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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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 Political سياسی

 
  يوسف صداقت: فرستنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢۴

  

  » آزاد افغانستان –افغانستان آزاد « به پورتال نامور و محبوب مردم 
ری را به تمام دست اندر کاران  فھيم و فرجاد پورتال وزين تمنيات نيک و آرزوی موفيقت ھای باز ھم بيشتر و بيشت

  .تقديم می نمايم

کليپ  امروز سيری داشتم در عالم  فيسبوک ، مطالب زياد برای خواندن در صفحات آن ديده می شد ؛ ھمچنان وديو

خود معطوف ه م را بوجھت» البی افغانستان قازمان انس  «ۀھائی بسيار جالب و آموزنده و آھگاھگرانه از جمله اعالمي

باز شده  کاپی » سازمان انقالبی افغانستان« الزم ديدم از بحث ھائی که در صفحات فيسبوک  پيرامون اعالميۀ . داشت 

برداشته آنھمه را از طريق پورتال پر خوانندۀ تان در معرض ديد و داوری خوانندگان ارجمند و  ھموطنان عزيز و 

دستان و ھمکاران قلمی شان ه در خاتمه از گردانندگان متبحر و قلم ب. اديخواه  قرار بدھم برادران  ايرانی مبارز و آز

تقاضا می نمايم تا  به متن و محتوای نھايت مھم اين  بحث توجه نموده در زمينۀ آن ابراز نظر نمايند که کيھا محق اند و 

ھای عينی و ملموس در شرايط اشغال وکشتار و غارت جای واقعيت ه کدام ھا تعابير و تفاسير و ارزيابی ذھنی خود را ب

   اکتوبر٢٢  يوسف صداقت. وخدعه و دفع الوقت نمودن ھای  می نشانند 

  

  :در فيسبوک ذيل  ۀن درج شدومت

  

 ۶ shares 

  

Jawed Ahmadzai عمل ۀكه در ساح د، پس بھتر بودي گذاشته أی اسم سازمان تان را انقالبینظر من كم سواد، وقت به 

را از مردم مبارز   تانیبانيد پشتيھم كه شده بود، بأ ون ولو كوچكيك اكسي یكار شده و حداقل با راه اندازه ز دست بين

 .اد مؤثر واقع شودي كاغذ فكر نكنم زیه رويك اعالمير يصرف با تحر .ديداشت یأعالم م یكوبان

 با عرض ادب

 ید احمد زيجاو

   ·  ١٧:٢۶ ديروز ساعت 

 

�   
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hq AzadiEs زيرا می خواھند  را سازمان ھا و احزابی که در دولت پوشالی راجستر اند، به راه می اندازند، اکسيون

در شرايط کنونی به مبارزۀ زير زمينی باور دارد و کار  سازمان انقالبی.  نمايندءاعضای خود را به دولت پوشالی افشا

پوشالی و  که ھست و بود خود را با اکسيون ھا برای دولت ه اينکار سوسياليستی می داند، ن علنی را سرپوشی برای

جھان فقط به يک اعالميه بسنده کرده اند، آيا آنان  احزاب و سازمان ھای زيادی در سطح. اشغالگران به نمايش بگذارد

اعالميه  ی و سازمان ھای چپ ديگر حتئیشما از عمل ھمين اکسيون ھاست؟ چرا سازمان رھا غيرانقالبی اند؟ منظور

 ندادند، اکسيون را در جايش بگذار؟ آيا آنھا انقالبی نيستند؟

   · تساع16 

�   

Jawed Ahmadzai ؟ی شدینقدر عاصيز چرا ايدوست عز  

گر و ي دیت ھايتى بود كه در ساھمان جمال ، تكرارخواندمرا  نآن برداشت كردم و آكه من از  یئ تان ھم تا جاۀياعالم

داده  ايخواه دنيزادآمده و به خوان مردم آر دري تحرۀش از نوشتار شما به رشتيپ گر بارھاي دیروھاياز طرف احزاب و ن

گر چه يد، ومرا به احزاب ديكن یم ینيا ھم سر زمي وینير زمي زۀست كه شما مبارزينجا ني جان سخن ایول. بود شده

   !!! كنند ین و چنان مي شما چنۀربطى كه به گفت

نھم در برابر تجاوز آ با یول  ندارند؟ینير زميا مگر كار زي در دنیگر چپي دید كه احزاب و سازمان ھايكن یم فكر

 ه،يران، سوريمثالھم اند از افغانستان گرفته تا اا داعش و یاه ارتجاعيس یروھاي ناپاكشان كه ھمانا نیاديازم و ياليامپر

 جھان ھمبستگى خود را ی كشور ھایتمام باً درين، كانادا وخالصه تقري التیكايكا، امريه، اروپاه، امريترككردستان، 

  . عار شان ابراز داشتندیزم و سگھاياليرا از امپر شان  و نفرت و انزجاریاز مبارزان كوبان

به نظر من كه عضو . نديإفشاء ننما را خود یشدند، تا اعضا یرون نميابان ھا بيد به خياروھا بين ھمه احزاب و نيا پس

ن جمله آ دارم، از ی و ھمدلیابم ھمكارينھا بآفكار خود را در ا شان كه ۀھم  بای نبوده، ولیتشكل چ گروه و حزب ويھ

دستم به  ند؛يخوب مى افتد كه گو ینجا ھمان ضرب المثل وطنيا باشم، دریز مخالف نميبسا موارد با نظرات شما ن در

  .د، آلو ترش استرس یآلو نم

   با عرض ادب و پوزش

 ید احمد زيجاو

�   

Eshq Azadi Eshq Azadi که بگويم سازمان ھا و احزاب دل، در کجا متوجه شدی که من عاصی شدم؟ اين عزيز 

شما تشريح . عاصی شدن نداشته باشد اين نظر من است و ھيچ ربطی بايد به! ھمين؟! راجستر شده در دولت پوشالی؟

ود را ثبت کرده اند، خ اعضای فونليدولت پوشالی عکس و آدرس و شمارۀ ت د که اين احزاب انقالبی اند و اگر درئينما

که در کشورھای ديگر اکسيون ھا را به راه انداخته اند، با  ئیسازمان ھا. حرفی ندارد و اين شيوۀ مبارزۀ ما است

ده ھا ھزار  ينجا چھل و چند کشور به سردمداری امپرياليزم امريکا باادر. ما تفاوت می کند شرايط اشغالی کشور

.  و در وقت ضرورت ھمه را از دم تيغ بکشندئیشناسا ه دارند تا انقالبيون راھر کدام وظيف. جاسوس حضور دارند

. کرد انقالب اسالمی به چپ ھا ميدان داد و بعد با يک برنامۀ حساب شده، ھمه را جمع که رژيم خمينی بعد از چنان

اين به .  پيشه نموده ايدسرزمينی که شما مبارزۀ زيرزمينی اصل مبارزۀ چپ را در شرايط کنونی می سازد، نه مبارزۀ

بازار  برای به راه انداختن ھياھو و تبليغ نبايد تمام ھست و بود خود را روی. است نظر من امر نادرست در امر انقالب

است، من حداقل آن را درست نمی دانم و اين  اگر شما فکر می کنيد، شيوه ای را که شما اختيار کرده ايد، درست. کرد

شکل  بايد از ھر دو شيوه به. گری امروز آباد ساختءانقالب را نمی توان با افشا می شود که فردایترس در دلم کاشته 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يا شھرھای ديگر به راه انداخته می شود،  آيا شما فکر نمی کنيد وقتی اکسيونی در شھر کابل. معقول کار گرفته شود

 فغانستان می دانند، تمام نيروھای امنيتیمخالف نظام و حضور خارجيان در ا مخصوصاً از سوی کسانی که خود را

که ما  بعد يکايک را تشخيص دھند؟ اين آخرين تالش خود را به خرج می دھند تا تصوير تمام جريان را ثبت نمايند و

 انجام شايد، ما بارھا از لنين و مارکس و مائو ھم نقل می کنيم، آيا کار نادرستی اين مسايل را از جاھای ديگر گرفته ايم،

عزيز، مشکل ھمينجاست که ھر کس خود را  می دھيم؟ شما از کجا گرفتيد؟ آيا در کوبانی حضور داشتيد؟ ببين دوست

 که فھم خود را از وضعيت کوبانی باال ببريم، می کنيم که بلی، ما برای اين ما اعتراف. ناف زمين و زمان می داند

مبارزۀ کوبانی حمايت کرديم و ھمبستگی   کار بدی است که ازآيا اين. مطالب و نوشته ھای ديگران را مطالعه کرديم

از . کنيم شايد شيوۀ کار ما نباشد که به اکسيون دست بزنيم و فقط به يک اعالميه بسنده خود را با آنان ابراز داشتيم؟ اين

 .عالميه يا يک جملهخواه اکسيون باشد و خواه ا ھر طريق ممکن بايد به دفاع از مبارزۀ به حق کوبانی پرداخته شود،

�   

Jawed Ahmadzai یم یك سو مدعيعنى از يض وجود دارد، ي، در گفتار تان ضد ونقیزادآشق ا عیسبوكيف دوست 

ن آ از ی كشور و فرا كشوریتيمنای رد، چون سازمانھاي صورت بگیريد جلو گياابان ھا بيد كه از برامدن به خيشو

ر از كشور خود ما را يبه غ گري دی در كشور ھایول! كوشاء خواھند شد نھاآ نموده و بعداً در حذف یر برداريتصو

 ی ما تنھا رائج مۀراني وجود ندارد كه در كشور ویر برداري تصویتكنالوژ ك وينجاھا تخنآ، مگر یدھ ی قرار میٰ مثتثن

  !باشد؟

 ین قدر مي صرف ھمیول ع كنم،ين مبحث را ضايال دري شما و دوستان دخی خواھم وقت گرانبھای نمصورت ھره ب

 از خلق را عمالً   تانیبانيشعار را در دست گرفته و پشت كي تان حد اقل ید حداقل با پوشش ظاھريتوانست یم كه ميگو

  .ديداشت یم  ابرازیمبارز كوبان

 صورت یقين تلفيجانب شما چن سفانه ازأكار گرفت كه مته موخت و بآ را یمخف با ی علنۀق مبارزي تلفیمتودھا دياب

د، يئد و خود را تبرئه نمايورايل و برھان بيك دليد ھزار و يتوان یم باشد، و شما ینگرفت كه بازھم مربوط به خود تان م

  .باشد یم ت خود را داراءيز اھميه نيرا از شما سلب نكرده، و اعالم نآ ھم ید وكسيدار ن حق رايا

  باز ھم طبق معمول با عرض ادب

 ید احمدزيجاو

�   

Nazeer Delsoz به رفيق ھای مبارز ؛ با احترام  

و دولت دست نشاندۀ سوسيال  ١٣۵٧  ثور٧شعله ای توسط پوليس سياسی دولت کودتای ھزاران  يکی از عواملی که

کرانيک جريان دمو«اشکال مختلف به قتل رسيدند توجه و تمرکز رھبران  شوروی دستگير و شکنجه و به امپرياليزم

 یرھنمود لنين يک که بنا بهمی شد ( بود ... پای تريبونھای سيار و ثابت در تظاھرات و در  رفتن کار علنی و به» نوين

 داوود وظيفۀ - ارتجاع و اطالعات دولت ظاھر ) . کادر ھا ، نه اکثريت گمارده می شدند ی به چنين کاریئدو تن حرفه 

... تاجيک و توسط جواسيس شوروی در قالب ازبک و. را در دستور کارشان قرار داده بودند ی ھائشناسائی شعله 

سخنرانان و کادر ھا و ھواداران اين  قش خبر نگار و ژورناليست، عکس ھر يک ازخصوص جواسيس در نه افغان ب

ھای زيادی  مثال .می برداشتند و به نھاد ھای اطالعاتی تحويل می دادند تظاھرات را حضور يافته در جريان پر افتخار

، شده بود» ضبط احواالت«مالک ر وابستۀ کودتای ثو زمانی که دولت. در زمينه وجود دارد که در اين تنگنا نمی گنجد

   . ی را در اختيار داشتئ در صد مبارزان شعله ٩٠ھويت باالتر از  توان گفت که به وضاحت می
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ی ئکه از ميان انقالبی ھای حرفه  زمانی می توانند کار علنی را با کار مخفی تلفيق دھند) کمونيستی(انقالبی  احزاب

 مخفی و ناشناخته اند، وارد ميدان کار علنی و سازماندھی برای تظاھرات و الً تن آنان را که کام معدود خود ، يکی دو

اينجا بحث باالی احزاب و نھاد ھای علنی  . نمايند... اکسيون ھا، چه در خيانان ھا و سرکھا، چه در فابريکات و چه در

و  احزاب يشتر از کار مبارزاتی تبارزات و تظاھرات دھھا بار بۀھا و احزاب زمين برای چنين نھاد. و قانونی نيست

مسايل طرح شده . در فيسبوک نيستم  من طرفدار بحث پيرامون چنين مسايل. سازمان ھای مخفی کمونيستی ميسر است

راه  تا کنون ناگفته را وارد بحث نموده نمود که طرفين بتوانند گپ ھای را می توان در يک فضای کامالً مصون باز

شده به جنبش  قدر به ضرر ما تمام ما در اين صفحات ھر قدر قضايا را عميقتر بشکافيم ھمان. آن را دريابند  ھای حل

  . تيشه می زنيم صدمه می زنيم ؛ در واقع خود ما به پای خود

را در اين  کشور دارم که طرح آن من ھم مانند ساير انقالبی ھای نسل پيشين صد سينه سخن درمورد جنبش کمونيستی

می خواستم از حضور خود و يک تن از کادر ھای باالئی سازمان  در ھمين مختصر.  نمی دانم جا جايز و اصولی

اين  ( » شاکر« بنويسم که )  تظاھرات در شھر کابل جريان داشتکه حين(اخير دھۀ چھل  در سالھایاينک، رھائی 

 عالی ۀسمت شرقی ليس» مومی پل باغ ع «چگونه در مقابل) »جريان دموکراتيک نوين«عامل دربار شوت شده درميان 

مارکس برای جوالی ھای زحمت کش وساير مردم » ارزش اضافی « رابطه با   ترافيک برآمده درۀغرف حبيبيه باالی

نزديکتر برويم تا صحبت ھای  من می خواستم. که در آن محل گرد آمده بودند ، سخنرانی می نمود » کار غريب«

من ) البته نظرش اصولی بود(بامن بود ، نظر داد که نزديک نشويم  فيق رھائی کهرا خوبتر شنيده بتوانيم ؛ ر» شاکر«

گفت مان را در آن روز  ن سبب جريان حضور مان و گپ وميبه ھ. متن نظرش در اينجا خود داری می نمايم  از نوشتن

  صفحه ننوشتم و نبايد ھم بنويسم در اين» بينه به بينه «را به طور مفصل و به اصطالح 

امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر  آرزوی وحدت ديالکتيکی نيروی ھای واقعاً کمونيستی ضد اشغال کشور توسط به . 

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٢دلسوز . آرزوی موفقيت برای مبارزان کشور می نمايم  داده امريکا، بحث را در اين زمينه خاتمه

 !بار بار بايد خواندرا » بيماری کودکی چپ روی در کمونيسم  « و» چه بايد کرد  «

 

 

 

� 

widanAkhgar Ja درشرايط کنونی برھمه نيروھای مترقی نمايم،  تصديق میدلسوزرا درزمينه کامالً  نظررفيق 

 !ءموفق باشيد رفقا! حفظ کنند ی الزم است خودرات طبقاۀومبارزان مبارز

�   
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Mahmood Shadab خود واکت  عزيز بگذار کسانی را که به خاطر منافع مردم نی بلکه برای مھم جلوه دادن رفقای

اکميت حبار در زمان  ما يک. اکسيونھا به راه اندازند ،ئی شان استه بورژواھای روشنفکرانه که جزء ايدئولوژی خرد

که برای مردم کاری انجام داده باشيم  آن  تاوان علنی گری خود را پرداختيم بدون،وپرچمی ھا خلقی ھا ،نوکران روس

خواھند  که می  پراتيک درس خوبی برای کسانیۀرفيق مائو تسه دون در بار. ساختيم  با خون خود پليگون ھا را رنگين

 ا برای انطباق با قانونمندی ھایايده ھای خودر انسان پس از مواجه شدن با شکست درس می گيرد ،« بياموزند می دھد 

" ھای  وبدينسان می تواند شکست را به پيروزی بدل سازد ، اين حقيقت در ضرب المثل دنيای خارجی تصحيح می کند

 که به قيمت جان  ھائیعلنی گری که از  کسانی» ..."ضرر آدمی را عاقل می کند " و " شکست مادر پيروزی است 

 . آن ھا را عاقل ساحته نمی تواند یئنيرو  ھيچ، شد درس نمی گيرندصد ھا انقالبی پاکباز تمام

  

به بھای خون ھزاران   فراز و نشيب جنبش چپ افغانستان را کهر دوستان عزيز، تاريخ خونبار و پُ وء رفقا ندای مردم

 جاويد که احزاب رويزيونست خلق و پرچم و ۀنيرومند شعل از آن جريان.  و انقالبی تمام شده ھمه شاھد ھستيمستيکمون

مندی به مشاھده نمی ودانستند، حرکت قابل مالحظه و نير می رد و کوچک و يا نا توانمقابلش خ يا اخوان که خودرا در

بقايای آن می   جاويد ياۀی که خودرا منسوب به جريان شعل دولت پوشالۀشده در وزارت عدلي چندتا حزب راجستر. رسد

را که چند صد  دار و ندار خود به راه می اندازند و ی رائاکسيون ھا"  مدنیۀجامع"دانند، بعضاً در قطار نھاد ھای 

ای که ماجراجويانه  واليات جمعاوری کرده و به اصطالح به ميدان می کشند، حتا در حرکت ھای نفری بيش نيستند از

 دوباره رھا شدند، اينان با حرکت هدستگيری و توقيف يک روز  حزب شان بعد ازۀختند، چند عضو بلند پايابه راه اند

" جاويد احمدزی" ی ھستند و عناصر و افرادشان مانند آقایئوانمود سازند که نيروخواھند  ی شان میه ئھای پروژ

ی ھستند مانند ئی کنند چلنج می دھند که اگر نيرواصولی م  مخفی وۀه مبارز انقالبی را کیآگاھانه يا نا آگاھانه سازمانھا

شما که اينجا و  اگر از اين آقايان پرسيده شود. به ميدان آمده و دست به حرکت ھای علنی بزنند خودشان به اصطالح

مورد سوسياليزم و کمونيزم چرا دھن و زبان احزاب تان در  آنجا اکت و ادای انقالبيون و کمونيست ھا را در می آوريد

انقالبی و کمونيست ھستيم  يد نه خير مائ را کنار گذاشته ايد و اگر می گوضد امپرياليستی و طبقاتیۀ بسته شده و مبارز

سازمان يا حزب سياسی تان چند سند بيرون داده است که بيانگر  يد اسنادی ارائه کنيد که در طی چند سال اخيرئابفرم

  .يستی تان باشدکمون فعاليت ھای

 ۀثر تمام شده است؟ کار عمدؤامپرياليسم و فيوداليزم چقدر م  اکسيون ھای تان برای نجات زحمتکشان کشور از زير ستم

خير؟ ھرگاه شما توانستيد   طبقاتی می کنيد ياۀفعلی چيست؟ دوستان و دشمنان تان کيھا ھستند؟ آيا مبارز تان در شرايط

تان  در مقابل سازمان انقالبی افغانس در غير آن؛ خوب،تان پاسخ دھيد  اسناد سازمان يا حزبۀچند پرسش باال را با ارائ

افغانستان با تمام دشواری ھا و  الھای فوق الذکر اسناد واضح و روشن ارائه نموده است و در داخلؤتمام س که به

 . کار اقتصادی تان مصروف باشيدنمايد سرتعظيم فرود آورده و به  اصولی و طبقاتی میۀدشمنان طبقاتی مبارز
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