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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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 Martyrs جانبازان

 
  )ادامه دھندگان(ساما : ارسالی

 ٢٠١٢ جون ٠٨
 

  

  )ندھندگا ادامه ــ ساما( افغانستان مردم بخشيآزاد سازمان

  دــــيــ، امانـــديشـــه، ھـــدف
 "نيزک " کتر ايوب شھيد دا: نويسنده 

  :  انديشه- ١

ثر و ؤجتماعی در موقعيت يک عامل فعال مويژگی انديشمندی آن خصيصۀ متعالی انسان است که در روند تکامل ا

زايش اين خصلت ذاتی ھمزمان با نخستين تولد انسان .  نقش متبارزی به عھده داشته است،گھگاھی تعيين کننده

ر پيرامون و پديده ھای موجود در آن شد، انديشيدن ينسان محتاج و ناگزير به تغيکه ا دقيقاً از ھمان آوانی .است

   .وتفکر نيز عرض وجود کرد

  آنچه در ارتباط با آن به سر میۀ پيرامون خود و در بارۀ انسان مجبور بوده است در بار،ين از ھمان آغازابنابر

احکام خود،   قضاوت ھا، نتايج وۀوسيله تا ب.  استنتاج و صدور احکام بپردازد، به فکر کردن، قضاوت،برد

  . ن نمايدي چگونگی حرکت خويش را تعي، چگونگی تداوم نسل و کالً ءچگونگی فعاليت ھای زندگی ، چگونگی بقا

اپذير نو عينيت انصراف   و پديده ھای محيطی که انسان در آن محاط است،ءظرفيت بازتاب دھی ذھن انسان از اشيا

ھی است که چگونگی انديشيدن ي بدًء ،بنا.  انديشيدن و تفکر اندۀ دو عامل به ھم پيوست،نوع و تلونشطبيعت با تمام ت

 به اين علت که ضرورت ءاما باز بنا و. می برد سره در قيد آن شرايط و اوضاعی می باشد که انسان در آن حيات ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

پس بر حسب ايجاد و بروز اوضاع اع است، سضير دھی ھمين شرايط و اويخاطر دگرگون سازی و تغه تفکر ب

 گردد، و براين اساس است که سير تحول پذيری و می گونه به انديشيدن تازه و تفکر نوين راه بازشرايط دگر جديد و

از سوی ديگر بنابرآنچه . يک فراگرد قانونمند در بستر حيات اجتماعی جاودانگی دارد تفکر در تکامل انديشيدن و

رف مختصات و خصايل آن عَ مُ   فرزند زمان و مکان خويش و،ويژه انديشه ھای اجتماعیه ب گفتيم ھر انديشه و

عالوۀ مقداری ه  ب،اند، که خود در متن آن زاد و ولد کرده اند ...)فرھنگی و سياسی، اقتصادی،(مناسبات اجتماعی 

  .پيش نگری

چنانچه يک انديشه سقيم ھرگز  . آن دارديح و سقيم بودنحزنده با ص ر دھی يک انديشه ارتباط مستقيم ويقابليت تغي

سقم ھر انديشه نيز يک امر  ُ که صحت و قيد اين با صالحيت دگرگون سازی مطلوب داشته باشد، نمی تواند قابليت و

  . نسبی و در قيد حرکت تاريخ است

سير تحول آن ھا  در می يابيم که ،فگنيم ھای انسان و تاريخ دانش نظری بيست که اگر به سير حرکت انديشهلذا و

الخره ازسقيم به اب  ویعد به چند بُ یعد از کم به زياد، از يک بُ ،ھمواره از محدود به وسيع ، از کوچک به بزرگ

  .يح بوده استحص

  :دست آورد ه ج زيرين را بيتوان نتا از تذکرات مختصر باال می

 اين موجود زنده راه و مسير انسان شدن دن صفت انسانی انسان است و از طريق انديشيدن نيزيانديش  تفکر و: يکم

ھمراه با ويژگی ھای ديگرش بر  ساير زنده جانھا کشيده است، و بدينوسيله خط فاصلی بين خود و خود را بازکرده و

  . جای گزيده است"اشرف مخلوقات"سرير 

را انديشيدن است که زي. ق و راه ھای آزاد سازی انسان از انفعال و اسارت است کشف طرُ ۀ انديشيدن وسيل:دوم 

 با ايجاد ھر دگرگونی يک ،شد انسان ھمين که آگاه عنوان يک فاعل آگاه تثبيت کرده وه آدمی را ب نقش دگرگون ساز

انديشه ھای علمی است که انسان ھماره به سوی  تکامل تفکر و بدينگونه با  اسارت خويش را شکسته است وۀحلق

  . شته است وارستگی و رھيدگی پويش بال انقطاع دا

صفت طبيعی اين  ی و سحرآميز نبوده و نيست، بلکه خصلت وئ جادوۀ  قدرت انديشيدن برای انسان يک پديد:سوم 

توانمندی را در روند تکامل طبيعی ارگانيزم اين مغز انسان .  مغز آن عملی می گرددۀوسيله زنده است که ب موجود

طور طبيعی ھمراه است، ولی انکشاف آن ه ی تمام انسان ھا بلذا قدرت انديشيدن برا. دست آورده استه زنده ب

ديگران  قدرت انديشيدن داشته باشند و" نخبگان"به عبارت ديگر اينطور نيست که فقط . مربوط به روند زندگی است

  .ھيچ 

عد حيات  مساۀشدن زمين آزاد  آزادشدن وۀگاه شدن وسيلآ گاه شدن  وآ ۀبه ھر صورت، می بينيم که انديشيدن وسيل

تفکر انسان نيست، پس انسان بدون  توان گفت که انسان بدون انديشيدن و براساس اين معادله می. انسانی  آدمی است

  .داشتن آزادی ھم نمی تواند حيات انسانی داشته باشد 

ی به شگردھای گوناگون  ابزار، شيوه ھا و،اين طرف وسايله زمان ھای دوری ب ھمين علت است که ستمگران ازه ب

می برند تا از انديشيدن انسان ستمديده جلوگيری نمايند، تا ستمديدگان تن به تسليم ستم واسارت آنھا  برده اند و کار

از گذشته ھا که بگذريم، ھمين . منفعل درخدمت ستمگران قرار داشته باشند عنوان ابزار متحرک وه ب بسپارند و

چگونه راه ھای دسترسی  وژی را در انحصار خويش در آورده اند وتکنال اکنون شاھديم که چگونه ستمگران علوم و

" کارھای شيطانی "ۀزمر نھا تلقين کرده اند که آموزش علوم درآستمديدگان را به علوم مسدود کرده اند، چگونه به 

است، " اننخبگ"اين کار  است، چگونه به ستمديدگان تلقين کرده اند که آنھا شايستگی فراگرفتن علوم را ندارند و
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نھا تلقين کرده اند که مغز ستمديدگان قابليت فراگرفتن علوم را ندارد، چگونه مصروفيت ھای توليدی آچگونه به 

 ۀستمديدگان را طوری برنامه ريزی می کنند که ھيچ موقع و فرصتی برای آموختن نداشته باشند وھزارھا چگون

  .ی داردئشناآديگر که ھر درد مندی به نحوی با آن 

مان گونه که انسان ھا در روند مبارزات دگرگون ساز در مقابل قوای طبيعت توانستند انديشمندی خويش را تا ھ

گونه  تکامل دھند، به ھمين  وءارتقا) گستردگی اش باھمين شگفت انگيزی و(سرحد فرا چنگ آوردن علوم طبيعی 

پيچ تاريخ در جھت آزاد سازی خويش تفکر  توانسته اند در روند مبارزات خونين طبقاتی خويش در مسير پرخم و

که مبارزات طبقاتی انسان ھا ، يا به عبارت  یئآنجا آوردن انديشه ھای انقالبی نيز تکامل بخشند، واز خود را تا فرا

مانند انديشه ھای علمی  انديشه ھای انقالبی نيز ھمانا، ديگرمبارزات ستمديدگان با ستمگران نيز عمر طوالنی دارد،

  . تکامل کرده اند تحول و ين جريان رشد وا درديگر

ين گيتی اعمر بشر در که دستاورد ی، آگاھي آگاھی انسان را می سازند انقالبی مجموعاً ۀانديش انديشه ھای علمی و

  .است 

سامان دھد، به ھمين  و که بشر امروزی نمی تواند بدون کمک انديشه ھای علمی زندگی اش را سر ھمان طوری و

  .تمديدگان نيز بدون انديشه ھای انقالبی نمی توانند برای آزاد سازی خود قرين موفقيت گردندترتيب س

که انسان ستمديده  مشخص ترش اين و می گشايد، شدن خود را آگاه شدن راه آزاد گفتيم انسان با انديشيدن و باری،

توان گفت که آزادی مردم  خيلی صريح می  اين اصل،یبرمبناِ . با آگاھی انقالبی به آزادی انقالبی دست خواھد يافت

نھا نسبت به امر آ ۀانديشمندان گاھانه وآقھرمان افغانستان ازاسارت استعماری امپرياليسم روس در گرو بر خورد 

آگاھی انقالبی مردم ما جنبش آزاديبخش  داليل بسياری وجود دارد که بدون انديشه و.  شان استۀنبرد آزاديخواھان

  .ملی ما از سر منزل آزادی دور خواھد بود

  :ينجا بر حسب ضرورت به چند تای آن اشاراتی می کنيمادر ما 

  استعماریۀانديش ميھن ما تفکر و اسارت کشيدن مردم وبه  رھنمای سوسيال امپرياليسم روس برای :يکم

ول مبارزات انقالبی مردم افغانستان برای طرد اين اسارت اپيشقر  رھنما و پس.ی اش استئامپرياليستی وجھانگشا

 استعماری ۀمبارزه عليه انديش. آزاديخواھانه باشد  انقالبی وۀانديش دستيابی به آزادی ملی بايد آگاھی و استعماری و

که دشمن ھرگز نتواند   ایانديشه  درست آنگونه آگاھی و، انقالبی و آزاديخواھانه ممکن استۀ انديشۀوسيله فقط ب

يا دشمن ھرگز نتواند از آن  که به ھيچ وجھی نتواند در خدمت دشمن در آيد و  انديشه ای.آن ھمساز کندبا خود را 

  . ترين سالح استه زيرا اين اساسی ترين وعمد. استفاده ببرد

اگر اين سالح طوری  استعمار است ون کننده ترين سالح برای مردم ما عليه ي تعي]خواھانهيآزاد و یانقالب ۀشياند[

اين  و. نگاه ديگر اين خساره تالفی شدنی نيستآدر اختيارخود قرار دھد،  باشد که دشمن بتواند از دست ما بربايد و

که برای ھميشه در تخاصم خونين با   زيرا.مردم باشده  انقالبی بۀانديش سالح فقط می تواند رساندن آگاھی و

اين انديشه ھم اکنون آزادی  .ستمگر قرار می گيرد  با ستم وکالً  استعمار و ر، با استعمارگر واستثما امپرياليسم و

 آن دمساز نيست و کند که استعمارگر روس ھرگز با  ما عنوان میۀموکراسی و عدالت اجتماعی را در جامع، دملی

 ديگر عمر ،اگر چنين کند. ه بپذيرداستعمارگر حاضر نيست آزادی ملی را به ملت استعمار زد. نمی تواند ھم باشد

رسميت بشناسد واجازه دھد ه زده را ب استعمارگر نمی تواند حقوق انسانی ملت استعمار. استعمار به پايان می رسد

 استعمارگر حاضر نيست .بين می رود از  استعمارۀ اگر چنين کند ديگر زمين. اکثريت بچرخدۀکه جامعه به اراد

ستمکش وجود نداشته باشند، چه در صورت استقرارعدالت اجتماعی پايه  و تعمار زده ستمگر اسۀکه در جامع بپذيرد
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ھرگز نمی  معنی مرگ استعماراست وه لذا پذيرش اين طرح ھا ب استثمار نابود می شود و ھای بنيادی استعمار و

 رکه انديشه ھای سازشکا الیدر ح .]پذيرش يکسان داشته باشد[ انقالبی در يک جامعه بگنجدۀتواند استعمار وانديش

  .  مه دھدامردم ما اد و مين آن ھا به استعمار کشورأمی تواند با ت که استعمارگر غيرانقالبی در سطوحی می لغزند و

در اينصورت استعمارمی تواند .  استعمارۀ شرکت نيروھای ديگر در دولت دست نشاندۀ طرح ھای سازشکارانمثالً 

برد تا  فرو  ماۀبدن جامع بر چند دندان زھر آلود ديگر را نيز ه اين طرح موافقه کند وب با يافتن شريک جرم بيشتر

 ۀھم. را ويران نکند قبور ما  مساجد وگراستعمار که مثالً  ا اساس قرار دادن اين يو... پاره کند و آن را بيشتر تکه و

آزرم آن خيلی بھتر از مناديان اين طرح ما خبر داريم که برای اغوای مردم ما استعمار روس و دست پروردگان بی 

 متولی مقررداشته اند، نام مولوی وه خود فروخته بی ا ھم به عده ۀتکه پار مساجد می پردازند و ھا به اعمار قبور و

  .وجود نيامده است ه شدت استعمار و وحشت ب ولی ھرگز تخفيفی در

 روسی آن را از مردم می استوار شود، استعمار گربنيادی  سخن کوتاه ھر سالح وھدفی که روی انگيزه ھای غير

بايد جنبش  اھداف انقالبی بنيادی است که رسيدن به آن شب فردای مرگ استعمار است و ربايد، فقط سالح و

آزاديبخش و خونين مردم ما به اين سالح وھدف شايسته اش مجھز گردد، وآن طرد کامل استعمار در ھر شکل 

  .ميت مردم بر سر نوشت شان واستقرار عدالت اجتماعی استشناختن حق حاک لش،ئوشما

  با تکيه بر،راه انداخته استه  سوسيال امپرياليسم روس جنگ خانمانسوزی که برای انقياد ملت افغانستان ب:دوم

ماشين جنگی  تخنيکی وــ   در برابر اين قدرت مادی .برد ماشين جنگی خود به پيش می تخنيکی وــ  مادی ۀسيلو

ر تعادل اين معادله يعنی تالفی اين برتری مادی يخاطر تغيه لذا ب .من، ملت افغانستان در واقع خلع سالح استدش

با   چه بايد بکنند؟ با در نظرداشت قانونمنديھای جامعه ويا اصوالً   مردم افغانستان چه می توانند بکنند؟ و،دشمن ما

 ۀت بسيج ھمگانی مردم و تکيه بر آگاھی انقالبی و انديش در قدم نخس،در نظر گرفتن اوضاع اين جھان پرآشوب

اين .  تخنيکی دشمن را تالفی نمايد–تواند در تکامل خود سرانجام برتری مادی  میکه  انقالبی است ۀآزاديخواھان

. دشمن می دھد قدرت غول پيکر برابر سالح و  انقالبی است که برای ما قدرت ايستادگی درۀاتحاد در پرتو انديش

ھر .باور انقالبی نيست ھيچ سالحی برنده تر از سالح انديشه و ی يااھيچ وسيله  تر از مردم و ی نيرومندئھيچ نيرو

لذا جنبش مقاومت ملی مردم . زند آن زانو ی گردد، بايد در برابرئفکر غير انقالبی رھنما نيروی مادی ديگری که با

 تخنيکی –نوقت خواھد توانست کمبود مادی آنوسيله رھبری گردد، بدي  انقالبی مسلح شود وۀافغانستان اگر با انديش

  . نمايداخنث بدينگونه برتری دشمن را وتسليحاتی خود را نيز مرفوع سازد و

 تخنيکی –دست آوردن امکانات مادی ه فقط از طريق ب اما اگر جنبش مقاومت بخواھد آن برتری دشمن را فقط و و

آنگاه در جلو جنبش مقاومت ملی گودال  ی نمايد،ف انقالبی تالۀ رھبری کنندۀبدون انديش تسليحاتی مشروط و و

  . است آن وابستگی به اجانب ديگر بزرگی حفر کرده است که در آن سقوط خواھد کرد و

  .  مردم افغانستان عيله تجاوز استعمار روس، يک جنگ طويل المدت استۀ جنگ آزاديخواھان:سوم

 داشتند،را  اميد به پيروزی زود فرجامش ی ديروز عده  اگر.بديھی مبدل گرديده استاکنون اين حقيقت به يک امر 

  . ولی امروز ھر عاقلی می داند که اين يک جنگ دراز مدت است 

  .طول آن افزوده است  به ويژه مشکالت کنونی جنبش مقاومت ھنوز ھم بر

مبارزات مردم افغانستان  می توانند تداوم مقاومت وال بر آمد که چه عواملی ؤبا اين حال بايد در پی پاسخ به اين س

  تضمين نمايد ؟ مين وأدشوار ت  طوالنی وۀرا در يک پروس
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 ،جنبش مقاومت را ھمراھی کند پاياترين عاملی که بتواند تا پيروزی اين تداوم را تضمين و بايد گفت که نخستين و

اعتقاد  باور و اعتقاد ، آنھم باور و .جنگ است  ما درحقه آرمان ب آگاھی انقالبی مردم به دورنمای پيروزمند و

 در ترين شرايط ، دشوار آگاھی انقالبی است، آن نيروی محرکی است که درسخت ترين و  آن انديشه وۀعلمی که پاي

  . روی باشد پيش تواند عامل تحرک و می. . . شکستھا وافتاده گيھا، در ضعف ھا وناتوانی ھا و

پس بايد اين باور و اعتقاد  .اين عامل است در گرو ومت ملی ميھن ما نيز قبل از ھر چيز ديگرلذا تداوم جنبش مقا

 بايد اين ،خدشه نپذيرد سست نشود و اعتقاد ھميشه وجود داشته باشد و که اين باور و برای اين وجود داشته باشد و

 بر مين کند وأه منافع آتی و آنی جنبش را تباورعلمی آنست ک  اعتقاد بنيادی و.اعتقاد بنيادی وعلمی باشد نه واھی

  . انقالبی اعمار شده باشد ۀ انديشۀپاي

  .ادامه دارد

  

  

 


