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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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 Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
 ميرعنايت هللا آشفته

   ٢٠١٣ جنوری ١٢

  

  !حترام دارم ، عرض سالم و ادای ا"آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال وزين  خدمت دوستان محترم 

با وجود کمی وکاستی اش که، مطابق معيار ھای انقالبی  ت ازھمه اظھار سپاس که به نوشتۀ اين حقير توجه نموده ،نخس

قدر  و تشکرجادارد ده ايد، يآراسته نبوده، برمن منت گذاشته ودرپورتال وزين خويش، ضمن ياد داشت به نشر رسان

و وطندوستانۀ شما از ُعمق قلب احترام مى گذارم ، حق تان کامالً محفوظ وثابت به نظر وباورھای آتشين . دانی نمايم 

 !درجايش 

برداشت ھای ُدرست يا  د تا يز اجازه دھيمند ھستند نه وطن وزاد گاه خود عالقه اما به افراد غير انقالبی مثل من که ب

   .براز نمايندنادرست خود را ازمجرای سايت ھای فعاالن دگرانديش، به ھموطنان خود ا

  .ندارد  اشغال است وبه باور من جای تبصره در کشور-  :١

استخدام  مطلبی است کامالً مفھوم شده ، اجير و...  وئی، امريکائی نوکران روسی ، پاکستانی، ايرانی، عربی، چينا- :٢

 اما اصطالحاتی چپ، .باشد اسم ورسمی که برمسند قدرت رسانيده شوند، فاقد اراده وصالحيت می شده به ھر نام و

 یرا عمأل وجود دارند و نميز ز واقع گردد،يباشد، نبايد حساسيت برانگ که به نظرمن يک واقعيت می... ميانه و راست،

  .عنى يا انقالبی يا ضد انقالبی باشند وبس يباشند  صرف بين سياه وسفيد حق انتخاب داشته   افراد يک جامعه ۀشود ھم

زين و ھمکاران محترم وطندوست شما که به قول خودشان ، قبل ازسال ھای فعاليت نشراتی به نظر وموقف پورتال و 

 خاطره ب رين خويش رايشايد ھزاران مبارز نستوه ديگر که جان ھای ش پورتال نظر روشن وبيان رسا داشتند، صد ھا و

 فرزندان حق ۀنمايم زيرا ھم یمن نيز افتخارنموده و م  خلق ھای زحمتکش وطن قربان نموده اند،ۀاحقاق حقوق حق

   .دانند می دانستند و شناس، خويشتن را مديون وطن می

: نمايم که من عالوه می.  دقيق است، ادامۀ منافع، توسط خيل کرگسان"موسوی" ھمکار گرامی تان آقای ۀ گفت- :٣

) خل دولت ومقاومت مسلح دولت در داعنى دولتي؟ !ون دولت يسيدولت ، اپوز(ثلث  يک مۀسه زاوي) مپرياليزمُعمال ا( 

   .ھمه ادامه دھندۀ منافع اشغالگران ضد مردم و آزموده شده اند

؟ ودھقانان کشوربه گمان اين ھيچمدان، زمان ھدايت دادن گذشته و !در مورد اليه ھای اجتماعی يعنی کارگران

خالی ! سياسی واقعی ی به نماينده د، جاياگرحضورملموس خويش را درجامعه تثبيت کرده نتوان!  چون شما ینمايندگان

... ؟ وپوزۀ امپرياليزم ! بخش ملی ئیمبارزات آزاديخوھانه و جنگ رھا... جنگ تجاوزکارانه  در مورد، . خواھد ماند

واقعی  کاربُرد کلمات نمايندگان ه از جانبی با ب! دانم تا واقعبينانه  شتر آرمان گرايانه میيانقالبی و حماسی را ب ..

ر پورتال قيد و منتفی گردد، که در مواضع انصراف ناپذي  ذھن آدم به نمايندگان سياسی غير واقعی متوجه میاسى،يس

  . دانسته شده
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دارم  یم واما داشتن مجال موقف ملی گرايانه را حق خود دانسته ، محفوظ ميفقيت آرزو مى نماوشما مه ب به ھرحال 

                         ميرعنايت هللا آشفته       مت مجدد ، با عرض حر. ولومحافظه کارانه ھم تلقی گردد 

  ٢٠١٣ جنوری ١١

 

  : يادداشت

، سالم ھای گرم و تمنيات نيک تمام متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می "آشفته"ھمکار نھايت عزيز آقای 

  .داريم، اميد است به سالمت باشيد

 که با تأسف نه با قواعد و اساسات ويراستاری جديد آشنا  از ھموطنان مایگر دي، از اين که خالف برخھمکار عزيز

ھستند، و نه ھم به کتابھائی که خوانده اند، توجه خويش را به تبصره ھای ناشر کتاب معطوف داشته اند، برخورد ما را 

فزائيم ما يبدون تعارف بايد ب. ن يک جھان ممنو-  موافق و يا مخالف باشد سرجايش-به مقالۀ تان از حقوق ما دانسته ايد

به داشتن ھمکارانی چون جنابعالی که می دانند تمام مردم نمی توانند يکسان بينديشند و از ديگر انديشيدن ديگران آنھم با 

صدای رسا، عقده مند نمی گردند، افتخار نموده؛ تا جائی که به سياست نشراتی پورتال بر می گردد از ايجاد چنين 

  .کمال حسن نيت استقبال می نمائيمفضائی با 

 از رنجيدن ھمکاران، آنچه را درست تشخيص نمی دھيم و يا با آن موافق خاطر اجتناباستقبال ما بدان معنا نيست که به 

نيستيم به نشر نرسانيم و يا ھم با قيچی سانسور در واقع تفکر فردی را جراحی نمائيم، بلکه تمام دوران کاری پورتال 

است که ما با حفظ احترام متقابل و بدون آن که به نوشتۀ ھمکاری دستبرد سانسور گرايانه زده باشيم، ھرگاه مؤيد آن 

، مواضع افکار يک ھمکار در نکات مشخصی با مواضع پورتال مغايرت داشته است، آن نکات را بيرون نويس نموده

اين که با تعقيب چنين سياستی چقدر دستاورد داشته ايم و . پورتال را نيز ضم نوشتۀ آن ھمکار تقديم خوانندگان نموده ايم

به چه ميزان ھمکارانی را از دست داده ايم، ھرچند ناراحتی ھر ھمکاری به جايش قابل تأثر است که می بايد کوشيد تا 

  .ی باشدبا جرأت گفته می توانيم در مقايسه با دستاورد ھای پورتال غير قابل محاسبه ماز آن احتراز صورت گيرد، 

چه با چنين روشی ما قادر شده ايم، صميمانه ترين و تنگ ترين روابط را ميان ما و ھمکاران عزيز ما به وجود آورده با 

اصالح و نقد سالم نظرات ھمديگر، به طرف قاسم مشترکی حرکت نمائيم؛ قاسم مشترکی که حتا برخی از افراد را بدان 

 ما صميمانه اذعان می داريم ھرگاه از .مام مطالب يک و يا دو نفر می باشندنتيجه رسانيده است که گويا نويسندۀ ت

چنين نتايجی نمی يقين به به برخوردار نمی بوديم ھمکاری ھمکاران خرد مند و دارای تحمل دموکراتيک چون جنابعالی 

  :و اما.  رسيديم

م از تقسيم بندی ھای فکری و يا عملی موجود ھمکار عزيز، آنجائی که ما بر مزدور بودن تأکيد می ورزيم و نمی خواھي

از راست افراطی گرفته تا چپ افراطی، در مورد مزدوران استفاده نمائيم، بدان معنا نيست که گويا در جامعه ھمه چيز 

 به سياه و سفيد تقسيم شده است، بلکه نکتۀ اساسی و باريکی مطلب در آن است که داشتن يک موضع سياسی مستقل از

  . يک چيز است و عامل و مزدور دشمن بودن چيز ديگرراست افراطی تا چپ افراطی

 دارد، می خواھد درست باشد و يا غلط، می خواھد آن موضع برخاسته از یبه نظر ما ھر فردی که از خود موضع

 است برای خدمت به منافع طبقاتی اش، باالخره چنان فردی از خود دارای مفکوره ایھم اعتقادات فکری اش باشد و يا 

گاھی از خود   در حالی که يک فرد مزدور ھيچ.مردم افغانستان و يا ھم خودش و طبقه و اليۀ اجتماعی مربوطه اش

در چنين موردی به نظر ما يک فرد مزدور را به . موضع نداشته، بلکه در ھمه حالت حافظ منافع بادارش می باشد

  .نتيجه ای جز کتمان مزدوری وی ندارد  و يا نخواستهطيفھای فکری جامعه ارتباط دادن، خواسته

  :ھرگاه خواسته باشيم اين مسأله را با ارائۀ مثالی واضح سازيم می توانيم بنويسيم
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ھمان حزب دموکراتيک خلق، که از نخستين گامھای پروژۀ ايجاد تا واپسين نفس مرگش، در تمام موارد چه از نظر 

اضع سياسی و عملی رھبرانش، کوچکترين گامی در جھت حفظ منافع واالی مردم برنامۀ حزبی و چه ھم از لحاظ مو

 از موقف رئيس دولت "ببرک کارمل" حقيری چون رش به جائی رسيده که زمانی انسانافغانستان برنداشته و گاھی کا

د اجازه داد تا چنين آيا می توان به خو،  ارتقاء می دھد"شرافت افغان بودن"و رھبر آن حزب، روس پرستی را به معيار

 چپ می پوشاند، چپ ناميد؟ آيا چنين به ظاھرمنشانه اش را در ورای الفاظ  و کلمات رفردی را که روابط مزدو

است؛ کتمان ماھيت نامگذاری صر ف نظر از اين که به صد ھا و ھزاران انسانی که واقعاً چپ می انديشدند، اھانت 

  وابسته و مزدور منشانۀ وی نيست؟

 نظر بياوريم و موضعگيری ھای درمين سان وقتی نوکران ايران، پاکستان، امريکا و يا چين و ساير کشور ھا را به ھ

خصمانۀ آنھا را عليه مام ميھن راست و يا چپ بناميم، آيا چنين نامگذاری ماھيت وابستۀ آنھا را کتمان نمی کند؟ به 

ف و يا حزب وحدت، آيا می توان کسی را در تمام  جمعيت اسالمی، سياصورت مثال طالب و يا حزب اسالمی،

افغانستان يافت که نداند، قالدۀ آنھا به کدام ميخی بسته است؟ مگر با وجود چنان شناختی آنھا را به چپ، راست و يا 

 ؟ ما را عقيده بر آن است که مزدورکردن نمی باشدميانه تقسيم کردن، ماھيت مزدورمنشانۀ آنھا را از انظار کتمان 

مسلک ندارد و نبايد به جز مزدور با نام ديگری ناميده شود، اين که دوستان چگونه می انديشند، صالحيت خود را 

، با آنھم به رسميت شناختن چنان صالحيتی بدان معنا نيست، که ما طرز ديد خود را در ھمان محلی که ذکر يافته دارند

  .تذکر ندھيم

د ما معنای خاص خود را دارد، از ديد ما فقط آنھائی نمايندگان واقعی مردم اند که از از دي" نمايندگان واقعی مردم"افادۀ 

، حال اگر شما ھم چنان افرادی را در نظر داشته باشيد، منافع آنی و آتی مردم به مانند مردمک چشم شان حمايت نمايند

  صيات ديگری بتوانند به مثابۀ بين ما کمترين اختالفی وجود ندارد، ھرگاه از ديد شما کسان ديگری با خصو

مشخص شده بتوانند خوشحال می شويم تا ما ھم از آن اطالع يافته، در صورت کاملتر و دقيقتر " نمايندگان واقعی مردم"

  .تنان از شما بپذيريمبا ابراز امآن را ،بودن از آنچه می دانيم

ساختن و مبارزۀ ضد امپريالستی مبدل ھمکار نھايت عزيز، در اين که جنگ آزاديبخش را به جنگ رھائيبخش 

 و مشخص ساختن مسيری که بايد يل شدن به خونھای ريخته شده و پاسداری از آنھااگرائی است و يا ھم ارج قآرمان

 مردم ما به وضاحت ٢٠ و ١٩، به نظر ما يک نظر اجمالی به تمام مبارزات آزاديخواھانۀ قرن بدان سمت ره پيمود

؛ تاريخ نشان می دھد که  چگونه پيروزی ھای نظامی آنھا به شکست ھای سياسی مبدل شده استنشان می دھد که چرا و

وقتی در صحنۀ نبرد توده ھای ميليونی افغانستان درفش مقابله با دشمن را بر دوش داشتند، پيروزی به دنبال پيروزی 

طفيلی جامعه اعم از خانھا، روحانيون ماحصل کارشان بوده است و اما چون در پای ميز مذاکرات طبقات زالو صفت و 

غاز حفظ منافع خودشان  مقابل استعمار قرار گرفته اند، آنھا به چندرهو نمايندگان سياسی آنھا در وجود ھيأت حاکم

ست سياسی را بر دوش تمام جنبش انداخته کشا فروش آشکار ميھن، قالدۀ ننگين ، با فروش منافع مردم و حتاکتفاء نموده

  .اند

مگر ديروز در مقابل استعمار انگليس چنين نبود؟ مگر در مقابل دفع تجاوز روس چنين نبود و طبقات ضد خلقی آيا 

رانی، پاکستانی، قادر نشدند دستاورد مبارزات آزاديخواھانۀ ما را در طبق اخالص گذاشته دودسته تقديم باداران اي

  ئی و چينائی خود نمايند؟عربستانی، امريکا

که امپرياليزم جنايت گستر امريکا با طالب و حزب اسالمی معانقه را آغاز نموده، تمام تالش آنھا ھمين مگر ھم اکنون 

 جنايتکاران سرنوشت افغانستان و مردم آن را به معامله "مثلث"نيست که در غياب مردم افغانستان به گفتۀ شما با 

ر نخواھد شد؟ با مار و بربادی کشور و مردم آن منجتع به نفع تحکيم اسو آيا نتايج چنين معامله ای باز ھم بگذارند
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با صراحت از نمايندگان واقعی مردم افغانستان " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"حرکت از چنين منظری است که پورتال 

  .صحبت می نمايد و آنھا را در وجود پائينترين اليه ھای اجتماعی مشخص می سازد

را انقالبی و کدام ھا را ضد انقالبی می دانيد، با کمال بی صبری منتظر روشنی از جانب در اين که شما کدام مواضعی 

ايط فعلی تمام آنھائی که برای شما می باشيم، مگر تا جائی که به پورتال تعلق می گيرد، برای ما در اوضاع و شر

 و بر ھمين مبنا حق ايند، انقالبی اندخالص ميھن از قيد اسارت بيگانه ھا و بھروزی مردم افغانستان مبارزه می نماست

  . شان در بيان نظرات ھميشه محفوظ

ضمن تا باز ھم بايد بيفزائيم، اين کمال افتخار است برای ما که بتوانيم با خوانندگان و ھمکاران خويش تبادل نظر نمائيم، 

  .تقديم داشته ھای خود، از آنھا نيز بياموزيم

  شاد و پيروز باشيد 

 AA-AAادارۀ پورتال


