پیام به مناسبت
جلسه بزرگداشت از شخصیت و مبارزات
داکتر عزیز گردیزی
دوستان ارجمند ،حاضران گرامی!
قبل از همه از تمام دوستانی که این محفکل را بخکاطر بزرگداشکت از ک ار هکا و مبکارزات داککتر
گردیزی عزیکز دایکر ک رده انکد ،ص میمانه تشککر ککرده و ای ن اق دام پسکندیده را بمثکابه شکیوه
درستی برای زنده نگهداشتن و یا ایجاد یک فرهنگ زندگی پرست ارج می گزارم.

دوستی ها نیز عمر خود را دارند.
هر چند اولین آشنایی گذرای من با داکتر گردیزی در سال  ۱۹۷۴در آلمان صورت گرفت ،اما
آشنایی ،دوستی و نوعی از مبارزات موازی ما در سال  ۱۹۷۶آغاز گشتند.
بدینصورت آشنایی و دوستی من و داکتر گردیزی گرامی امسال چهل ساله شد.
چهل سالی که نتنها افغانستان عزیز بکار ه ا دگرگکون گردیکد ککه دری ن چهکل س ال جه ان آنق در
تغییراتی بخود پذیرفت که در گذشته ها حتی در چند صد سال ممکن نبود.
تصادف زندگی ما و در عین حال تصادف دوستی ما درین چهل سال در عین حال محکی بود بر
استواری ما در مقابل آرمان ها و تعهد های ما.
پیش از دهه نود مسیحی  ،من و آقای دکتور عزیز گردیزی هر چند بغیر از دورانی که در یکک
نهاد محصلی با هم ،هم تشکیلتی بودیم شرایطی پیش نیامد که در نهاد های سیاسککی مشککترک
با هم یک جا عضو باشیم.
اما بعد از ختم دوران زندان و برگشتن دوباره ام بککه آلمکان ،شککرایطی پیکش آمدنکد ککه بکا داککتر
گردیزی بیشتر در زمینه های گوناگون مبارزه سیاسی در رابطه باشیم و در عیککن حککال مبککارزه
مشترک را با سایر همرزمان ما در محیط خارج از کشور به پیش ببریم.
اما من و داکتر عزیز گردیزی گرامی با وجود تشابه فکری و گککاهی اختلف فکککری همیشککه تککا
جای که از خود ما شناختی دارم ،برای یک امر اندیشیده ایم:
اینکه جنبش چپ افغانستان ازین مخمصه که به آن گرفتار آمده ،چگونه می تواند رهایی یابد؟
حنبش چپ افغانستان و در کنار آن جنبش دموکراتیک عدالت خواهانه افغانستان بیشککتر از هککر
زمان دیگری در زمینه تئوریک محتاج دگرگونی فکری عمیق است.
اگر در دهه های شصت و هفتاد و تا جایی دهه هشتاد میلدی ،جنبش چپ افغانسککتان بمککوازات
جنبش های جهانی پیش می رفت و از منابع تئوریک مشترکی تغذیه می گردیککد ،بککا فککراز آمککدن
دهه نود میلدی که اوضاع جهان تغییراتی فراوانی بخود دیککد و بحککران عمیقککی را جنبککش چککپ
جهانی نیز پذیرا گردید ،اکنون بیشتر از هر زمانی دیگر ،جنبش چپ و عدالتخواهانه افغانستان
ضرورت به این دارد که منابع تئوریک خود را بیشتر خود تدارک ببیند و برای بککرون آمککدن از
بحران ،راه های مشخصی خود را بجوید.

با این وضع کار سنگینی در برابر جنبش چپ امروز و فردای افغانستان قرار می گیرد که بدون
اجرای آن ،وجود جنبش عدالتخواهانه در افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
در افغانستان به علت قرن ها بی حرکتی و کم حرکتی اجتمککاعی ،هماننککد جوامککع همسککان خککود،
تغییرات فکری اسیر کندی اجتماعی است.
تابو سازی و بت سازی و نفوذ مککذهب پنهککان حککتی در قکالب پیشککرفته تریککن نظریککات و تئککوری
جهانی که وارد عرصه تفکر افغانستان می گردند ،تقریبا اجتناب ناپذیر بوده است.
در افغانستان معمول "مبارزه" و "پدیده شجاعت" که یک رکن بسیار مهم مبککارزه اجتمککاعی
است  ،اشتباه گرفته شده اند.
این شجاعت بی تفکر و اندیشه که خاصه تنها جنبش عدالتخواهانه چپ نبوده بلکککه یککک پدیککده
رایج در تمام حلقه ها و زمینه های اجتماعی و سیاسککی اسککت ،در بخککش جنبککش چککپ کککه بایککد
متکی بر پیشرفته ترین دانش و آگاهی سیاسی و اجتماعی باشد ،بیشترین ضربات خود را وارد
آورده است.
اما شجاعت برای اندیشیدن و طرد تابو ها و کلیشه ها ،شجاعت در ارزیابی خود و دیگران ،و
شجاعت در پذیرفتن اشتباهات خود و متعاقبا برطککرف کککردن ایککن اشککتباهات ،از آن پدیککده هککای
نایابی اند که کمتر نمونه درخشانی از خود بجا گذاشته اند.
امروزه جنبش ما و بخصوص اینکه ما نسل دوم در مبارزه جنبش چپ نداشتیم ،در کنککار سککایر
عوامل بر می گردد به اینکه نیردگاه تئوریک ما کمتر شجاعتمندان خود را داشته است.
تا زمانیکه این نقیصه در جنبش ما برطرف نگردد ،ما همچنکان بایکد جکور درمانکدگی کنکونی را
بکشیم.
بقول آن اندیشمند بزرگ تمام اعصار که می گوید:
"سرنوشت مبارزات قبل از همه در باریکاد هککای تئوریککک تعییککن مککی گککردد ".نمککی تککوان ایکن
عرصه کبیر را کم اهمیت داد.
داکتر عزیز گردیککزی گرامکی ،خوشککبختانه از همیککن معکدودی از شککجاعتمندانی اسکت کککه دریکن
عرصه کوشیده است به سهم خود این نبردگاه مهم و حیاتی را فروغ ببخشد.
صحبت های جلسات ،سخنرانی ها ،مقالت ،و کتاب های از قلم داکتر گردیزی عزیز همه درین
مسیر بوده اند تا چراغ اندیشه گری همیشه پر فروغ بمان د وای ن عرص ه همچن ان داغ و پ ر از
شور زندگی باشد.
داکتر گردیزی عزیز ،درین زمینه همرزمان هم تشکیلت و همرزمان خود در سایر عرصککه هککا
را کمک کرده است ،تا چراغداری عرصککه تفکککر را دسککت کککم نگیرنککد و بککرای بیککرون شککدن از
ابهام کنونی در پرتو دانش سیاسی خل ق گام بگذارند.
افتخار دارم که شاهد هستم ،یک شخصیت محترم ،رفیککق مبککارز ،یککک اندیشککه گکر توانککا و یکک
دوست گرامی خود یعنی داکتر گردیزی عزیز را چنین بارور و پر ثمر مککی بینککم و بککه تکریمککی
که شایسته اوست می پردازیم.
برای رفیق ارجمند خود داکترعزیز گردیزی گرامککی کککه از شخصککیت هککای مبککارز و از رهککبران

جنبش چپ افغانستان در داخل و خارج کشورند ،آرزوی ط ول عم ر ،سکلمتی کام ل و پیکروزی
های هر چه بیشتر می کنم.
امیدوارم جناب گردیزی همچنان پیشقدم در تمککام عرصککه هککای مبککارزه مخصوصککا بخککش تفکککر
بماننککد و از قلککم و آگککاهی شککان ،شکککوفه هککای بیشککتری کککه نویککد فصککل بهککار جدیککد جنبککش
عدالتخواهانه باشد ،در باغستان امروز و آینده افغانستان جلوه نمایی کنند.
با درود های رفیقانه
فارو ق فارانی
ویسبادن ،آلمان
 ۵آگست ۲۰۱۶

