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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
   سخندانقلم زلمیه ب

١٩.٠١.١٠   
  

  ياد داشتی کوتاه بر نوشته

  جناب داکتر ميرعبدالرحيم عزيز
  
  

ستند  االتی م ه اغلب مق ز ک ر عزي ای داکت شاآق د،ء، اف ده مينگارن ه و کوبن را  گران ب ًاخي ه «  در بخش دوم مطل کابين

ستند ء از سايرين نيز تقاضا فرموده اند، از افشا» جواسيس از ني ا ! گری در باره وزرای جاسوس و فاسد ب شان ام اي

شا ال ءغافل از اين نکته اند که مھم ترين و حساس ترين مطالب اف ستان آزا"گرانه ، در پورت ستان-دافغان  " آزاد افغان

  !به سبد اوراق باطله می افتند و فرصت اشاعه نمی يابند 

)  اللھی ايجنت يک کشور ھمسايه استھاشم عصمت(گرانه مطلبی بود زير نام ءيکی از مطالب بسيار ارزنده و افشا

ران قول نويسنده مطلب جناب طبيب زاده که از مته که در چندين سايت و رسانه انعکاس يافت اما ب خصصان امور اي

ال  ته در پورت ستان آزاد"است ، اين نوش ستان-افغان شد" آزاد افغان شر ن رآاز!  ، منت ه ب ز ک ته من ني اد  ن پس نوش بني

ست ام م ر ن ب زاده و زي اب طبي ا (ندات جن ون ھ ده پوھنت ی و آين صمت اللھ انه ، !) وزارات ع دين رس ود ، در چن ب

دمنعکس شد اما گردانندگان پورتال معظم آ اريخ و ! نرا روانه سبد باطله فرمودن ته ت ه ھر نوش ن است ک ده من اي عقي

ر  يک وزير در زمانی گری در بارهء زمان نشر معين دارد و اگر افشا ن وزي زينش و نصب اي باشد که که مراحل گ

  !چارزانو نشستن چه فايده دارد... رويدست باشد ، منطقی تر است ورنه پس از 

ه ای ياد آور ميشوم که پورت ادی ، الحاقي سيار جالب و انتق ان اشاعه يک مطلب ب ز در زم ل ، ني ال معظم ، چندی قب

خلص مطلب اين است که پس . مقاله را آزرده خاطر کرد   يقين است که نويسنده فاضل ناروا و بيجا بر آن نگاشت و

ر آن در جراي» در دری« موسسه ظاھرا فرھنگی به اسم  از تاسيس يک یدر کابل که خب ا و ب ران و امريک ی . د اي ب

م و  جناب. سی انتشار يافت  اه از ک وده و آگ ران ب محترم ھوتک، از نويسندگان فاضل ، که روزگارانی خود ساکن اي

ع را بؤگرانه نگاشت و مءکيف قضايا ، يادداشتی مستند و افشا ن مجتم سته سسان و دست اندرکاران اي گی خاطر واب

ول اين بنياد نوتاسيس ؤوص کاظم کاظمی مسخصه ب !حيت اخالقی و ملی قلمداد کرد به رژيم واليت فقيه ، فاقد صال

ه داشت  را ل انکار ارائ ر قاب ستنداتی غي ال . از مداحان خامنه ای دانست و بر ادعای خويش م ه پورت غ ک ا دري ا ب ام
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ا معظم مطلب را درست درک نکرد ه گوي رد ک ا ک سته ادع ا چشم ب تابزده و ب ن نوش، وش ذھب  در اي ه کيش و م ته ب

  !صورت گرفته است(!) ، دخالت يا تجاوز کسی

ارم ه ب در شناسی .ھر حال من اکنون متن الحاقيه را اکنون دردسترس ندارم و صحبت مزيد را ضياع وقت می انگ ق

هه از نويسندگان منتقد ، وظيفه ھمگانی است و ب ز ، ب دالرحيم عزي ر عب  خصوص از انديشمند گرامی جناب داکتر مي

  .نکويی نام ميبرم 

  

  "سخندان"پاسخی مختصر خدمت آقای 
ای  ز آق صديان "سخندان"ھموطن عزي ا و احترامات مت اران ، سالم ھ ال را خدمت و ھمک د پورت د صحت من ته، امي ديم داش تق

  . باشيد

ده است، از شما شر ش د از ويراستاری الزم ن ن صفحه بع ه در صدر اي راز صميمانه  از ارسال نامۀ تان به آدرس پورتال ک اب

  .باقی مانداميد است اين لطف شما ھميشه شامل حال ما . امتنان می نمائيم

  ،توای نامۀ تانبه ارتباط محو اما 

ا انخست باز ھم بايد از شما ابراز امتنان نمائيم که با حوصله مندی کامل انتق ان ب ا و ھمزم دات و گله ھای چند دوست را يک ج

ا ما در ميان می گذاريد، امي ا را مھي دورت خاطر آنھ ع ک ول زحمت اسباب رف د است لطف نموده در رسانيدن پاسخ ما نيز با قب

  . بر ما منت گذاريدساخته

  ."مير عبدالرحيم عزيز" و نترس کشور آقای هھمزبانی ماست با شما در قسمت مبارز آزاد نکتۀ دوم

ال  ما صرف بدان خاطر به موجوديت داکتر صاحب افتخار نمی نمائيم  دگان پورت ذاران و خط دھن ان گ ن از بني که ايشان يک ت

اند، بلکه در کنار ساير سجايائی که ايشان دارند و می تواند ھمه مايۀ افتخار ھمکاران باشد، "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

ر ن ام سان آزاد بيشتر از ھمه صراحت لھجه و مسؤوليت پذيری ايشان است در قبال آنچه می نويسند، که اي ه ذات خود ھر ان  ب

ته باشد ا . منش را وادار می سازد به ايشان احترام داش ردی و ي ه ف ند، علي اه خواسته باش ه ھرگ د ک رادی ان شان يکی از آن اف اي

ا اسمی  الی ب نھادی موضع افشاءگرانه اختيار نمايند، بدون در نظرداشت عاليق شخصی و يا ھراس از عکس العمل ھای احتم

  .و بدون پنھان شدن درزير خروار ھا اسم مستعار مطالب خويش را بيان می دارندکه دارند 

داشت شما قبل از آنکه انتقاد را متوجه ما سازيد بار ديگر   جناب طبيب زاده، بايد به عرض برسانيم که جاو اما به ارتباط نامه 

 در ھرصورت حال که -يد که از آن جواب اطالع نداريد اميد است نگوئ-. آن جوابی را که خدمت ايشان فرستاديم مطالعه نمائيد

راھم  م، باشد ضمن ف ديم داري يم، جواب خويش را خدمت ھمگان تق اگزير می بين شما آن مسأله را مطرح ساخته ايد، خود را ن

  .آوردن قناعت شما ، خوانندگان گرامی پورتال نيز به علت عدم نشر آن نامه پی برده قضاوت آزاد نمايند

ن " عصمت اللھی" طبيب زاده ضمن نامه افشاءگرانه شان عليه کانديد ای وزارت آقای" به کرزی به مثابه توصيه ، انتخاب دوت

  "ديگر را به ھمان مقام پيشنھاد نموده بودند

  :جواب ما خدمت شان چنين بود

  دياست به سالمت باش دي امديري زاده، سالم ھا و احترامات ما را بپذبي طبی آقای و گرامزي عزتي ھموطن نھا"

  ً مگر عجالتا به دو جھت نشر آن معطل شده استم،ي شما را گرفتۀ کوبنده و افشاء گراننامه

ا دقت کامل ونخست ما ب ه ش ذکره ک وز شخص مت ه حی معرفراي آنکه تا ھن د، ب ته اي ا ري وزثي داش شده ت  انتخاب ن

ه حرد،ي را پورتال به عھده بگتشي ھوی حمله بر وي و افشاتيمسؤول ا کي ثي و ب راد ب ام فقط اف رد خارج از نظ  ف

سؤولی میقيھويت حق د م ه دوش بگی عملني چنتي توانن دي را ب س. رن ان حاکميت دست ی رأی است وقتلمم  پارلم
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داران و تي در آنصورت پورتال حاضر است تمام مسؤولاوردينشانده را به دست ب ل شده، ھر چه وطن  را خود متقب

   به نشر برساندسندي بنونهيمساير افراد  آگاه در ز

  . آن مقام مي باشدی دونفر ديگر براشنھادي نيست، طرح و پی اولۀ آن کمتر از نکتتي دوم که اھمۀنکت

ستند و ی شده به مانند عصمت اللھشنھادي صرف نظر از آنکه آيا افراد پنجاي ادر ه،اي ھ ان و   ن ه پارلم اد ب خود اعتم

  . پورتال موافقت نداردیت با خط مش صورچي کابل به ھیاداره مستعمرات

  دي سودمند تان سر افراز بسازی ھای ما را با ھمکارشهي ما مورد قبول قرار گرفته ھمۀ اين تذکر خالصانميدواريام

   عرض حرمت با                                                                                                                            

  " پورتالاداره                                                                                                                              

ده  ه ش ای طبيب زاده ارائ ه خدمت آق د پاسخی را ک يم باي ی کن ر موضوع فکر م م بھت رای فھ شتر  ب دکی بي است ان

  :فيم، باشد ھيچ گونه ابھامی در آن نماندکابش

  .تذکر داده اند" عصمت اللھی" آنچه آقای طبيب زاده در رابطه با و تمجيد از ابراز موافقت -١

ای -٢ ً از آنجائيکه در فضای حاکم اتھام زنی ھا که حتا قسما به وسيلۀ استعمار و ايادی آن صورت می گيرد، تا رد پ

ام نفوس افراد خود را در فضای غ ا از تم  ٢٨بار آلود ناشی از اتھامات مخفی نمايد، برای پورتال غير ممکن است ت

ی  مليونی مردم ما آنچنان شناختی داشته باشد که حق قضاوت در مورد آنھا را به خود قايل شود، لذا به مثابه خط عمل

ای؛ پورتال ابراز داشته استه،و مشی پذيرفته شد ه شخصيت ھ شاءگری علي ه اف ه  ک ا زمانيکه ب وقی ت  حقيقی و  حق

ق و  اران خل صورت آشکار در خدمت نظام مستعمراتی حاکم، بادارن اشغالگر شان، مناديان اسالم سياسی و جنايتک

تپرچم د ياف شر نخواھ ازۀ ن ستعار اج م م ا اس ند، ب ته باش ع .  قرار نداش ستعار در واق ام م ر ن شر يک مطلب زي چه ن

رد . زمينه بار می آوردمسؤوليت مستقيم پورتال را در  درنتيجه ھرگاه کس و يا کسانی می خواھند عليه اين و يا آن ف

ه  ست، و  مرجعی ک اکم ني ی ح ًواقعا افشاءگری نمايند و منظور شان عقده گشائی ھای مروج در بازار مکارۀ انترنيت

ق و بايد افشاء شود شامل اشغالگران، اداره مستعمراتی کابل با تمام ابعاد آن، مناديا اران خل ن اسالم سياسی و جنايتک

ای ا آق ا آموختن از ھمکار گرامی م ته ب ز"پرچم نيست، بايد خود پا پيش گذاش شاء " عزي ل را اف بيھراس طرف مقاب

ه  اءنمايد، در آن صورت خواھيد ديد که پورتال ب انه اتک اھی ش يچ گ شر مطالب وی ھ رد از ن  شخصيت حقيقی آن ف

ه ذات پيوستن و ھمکاری خالی نخواھد کرد، بديل دوم آ د ک رار دھ ن است که با اسم مستعار آنھائی را مورد تھاجم ق

  .آنھا با اداره مستعمراتی ھر نوع مصونيت آنھا را از ميان برميدارد

دان بحث  تند ب ه و خواس ر افروخت ا ب ته برخی ھ ه سال گذش حمله با اسم مستعار بر شخصيت ھای حقيقی آتشی بود ک

ا و  ار فحاشی ھ وسيله فلج مزمن خويش را در ارائه دليل بپوشانند، آنھا ھر چند در اوائل با به وجود آوردن گرد وغب

ارزه برخورد ھای دور از کرامت انسانی قادر شدند عده ای دلقک رسو ا را به طرف خود بکشانند، مگر استمرار مب

رار دادن،  اجم ق ورد تھ روزان را م به خصوص به ميان آمدن اسم ھای مستعار ديگر و شخصيت ھای حقيقی آتش اف

ه  ا علي چنان دودی را به ارمغان آورد که اولتر از ھمه چشم آتش افروزان را نابينا ساخته خودشان را وادار ساخت ت

  .ی موضع بگيرندمستعار نويس

ه  االتی را ب ستعار فقط مق م م ما ھمان طوريکه آنزمان نوشتيم، امروز نيز با صراحت اعالم می داريم، با امضای اس

رچم  ق وپ اران خل ان اسالم سياسی و جنايتک نشر خواھيم رسانيد که عليه اشغالگران، اداره مستعمراتی کرزی، منادي

ذيرا نگارش يافته باشند، در چنان صورتی پور ان خود پ ا دل و ج را ب الی آن د ھای احتم ی آم ام پ تال حاضر است تم

ق آن  ه تعل ان باشد ک روه ھای گردد، مگر وقتی پای حمله بر شخصيت حقيقی و يا حقوقی فرد و يا نھادی در مي ه گ ب
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ا منثابت نشده باشد، بايد شخص " مصونيت"فاقد  ل ب ی کامل خود قاد و يا افشاء کننده خود پا پيش گذاشته، حد اق عرف

ای .  برای پورتال، فرد مورد نظر را مورد حمله قرار دھد وده " طبيب زاده"و اين ھمان تقاضائی بود که ما از آق نم

نام . بوديم ديم دش م بل ا ھ ه م د ک حال شما اسم اين حرکت ما را چه نام می گذاريد اختيار داريد، مگر فراموش نفرمائي

  .ئيمدھيم، ھرچند از آن اجتناب می نما

ابق ځدو تن از استادان سابقه دار پو ھن" عصمت اللھی"به عوض " طبيب زاده" آقای -٣ شری س وم ب ات و عل ی ادبي

ه فکر . پوھنتون کابل را به مثابه بديل پيشنھاد نموده بودند سان را ب عذر "در اين پيشنھاد نيز نکاتی وجود دارد که ان

  می اندازد و آنھم اينکه،" بد تر از گناه

يش از- :الف نائی ب ابقۀ آش ا س ن  ب ود، يک ت ده ب ا جاسوس ۴۵ از دو نفريکه اسم آنھا به مثابه بديل پيشنھاد ش  سال ب

ين"اداره مستعمراتی کرزی يعنی" اطالعات و فرھنگ"شناخته شده رژيم واليت فقيه و وزير فعلی  " سيد مخدوم رھ

ست و " رھين" فقيه بيشتر از در داخل افغانستان و در ايران، ھرگاه تعلقش به رژيم واليت ز ني نباشد، کمتر از وی ني

ان نخستين روزھای  ند، از ھم دين سو می شناس ه ب ار دھ ه وی را از چھ ۀ محصالنی ک فرد دومی نيز به استناد گفت

شيده است" ای.آی.سی"مراجعت از امريکا، اتھام عضويت به  اب . را نيز با خود يدک می ک شنھاد جن ار پي حال معي

ادی بيگانگان . ه چه بوده، خود بايد توضيح بدھندطبيب زاد د، اي ران شناسی دارن اميدواريم ضمن احاطه ای که در اي

  .را در افغانستان نيز از نظر دور ندارند

 و اما نکتۀ دوم که به مراتب نسبت به نکتۀ اولی از اھميت بيشتر برخوردار است، طرز ديد جناب طبيب زاده و -:ب

ان در ق ری ش ل استموضع گي ستعمراتی کاب ال اداره م شنھادی . ب رد پي اه دو ف ه ھرگ د ک ود پاسخ بگوين د خ ا باي آنھ

ار نانسانھای شريف و وطن پرست می دانند، به چه حقی از دو ھموطن شريف خود انتظار داررا خويش  ا در کن د ت

گاه آن افراد را نيز از لحاظ اخالقی  و ھرد؟نتکميل نموده به راه بيندازرا ماشين دولتی آنھا ، اشغالگران ايستاده شده 

ا نو شخصيتی سزاوار ھمکاری با اشغالگران در وطن فروشی می دان ن جدال رسوا خود پ د، به چه انگيزه ای در اي

اد " موسوی"پيش نموده اند؟ نکند اين را ندانند که به گفتۀ ھمکار ما آقای  اير نھ ه و س نفس شرکت در پارلمان ، کابين

ا ھای ھمکار با ا د آي ين باش ر چن ده و می شود؟ اگ ی ش شور تلق ه ک ستعمار، به معنی تأئيد تجاوز و در حکم خيانت ب

ه  ال را ب شراتی پورت داف ن وده اھ تۀ شان، نخست لطف نم بھتر نخواھد بود که نويسندگان محترم قبل از ارسال نوش

  جا بايد بفرستند؟ًدقت خوانده بعدا تصميم بگيرند که در کجا ايستاده و مقالۀ خويش را به ک

  !آقای سخندان

ه از جناب طبيب زادهھم د و نه ن با تأسف متصديان پورتال نه از شما شناخت کامل دار ری را ب ، تا ھمچو موضع گي

ت  ه، در جھ اد طلبان تۀ انقي را از يک نوش تن آن تاری در م دکی ويراس ا ان سته و ب اقص نگري ابی ن ساب يک ارزي ح

اف يانت از من ه و ص دآزاديخواھان مت دھن ردم س دت م ام آن -ع دراز م ه انج ا ب تاران م ه روزه ويراس ه ھم  کاريک

د لطف -مصروف بوده و سپاس ھمکاران را ھميشه با خود دارند ه داري دی ک م توانمن ا آن قل  حال اگر ممکن باشد، ب

ه د ما ب ه از ش ناختی ک ر ش ه ب ا تکي ده ب ا باشد در آين د، ت ورد نموده به سؤاالت باال پاسخ ارائه داري د در م ست می آي

  .نشرمقاالت با سرعت بيشتر تصميم گرفته بتوانيم

نکتۀ ديگری که بدان اشاره نموده ايد، امتناع از نشر مقالۀ خودتان که از لحاظ محتوا تکرار نوشتۀ جناب طبيب زاده 

ا بود، می باشد اميد است داليل عدم انتشار نوشتۀ ايشان را به دقت از نظر گذرانيده و با ارسا ته ھای  ھمسو ب ل نوش

  .خط مشی پورتال بر ما منت گذاريد
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 ھوتک، ما به آنچه ھمان زمان نوشتيم اکنون نيز باور مند ھستيم که حق قضاوت در  و اما به ارتباط با نوشتۀ جناب

ستيم ل ني رای خويش قائ را ب دئولوژيک . مورد داشتن مذھب و خوب و بودن آن ر اي شريه غي ال يک ن در اساس پورت

صديان نمايندگی ،ده، درب باز آن برروی مقاالت متفاوت با ديدگاه ھای متفاوتبو  از ھمکاری آزادانه و داوطلبانۀ مت

ر خصوصی می دان د يک ام دازی نکن  و دآن نموده، در کل مذھب را تا جائيکه به امور اجتماعی دخالت و دست ان

  .يد رؤيت تعلقات مذھبی اش رد و يا تأئيد نما که اين فرد و يا آن فرد را بهھی به خود حق نمی دھدھيچ گا

ناختيم و در اساس  شان را نمی ش برداشت ما از نوشتۀ جناب ھوتک که به خاطر ارزش آن، به نشر رسيد، ھرچند اي

ه  ديم، ب شتر می ش ائی بي تار شناس ستعار خواس م م تفاده از اس ال اس نائی و احتم می بايست از ايشان به خاطر عدم آش

" احد، ابو سفيان و کربال" که در آن کلمات ینام می برند و از سه مثال" تلميحات مذھب شيعه"ه از خصوص آنجائيک

د تذکار يافته بودند د خواھي ه نمائي ، آن تلميحات را استنباط می نمايند، اگر باری خود نيز بار ديگر بدان نوشته مراجع

  .ا با يک قضاوت ناقص مخدوش ساخته اندديد که برداشت پورتال درست بوده با تأسف نوشتۀ خوب خويش ر

  !جناب محترم آقای سخندان

ا را   اميد است اين تذکرات مختصر را کافی دانسته بر ما منت گذاريد و گلۀ دوستان را نيز خود مرفوع سازيد، چه م

ای  ر پ ا در زي وب م ائی و محب ه کشور آب غالگر از يک ۴٣عقيده بر آن است که در مقطع کنونی ک شور اش سو و  ک

د از سوی ديگر دھاره ھای چندی از اسالم سياسی  دست و پا زده و ھست و بودش مورد سؤال قرار گرفته است، باي

تمام توانائی ھای خويش را در جھت نابودی دشمنان اصلی وبه منظورحل تضاد ھای اساسی و عمدۀ کنونی معطوف 

ر  ابع و غي ای ت ضاد ھ ليقه، ت ل و س ابر مي ه بن ه اينک م، ن ياب داري ه آس اه آب ب اخود آگ اخته ن سته س ده را، برج عم

  .يزيمامپرياليزم وارتجاع بر

ا .  ما می دانيم راھيکه پورتال پيش گرفته برای برخی نا آشنا و برای عده ای ناخواسته است ه ب ه خاطری ک نا آشنا ب

ن  ه تأسف اي وده و ھست ک ال ب راسپورت دون ھ اب اد ھ غالگران ، نھ ه اش يع علي اس وس ا و  در مقي ه آنھ سته ب ی و اب

ارزاتی  ۀ مناديان اسالم سياسی اعم از مجاھد و طالب و جنايتکاران خلق و پرچم درفش مب ر آزاديخواھان خويش را ب

ام آن  ه تم افراشته و به مثابه يک نھاد نو پا با حوصله مندی فراوان و با ايستادگی کامل بر روی اصول قبول شده علي

ای الزم و ملزوم ھمديگر اند، پيکار خويش را ادامه دھد، دشواری شرايط ، ناپختگی جھات ضد مردمی که تا اندازه 

ه  د ک روزی، کال عواملی ان ان دي ز فھم ًما، توأم با حاکميت افکار انقياد طلبانه و ارتجاعی در ميان جم غفيری از چي

ه  ته ب ا ناخواس يھن از ھر مواضع ما برای ديگران نا آشنا و حتا نا مأنوس جلوه نمايد، و ام منان م ام دش خاطريکه تم

د بلکه  ا بردارن يش پ ال را از پ قماشی که باشند سخت در تالش اند تا با به کجراه کشانيدن اھداف مبارزه نه تنھا پورت

در چنين شرايطيست که دست ما به سوی ھر ھم وطنی که خود . ريشۀ افغانستان را نيز در صورت امکان بخشکانند

  :ده از طرف پورتال موافق می بينند ، صميمانه دراز شده ، پيشنھاد می نمائيمرا با اھداف اعالم ش

اه رزم  به و جود آريم،رانیازآن جويبا راه اندازيم تا  بهبيائيد قطره ھا را در يک مسير ان و در پن  باشد با گذشت زم

رۀ سيالب آن، دشمنان ه نع ازيم ک دل س انی مب ای خروش ه دري ا را ب د و و فداکاری، جويبارھ راری دھ يھن ف  را از م

  .مدفون سازدخود سيالب به زباله دان تاريخ دھند آنھائی را که سخت جانی نشان 
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