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ری تئوماندگی اقتصادی و فرهنگی و تفتين استعماری، ساليان متمادی مانع آن گرديد که  دالی، عقبفئوظلم 

راه  نهاکه اکنون افغامترقی در وطن ما گسترش يابد. تنها پس از چندين ده سال تحمل رنج و مشقت است 

رغم تعقيب و دشمنی وحشيانه نيروهای ارتجاعی به مطالعه  پيمايند و علی آموزی را می آموزی و خود نو

 ری مترقی ميپردازند.تئو

تواند وجود  ری انقالبی، نهضت انقالبی نيز نمیتئوبدون «تجربۀ پيشروان دنيای نوين نشان داد که واقعاً  

ری مترقی رهبری تئوآهنگ را فقط حزبی ميتواند ايفاء کند که با  يک مبارز پيش نقش«و » داشته باشد

  ری است که رهنمای عمل قرار ميگيرد.تئوتر، اين  و يا به عبارت عام» شود

ری پيشرو و آموختن جهانبينی علمی مطرح تئوگرفتن  از اينجاست که يکی از وظايف جدی ما، يعنی فرا 

بخود راه دهد، زيرا جهانبينی علمی  دیانقالبی نميتواند در اهميت اين وظيفه ترديميگردد. هيچ عنصر 

افزون بر  لوژی سوسياليزم علمی محصول دوران تاريخی نوين است و بصورت روزئوزحمتکشان، ايد

عقول و اذهان بشريت مترقی نفوذ کرده و از بوتۀ آزمايش تاريخی برآمده است. بهمين جهت است که 

» وسط و چپ نما«اصطالح  نو تشکيل دست راستی و به» احزاب«کشور ما نيز حتی ارگانها و  اکنون در

  تلقی ميگرديد.» کفر«گنجانند در حاليکه ديروز بردن نام آن  های خود می را در مرامنامه» سوسياليزم«نام 

همه به عدم موفقيت منجر  های ديگر آزمايش شده و اين تلقيات نوين چرا؟ بدين مناسبت که اساساً همه راه 

طرح منتوانستند و اصوالً نميتوانند به مسايلی که زندگی ئی گرديده است و تعاليم و مکاتب قديم بورژوا

پذيرند و ميخواهند  ميسازد جواب علمی بدهند. معهذا اگر ارتجاع داخلی و امپرياليستی اين حقيقت را نمی

داری دفاع کنند، ازين  يزم علمی را لکه دار سازند و از سرمايههای عاليه سوسيال با دروغ و افترا انديشه

  خواهند سرنگون شوند. روست که نمی

لوژی پيشرو عصر ما ئوهای وسيع خلق قبول و آموختن جهانبينی علمی زحمتکشان و قبول ايد برای توده 

مه ارتجاعی کشور ما چيزی نمای نجات بخش ميباشد، اما برای دار و دسته محافل حاک بمثابه اسلحه و قطب

  قابل تصورت است. بار و غير هالکت

بينی علمی زحمتکشان هيچگاه بمعنی از بر کردن و قرائت  ولی بايد در نظر داشت که آموختن جهان 

اصول کلی آن و ساده کردن موضوعات پيچيده و اعتقاد جامد، خشک و مجرد به قوانين عام آن نيست. 

جويان رهنمای عمل جنبش انقالبی باشد، بلکه در بسا موارد  تواند برای پيکارچنين آموزش نه تنها نمي

بردارد. وظيفه عناصر پيشرو و مترقی اينست که قوانين مشخص  های سنگينی می جنبش از آن لطمه
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بينی علمی بر شرايط عينی وطن خود تطابق  جامعۀ خويش را درک نمايند و اصول و احکام کلی جهان

های از اصول کلی  های حفظ شده، اندرز و نسخه اه عظيم خواهد بود اگر نقل قولها و فورمولدهند. اشتب

بينی علمی و يک شکل واحد رشد و انتقال اين و آن کشور معين سوسياليستی و جنبش کارگری و  جهان

د برای کسيکه ميخواه«سوسياليزم نوشت و آنرا برای هر زمان و مکان مطلق ساخت و مفيد تلقی کرد. 

ايرا در  ای از خود اختراع کند که برای کليه موارد زندگی، تصميمات قبالً حاضر و آماده کارگران نسخه

  .). . . (بيماری کودکی» وی را بايد صاف و ساده شارلتان ناميدباشد . . .  بر داشته

ر پيشرو و ترقيخواه های نامنکشف هر کشور را خود عناص بينی علمی خالق ميگويد که بايد راه جهان 

ری تکامل اجتماعی کشف کنند و مبنای آن نسخه عالج آنرا تئوآن کشور توأم با استفاده از قوانين عام 

های مشخص کشور خود تحقيق،  بنويسند، تمايزات و خصوصيات اجتماعی، ملی و دولتی خود را در شيوه

  بررسی تفحص و درک کنند.

جانبه خصوصيات  است که ما بايد اولتر از همه به تحقيق و مطالعه همهموريت تاريخی مابرای ايفای اين  

وطن که عبارت از محيط معين سياسی، فرهنگی و اجتماعی «وطن و جامعه ملی خود بپردازيم؛ زيرا 

  ».باشد  ترين عامل در مبارزۀ طبقاتی زحمتکشان می است، نيرومند

جامعه و وطن بايد در  ئیارزه طبقاتی نايل آمد. شناساازينرو بدون شناخت وطن نميتوان به پيروزی در مب 

 اجتماعی، نيروهای توليدی، طبقات اجتماعی، خصوصيات فيودالی، جهات مختلف اعم از شرايط اقتصادی،

ترکيب ملی، محلی، قومی، نژادی، قبيلوی، دولت، قوانين، اخالق، مذهب، فرهنگ و هنر، آداب و رسوم، 

دم ما، صورت گيرد؛ که البته اين امر بدون مطالعه عميق تاريخ و جامعه عنعنات و سنن و مبارزات مر

شناسی کشور امکان پذير نيست. ولی بايد بکمال تأسف اظهار داشت که تاکنون عدۀ زيادی از مبارزان 

کشور، در بارۀ خصوصيات » سياسی، بشری، اقتصادی و طبيعی«پيشرو ما در بارۀ تاريخ و جغرافيای 

بينی علمی  که در آن زندگی ميکنند، معلومات درستی ندارند و در نتيجه نميتوانند تعاليم جهانجامعه افغانی 

اقتصادی، سياسی و فرهنگی کشور وفق دهند و آنرا به شناخت  –و انقالبی را با وضع خاص اجتماعی 

  ملت ما مقرون سازند.

لی تطبيق آن در شرايط کشور بسيار بايد توجه کرد که اگر فراگرفتن اصول جهانبينی علمی سهل است، و 

  مشکل و پيچيده است که اشتباهات يکعده از عناصر و محافل مترقی از همين جا ناشی است.
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ترين و خاصترين کشورهاست در قلب آسيا. تاريخ و ترکيب ملی وطن ما مغلق و  افغانستان يکی از قديم 

های مرکزی و  نفوذ استعمار، سلطه دولتپيچيده است. خصوصيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سوابق 

دالی، پيوند و روابط تاريخی کشورهای همجوار با خلق و تاريخ کشور ما همه و همه مسايلی اند فئومحلی 

دقيق تاريخ و بدون معرفت با خصوصيات مزبور نميتوان قوانين خاص رشد تکامل آينده  ۀکه بدون مطالع

  افغانستان را کشف کرد.

ديگر بايد تنبلی و رخوت را کنار گذاشت و بايد وطن را از منطقه به منطقه، از سر تا سر از درين زمينه  

  جانبه مطالعه کرد و آن را شناخت. رت عميق و همهبصوديروز و امروز 

پيدا نمود و سرانجام پيوند خود را  ئیبه تاريخ پرافتخار و کهنسال وطن و سنن مبارزات خلق کشور آشنا 

بخش ئی يد، با جريان حوادث روزمره، تحوالت و تغييرات اوضاع وطن و نهضت نوين رهابا تاريخ جد

و  ،بينی علمی زحمتکشان کشور تأمين کرد و در نتيجه تشخيص داد که بر اساس اصول و احکام جهان

انطباق خالق آن در شرايط وطن و جامعۀ ملی ما ميتوان علماً پاليسی عمومی و جاری خود را تنظيم و 

راههای نامنکشف را کشف نمود و در نتيجه  ؛شعارهای روزمرۀ مبارزه و جنبش را صحيحاً استخراج کرد

کدام است، وطن چيست و دشمنان و دوستان » دشمن«کيست و » خلق«تشخيص داد که در شرايط کنونی 

  وطن ما کياند، نبض رشد و تکامل آيندۀ افغانستان در کجاست و راه عالج چيست؟

  که مبارزان پيشرو ما بايد:مؤجز اين 

گيرند، زيرا بدون در دست داشتن اين قطب نما،  بينی علمی را فرا مقدم بر همه اصول خالق جهان - 

  بخش ملی و اجتماعی ما ممکن نيست. ئیپيروزی مبارزه رها

مان بايد بايد همت گماشت تا اصول فوق را در شرايط وطن و جامعۀ ما انطباق داد. برای نيل به اين آر - 

کوشيد تا وطن و جامعه خود را همه جانبه بشناسيم و آگاهی و معلومات خود را در بارۀ اوضاع و احوال 

  خود پيوند داشته باشيم. معۀمشخص ملی ارتقا دهيم و پيوسته با جريان تغييرات و تحوالت جا

افتخار نام مبارز پيش  با انجام اين وظايف و شرکت عملی در مبارزه روزمره اجتماعی است که ميتوان 

  ا ايفاء کرد.ريا کشور نقش شايسته دموکراتيک ملی و مترقی بخش ئیآهنگ را کسب نمود و در جنبش رها

 ٢٠١٧ رديسمباول 


