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  موسوی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠۶
  

  ما در قلب پر تپش کشورو رفقای پاسخی کوتاه خدمت دوستان 
١  

  
و  متصديان ن مبارزاتی خود و متباقیو بی پايادوستان و خوانندگان نھايت عزيز، نخست از ھمه درود ھای گرم رفقاء، 

  .پورتال را تقديم می دارم، اميد ھمه به سالمت باشيدھمکاران قلمی و تخنيکی 

 دادند، تا پاسخی خدمت شما بنگارم، مگر با هھرچند متصديان پورتال شب فردای نشر مطلب ارسالی شما به من وظيف

لتری خدمت خوانندگان عزيز، تقديم گردد باعث شد تا جواب بھتر و کامکه تأسف فشار کار زياد و آرزوی آن 

به دست آمده، اشاراتی به نوشتۀ پر بار و پيشنھادات سازندۀ شما می اينک در اولين فرصت . سخگوئی به تعويق بيفتدپا

 ازپذيرش آن خود داری نورزديده، بر» کم ما و کرم شما« نمايم، اميد است با در نظرداشت ضرب المثل معروف وطن 

  .امتنانم بيفزائيد

  !دوستان عزيزرفقاء و 

  :از اين که نسبت به پورتال و خط مشی آن ابراز عالقه نموده ايد، گذشته از ابراز امتنان بايد بيفزايم

وقتی ما يعنی متصديان پورتال تصميم گرفتيم، تا تربيونی را به وجود بياوريم که نه تنھا محل انعکاس افکار و عقايد 

 باشد، بلکه فرد فرد مردم افغانستان به خصوص آنھائی که  عناصر مترقی و نيروھای متعھد به علم انقالبآزاديخواھان،

، آن را تپدربرخاستگان تاريخ می وقلب شان به اميد آزادی کشور، بھروزی مردم آن و به گور سپردن ھمه جانبۀ از گ

د، با آن که به پيروزی خود ن و ھمسفراحساس نمايبا آن خود را ھمدرد، ھم ھويت، ھمراز، ھمرزماز خود دانسته و 

در بين فعالً  را نمی توانستيم در آغاز تخمين نمائيم؛ اين که کامالً مطمئن بوديم، مگر سرعت رشد و گستردگی طيف آن

ر رسانه ھای انترنيتی در موقعيت و جايگاھی قرار داريم که طرف اعتماد و مشورۀ نيروھا و افراد انقالبی کشور قرا

  :گرفته ايم، صرف نظر از احساس شادمانی و سرور ما را وا می دارد، تا نکات آتی را نيزھيچگاھی از ياد نبريم

ريغ خوانندگان که ھر يک از آنھا از  بدون ھمکاری و ھمرزمی فرد فرد ھمکاران و حمايت بيدھا اين دست آورد-١

ته اند، به ھيچ صورتی مقدور نبوده و نمی توانست باشد، موضع يک مبلغ راستين و استوار پورتال در مبارزه سھم گرف

که تمام آنچه را تاکنون داريم و بدان دست يافته ايم، حاصل کار و خرد لذا به مانند ھميشه متواضعانه اشعار می داريم، 

و تھنيت به  آن بابت به نوبۀ خود ضمن ابراز تبريک ازجمعی فرد فرد ھمکاران و خوانندگان عزيز پورتال بوده، ما 

  . ھمۀ آنھا ابراز امتنان می نمائيمھمۀ آنھا، از موضع گردانندگان پورتال از

نای تاريخ چنين بوده و به يقين در آينده ھا نيز چنين خواھد از مانند افغانستان، نه تنھا اينک، بلکه در دری در کشور-٢

وت و ارزشيابی قرار می گيرند، يعنی خالف ماند، که افراد اعم از مبارز و غير از مبارز، ھمه روزه مورد قضا
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، نمی تواند ، ھيچ گاھی نام کشيدن و مورد اعتماد قرار گرفتن»نام بکش و در غندی خير بنشين«معروف ضرب المثل 

 مرگ ھم ازجاودانی و آسيب ناپذير باشد، بلکه ھر روزی که می گذرد از جوانی تا پيری و از پيری تا به مرگ و بعد 

رار ملکرد جانشينان راست و دروغ، عمل و در نتيجه شخصيت افراد و نھاد ھا مورد ارزيابی و ارزشيابی قبر مبنای ع

تمام » ھمسايۀ گوسفندانشان«، که يک اشتباه آنھم نه از خودش بلکه از ی ضد ديالکتکیمی گيرند، آنھم با چنان بيرحم

ين برداشت تاريخيی، ھر لحظه سير صعودی پورتال بر ، با در نظرداشت چنگذشته و آيندۀ افراد را زير سؤال می برد

 و اگر می خواھيم اين روند ھمچنان ادامه يابد، بايد بيشتر از پيش، بر ما نھيب می زند که بايد ھوشدر و ھوشيار باشيم

تر کار و رزم مان بيفزائيم، ھر چه بيشتر و بھتر با خوانندگان، ھمکاران و مخاطبان خود راوبط خويش را مستحکم

به نظر ما با حرکت از چنين منظری است که می بايد فرد فرد متصديان پورتال، ھمکاران قلمی و تخنيکی آن، . نمائيم

ھوداران و خوانندگان گرانقدرآن، بر تالش خويش بيفزائيم تا روند صعود کارمان ھمچنان ادامه يابد، ورنه در جنبش 

  .تاره ھای پرفروغ مگر کم عمر و زود گذر کم نبوده اندھای سياسی و اجتماعی افغانستان و حتا جھان، س

 ضمن آن که در جريان کار خود تمايز بين رقابت مثبت و دشمنی را نبايد ھيچ گاھی خلط نمود، پورتال بايد چنان – ٣

 نمايد، که از اول برای انجامش ن عرصه ھای مبارزاتی خود را مصروفآکه تا حال بوده من بعد ھم بکوشد، در 

نامه داشته و يا دارد، نه اين که بر حسب مناسبات ھمچشمی، غرض و عقده باعث ضايع شدن نيروی خود و اعتماد بر

ند و ھيچ گاھی نمی توانند تغيير بخورند،  برای جاودان اليتغير ا ھاته اين بدان معنا نيست که بر نامهگران بگردد؛ البدي

 يا حد اقل تکامل نيروی خود بدان حدی که بتواند در کنار برنامۀ بلکه بدان معناست که تا زمان تحقق يک برنامه و

با ديدن اولين غنچه اعالم بھار را نمايد، چه اولی، برنامه ھای عملی ديگری را نيز ھمزمان رويدست بگيرد، نبايد 

  .»به يک گل بھار نمی شود «خوشبختانه ھمه می دانيم که 

  ! نھايت عزيزرفقای

برای که اتی شما دوستان و چه بسا ھزار ھا و ميليونھا انسان ديگر به مانند شما، يعنی آنھائی اين که زندگانی مبارز

، می رزمندو مناسبات فرتوت فئودالی از قيد رقيت استعمار و استبداد سياه مذھبی آن   انسانیآزادی کشور و بھروز

 و ، انقياد طلبانشورای نظاری ھاخصوص اخوان در کل به  پرچمی ھا، -ھيچ گونه مصونيتی نداشته و عکس آن خلقی

عامالن انجوئيزم از مصونيت کامل و امکانات سرشاری برخوردار اند، نه تنھا باعث تعجب ما نشد، بلکه دقيقاً مطابق 

 کشور متجاوز و اشغالگر با زور سر نيزه و راکت بر ۴۴؛ زيرا در کشوری که انتظارات ما از اوضاع کنونی می باشد

ميت می رانند، بقاء و علت وجودی آنھا نيازمند آن است تا از ميان مردمان بومی آن خطه، خاينترين، مردم آن حاک

 و رياکار ترين آنھا را گزيده، با تکيه بر آنھا و بر شانه ھای آنھا جسد گنديدۀ ادارۀ رين، وطنفروش ترينتجنايتکار 

  . مستعمراتی خويش را حمل نمايد

 پرچم، - اصل در کشور درست در رابطه با ھمان نيروھائی صدق می نمايد که شما از آنھا نام برده ايد، يعنی خلقاين 

   . و عوامل انجوئيزم، انقياد طلبانآحاد اخوان من جمله شورای نظار

ذارند، اين که چرا چنين طيف معجون مرکبی به مثابۀ جاده صاف کن امپرياليزم و ارتجاع در کشور ما گام می گ

  .آغاز نمايدضرورت به بحث جداگانه ای دارد، که اميد زمانی يا اين قلم و يا ھم دوستان ديگری به باز نمودن 

  !رفقاء و ياران

ن آھرچند شما خود در کوره و در جريان جنگ بزرگ شده و از تجاربی برخورداريد، که ما ساحل نشينان حتا تصور 

که فعالً » نچندان خطرناکی«تجارب ما در گذشته نشان داده است، فضای بالنسبه که  تا جائی را شايد نتوانيم، با آنھم

رتجاع ھار مذھبی، ديگر کاری به کار ابرای نيروھای انقالبی وجود دارد، بدان معنا نيست که گويا امپرياليزم و 

اد است، و از جانب ديگر ھنوز  نداشته باشند، بلکه بدان معناست که از يک سو تقابل بين خود شان حنيروھای انقالبی
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تا جائی که ما می توانيم حدس . ندارند ی لذا ظاھراً با آنھا کاراز نيروھای انقالبی خطر جدی بالفعل احساس نمی نمايند،

بزنيم اين وضع دير نپائيده، به محض مبادلۀ نخستين اوراق سازش، حمالت شان را بر نيروھای انقالبی آغاز نموده، به 

خاينانی که قبالً از آنھا نام برديم، باز دريای خونی از نيروھای انقالبی جاری خواھند نمود، اين طرز نگرش کمک تمام 

 تا سياست کنونی امپرياليزم را سياست اغماض و چشم پوشی در مقابل نيروھای انقالبی ندانسته، به ما حکم می نمايد

ه مشخص نمائيم؛ لذا توقع رفيقانه و صميمانۀ ما از آن عده رفقاء بلکه آن را به مثابۀ مرحلۀ تدارکاتی برای حمالت آيند

 و يا بھتر است گفت به وسيلۀ جواسيس انجو باز افشاء نشده اند، آن است تا که تا ھنوز دشمن به ھويت آنھا پی نبرده

د، عکس آن بکوشند ھر چه بيشتر با رعايت تمام اساسات و اساليب مخفی کاری کار مبارزاتی خويش را پيش ببرن

، نه تنھا و صادق دنی) پوالد(آھن زنگ زده از قماس حسين جاسوس، یافرادی از سنخ اين قلم، که به وسيلۀ جواسيس

اسامی مستعار شان افشاء شده است بلکه مسؤوليت مبارزاتی ده ھا ھمرزم ديگر نيز بر دوش آنھا گذاشته شده است، بايد 

 برای باختن ندارند و بايد شجاعانه و با استواری تمام راھی را که گزيده اند، از اين نقطه حرکت نمايند، که ديگر چيزی

  .با سرعت، صالبت و قوت بيشتر ادامه دھند

انسی چ،  عملی گردد مبادلۀ نخستين اوراق سازش بين نيروھای درگير فعلیی کهچنين افرادی اگر در آينده، يعنی زمان

ه در عقب نشينی و خود را کنار کشيدن است، بلکه با پيشروی شجاعانه و برای زنده ماندن داشته باشند، آن چانس ن

 بر ھمين مبنا، تقاضای رفيقانۀ شخص خودم از تمام شما .می تواند امکان بيابد» فرار به جلو« متحقق ساختن اصل 

د، ما قادر به آنجام آن ھستيم رفقاء که آينده را قلم خواھيد زد، اين است که ھر آنچه را که بدان نياز داريد و فکر می نمائي

  . داريد، تا ما ھم قادر شويم به مثابۀ پلی گذشته و آينده را به ھم وصل نمائيمبدون رودر بايستی و يا تشويش بيان

سازمان «، خوشبختانه تذکر خودتان به ارتباط  نامۀ پر از محبت تان از چند حزب و يک سازمان نام برده بوديددرشما 

دال بر اعتماد ما بر آنھاست، به جای ھر پاسخی می تواند آنھا که حدس زده ايد، نشر نوشته ھای » تانانقالبی افغانس

 به جرأت چه اگر نگوئيم احزاب متعددی از ھمان آغاز کار ، نشرات شان را برای ما خود فرستاده اند. انتخاب گردد

رده اند و خواستار آن بوده اند تا با آنھا ھمکاری نموده و در گفته می توانيم که افرادی از آنھا به نام ھوادار اين کار را ک

در برخی موارد که ايجاب می نموده تا برای مرسل، دليل امتناع خويش از نشر . قسمت تکثير نشرات آنھا ياری رسانيم

وشته ھا و آثارنھاد ھا ن»  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«مطلب را بنگاريم، با صراحت به آنھا متذکر شده ايم که پورتال 

، گاھی ھم اگر اشتباھاتی از ما سر زده و نوشته و افراد جنايتکار، جاسوس، وطنفروش و انقياد طلب را نشر نمی کند

ھای از چنان افراد و يا نھاد ھائی را منتشر ساخته ايم، به محض تکميل شناخت ما از آنھا، تمام روابط خود را با آنھا قع 

سخت ران اين سياست پورتال را اجالی برای نشر مطالب شان نداده ايم، برخی از دوستان و ھمکنموده و کمترين م

در گذشته نشان ما  حتا روابط شان را نيز با ما قطع نموده اند، مگر ھمان طوری که عمل ،گيرانه دانسته و گذشته از نقد

کترين خللی در ارادۀ مبارزاتی ما در قسمت مجال  ارزش نداشته و نمی تواند کوچکمترينداده، اين قطع روابط برای ما 

  .نجو بازان و انقياد طلبان وارد نمايداندادن به خاينان، جنايتکاران، 

 مورد اعتماد ما قرار دارد و رنه از تکثير »سازمان انقالبی افغانستان«بر ھمين مبنا با صراحت اعالم می داريم، که 

  .نشرات آنھا نيز خودداری می ورزيديم

 خود سازمان دارد و يا اين که اصوالً سازمانی در عقب کار پورتال نھفته است و يا خير؟ بايد ل اما اين که آيا پورتاو

  :بنگاريم

با آن که وقتی ما از طرف دوستان و رفقای ھمرزم خويش می شنويم که گويا پورتال بايد از خود سازمانی داشته باشد، 

ه مثابۀ سندی باشد از تأئيد کار پورتال، چه کار چند تن پراکنده وقتی به مثابۀ کار  نگرشی به ذات خود می تواند بنينچ
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با تأسف پورتال نه از خود کدام  سازمانی ارزيابی می گردد، خودش به ذات خود از کيفيت عالی آن کار گواھی می دھد

  .سازمانی دارد و نه ھم کدام سازمانی در عقب کار ھای پورتال، پنھان شده است

نوشتم با تأسف، زيرا به نيکوئی می دانم که اھميت کار جمعی تا چه حدودی می تواند باشد، مگر اين را ھم تجربه به 

، نه من آموخته که قبل از رفتن پای کار جمعی، نخست بايد شناختی از جمع داشته و با اعتماد متقابل به کارآغاز نمائيم

از اين موضع نبايد چنين نتيجه . را بار ديگر تجربه نمائيم» فيل سنائی «اين که چون گذشته، با کار جمعی خود داستان

گرفت که گويا پورتال نمی خواھد در جھت سازمانيابی نيروھای انقالبی کاری به دوش بگيرد، بلکه ھمان طوری که در 

شايد در سطوح باال تر از گذشته اين کار را با تمام صداقت انجام داده ايم در آينده ھم چه در ھمين سطح کنونی و چه 

  .حال، به کار مان ادامه خواھيم داد

 .ادامه دارد


