامون جنگ وانواع آن ادامه داشت که صدای به اطاق ھايتان برويد بلند شد 

جاودانه بادخاطرت انسان .. ھرکدام ما به اطاق خودرفتيم بعد برويم،  مابودیزل سه که اطاقھاروان شديم تابه من

 !!واال

دانم چگونه طرح کنم که  میدرست ن .دارد الی که ذھن مرابه خودمشغول داشته ومیؤگردم به س حاالبرمی  

 زنده يادبحث ۀبه گفت... فت وگودارد حفظ باشد وھم طرحی باشد برای گ که جنبش چپ داشته و ھم تمام حرمتی را

  !!!برانگيز

آزادی وطن ازچنگ سوسيال امپرياليزم روسيه وھمدستان  که جنبش انقالبی کشورماسھم درامر دراين  

افتخاروابستگی به چپ انقالبی  بوم ماو بھترين فرزندان مرز  خارجی وداخلی آن داشته ھيچ ابھامی وجودندارد،

 بشيربھمن، نادرعلی، انجنيرميرويس، چون مجيدکلکانی، ادی داده حماسه آفرينانیقربانيان زي .راداشته ودارند

  .وصدھاتن ديگر گواھيست عظيم برسھم وحضور چپ انقالبی درآمرآزادی کشور داکترواحد

ازفيرنخستين مرمی تابيرون رفتن آخرين عسکرارتش سياه روسيه چپ انقالبی درھمه جاحضورداشته   

سھم چپ آنقدرمحسوس  .تفنگ به شانه ودرجبھه جنگيدن ◌ً پخش شبنامه وروشنگری وعمال ترويج، تبليغ و درامر

 شان معترف به سھم ۀھم....آصفی و سيافی، مسعودی، بوده که دولت مزدور پرچمی ھای دالل واخوانيھای گلبدينی،

عناصری  يا و گرفتند تاعنصر  درتبانی باھم قرارمییوگاھ وحضور عميق وبا ارزش جنبش انقالبی بوده اند،

  .موج وصدھا تن ديگراثبات اين ادعاست شھادت پردل، .ازانقالبيون راازميان بردارند

ثيرگذاری محسوس أمنظورمن ازنقش ِسمت رھبری وت .داشتيم نه داريم وامانقشی راکه بايست وبايد می  

  چرا؟. وملموس درامر آزادی کشور است

  چرا؟ .د ھمينستدار الی که ذھن مرابه خودمشغول داشته ومیؤس  

 يا و درست به جامعه ومردم معرفی نکرديم، رھبران جنبش را شايد مابه نقش شخصيت کم بھا داديم و  

ياشايد تئوريھای انقالبی  و شايد مردم وجامعه رادرست نشناخته بوديم ومعرفت کامل وعميق در امرجنبش نداشتيم،

  .....يا شايدفھميده بوديم فقط از حفظ داشتيم ودقيق نبه صورت  را
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را به مسيردرست   ملی راداشته باشد وبتواند آنۀ که توان رھبری حماسیحزب انقالبي که ما درکنار اين  

را کمک ن کنم که درحل اين مشکل م من ازھمه جوانب چپ درخواست می. برساند نداشتيم وبه ساحل مقصود

  .ی کنندئورھنما

دارم که اين   ابراز می"آزادافغانستان- افغانستان آزاد"  امتنان خودراازدست اندرکاران پورتال◌ً نھايتا  

  .مشغول داشته طرح نمايم ◌ً الی که ذھنم را واقعاؤامکان را مساعدکرده تا بتوانم باشما درتماس شوم وس

  )بڼوال( پيکان     

    

  

   

   

  

 

 


