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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
   کابل-احمد سير احمدی

٢۶/٠٢/١١  

  

  "! آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پور تال ضد امپرياليستی محترم گردانندگان 

وران و حافظان آزادی و حرمت وطن درود ھای گرم و پرح سنگرم را خدمت شما بزرگ رارت خود و دوستان ھم

  .محبوب ما تقديم می دارم، خدا کند صحت داشته و در کار ھا مثل ھميشه موفق و کامياب باشيد

  دوستان عزيز،

را اد يک آرشيف ب رين و ايج ای مھ ای آق ته ھ اط نوش ه ارتب ما ب ل دوست ديگری از ش اه قب شان در حدود دو م ی اي

رار داده و از . پورتال تقاضا نموده بود ا آن دوست به عالوه چند تن از نويسندگان شما را مورد پرسش ق خواسته آنھ

  . تنھا به پورتال بفرستند،بود که از آن به بعد نوشته ھای شان را به غرض سھولت در دستيابی

ألۀ اولی که ايجاد آرشيف برای مؤرخ با صالحيت کشور شما در پاسخ تان ضمن تذکر چند نکته اوالً در رابطه با مس

  .آقای مھرين باشد تذکری نداده بوديد و در ثانی روی علل اين پراگندگی ھا اصالً تماس نگرفته بوديد

ام -اکنون که پورتال تمام آزاديخواھان ال تم ال را م ا پورت يم ت ه خود حق می دھ ا ب ان م  با استناد به گفته ھای خودت

ا -ھان بدانيمآزاديخوا ر م ده توضيح داده ب  درگير يک جنگ ناخواسته گرديده آرزو منديم در مورد سؤال ھای باقيمان

  .منت گذاريد

ه نعل"به عالوه اگر ممکن باشد لطف نموده بر ضرب المثل  وطنی ما که  دکی روشنی "ھم به ميخ می زند و ھم ب ان

ل را ائی انداخته و بنويسيد که ايا می توان آن ضرب المث ل اروپ ا ضرب المث ن سواری ممکن " ب ر دو زي ان ب ھمزم

   و يا خير؟دانستمشابه " نيست

شکر هذرت خواستعباز ھم از اين که وقت تان را با سؤاالت خويش می گيريرم م ان ت  از شما به خاطر جواب ھای ت

  .می نمائيم

  با احترام

  احمد سير احمدی

  

  :پاسخ پورتال

  خواننده عزيز آقای احمدی، 

رای ام ه ب ال را پذيرفت دگان و ھمکاران تخنيکی پورت صديان، گردانن ات نيک مت ا، احترامات و تمني يدواريم سالم ھ
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ه ھستند، . طه شويدسساير ھمسنگرانت در داخل کشور نيز وا خوشحاليم که خوانندگان گرامی پورتال در ھر جائی ک

ر مسؤوالنه زندگی و پيکار روزمرۀ پورتال خودشان را تعقيب نمود ود ھرچه بھت ه منظور بھب ه و نظرات شان را ب

ھمين که گفته ايم، پورتال خودتان، ھيچ تعارفی در آن وجود ندارد چه ما خود به نيکوئی می . کار ھا ارائه می دارند

ا در جائی  دانيم در صورتی که خوانندگان رزمنده ای که ه تنھ د، ن از پورتال حمايت می نمايند، در کنار ما نمی بودن

ه فعالً قرار داريم ھرگز نمی رسيديم، بلکه در ھمان اولين ضرباتی که از طرف انقياد طلبان بر ما وارد شد، فرسخ ک

  .ھا از موقعيت آغار نيز عقب تر می رفتيم

  :و اما به ارتباط پاسخ به پرسش ھای تان

ا-١ ر پاسخ ھ ه ب ين ک ه ی ئ ھم رای خوانک ا نب ز م ل –دۀ عزي ور از کاب تۀ- تيم ه نوش اريخ  ک ه ت ا ب شان و پاسخ م  اي

ان )  ٢٨/١٢/١٠( ل ھم ه حد اق در بخش نامه ھا به نشر رسيده است انگشت نگذاشته ايد، ما را خوشبين می سازد ک

  :قسمت نوشته مورد قبولتان قرار گرفته است و می پردازيم به بخش ھای ديگر پرسش تان

ه  راجع به ايجاد آرشيف نوشته برای يک فرد، تا زمانی که-٢ ا عالق تد، اگر م رای نفرس ايش را ب  خود فرد نوشته ھ

ه . ھم داشته باشيم با کمال تأسف از لحاظ تخنيکی برای ما مقدور و مجاز نيست تا به چنين کاری دست بزنيم ن ک و اي

ورد " مھرين"در آن وقت، راجع به نوشته ھای آقای ان در م ا آن زم ه ت ود ک تش آن ب شتر عل وديم، بي ه ب تماس نگرفت

  .يه ايجاد آرشيف با ھم صحبت ننموده بوديم تا بتوانيم نظرات خويش را ابراز داريمقض

، مخالفتی نخواھيم داشتاکنون که اين صحبت ھا صورت گرفته و در پرنسيب ھر دو طرف به ايجاد ھمچو آرشيفی 

وانيم اميد است در آينده. تنھا مسأله ای که باقی مانده چگونگی حل مشکل تخنيکی مسأله می باشد دان دور بت  ھای نچن

ز  ز را ني دۀ عزي ال، خواست شما خوانن ه آرشيف پورت ا بخشيدن ب وده، ضمن غن ه نم شترکاً غلب ز م بر آن مشکل ني

  .برآورده بسازيم

د -٣ د پاسخ را باي تند، ھر چن ا سايت می فرس ه ده ھ شان را ب سندگان نوشته ھاي  به ارتباط اين که چرا برخی از نوي

ه  نمايند که چنان عمل می نمايند، با آنھم نويسندگانی ارائه م ب ان تصميمی مھ اذ چن د در اتخ ا می توان آنچه از نظر م

  :اندشمار آيدعوامل آتی 

ته، باعکه  بستر مبارزاتی مشترکی - سندگان طيف ھای مختلف وجود داش ه ثدر زمانش بين اکثر نوي ردد ک  می گ

ا آن تحليل ت برخی از نويسندگان محترم، بدون آن که به خود زحم ن و ي ا اي از اوضاع فعلی و نزديکی افکارش را ب

ورد نظرش  ه طيف م ايش را ب ی و برخورد ھای عاطفی ، نوشته ھ ای شناخت ھای قبل ر مبن د، ب سايت محک بزن

ه آغافل از . ارسال دارد ه در گذشته وجود داشت ھم ائی ک دی ھ ن که آنچه در زمان گذشته وجود داشت و صف بن

وده مربوط به گذشت ل نم ر آن تحمي ان ب ه زم ه است و ھيچ کس و يا نيروئی ھم قادر نيست گذشته را بدون تغييراتی ک

ونی متوجه باش. برگرداند د در ندر نتيجۀ چنين قضاوتيست که نويسندگان ھر طيف مبارزاتی بدون آن که به زمان کن

  . گذشته زيسته و ھيچ متوجه تغييرات و تضاد ھای موجود نيستند

ان به خاطر رھن و روشن بي ا را مب ا حدودی خواست م د است ت م امي ه می داري  توضيح مسأله مثال مختصری ارائ

  :دارد

چندی قبل يک تن از ھمکاران گرامی ما که نه تنھا آدم رنجديده و مبارزی بوده و ھست، بلکه نوشته ھايش نشان می 

ه ه و يا غير آگاھانه و صرف برحسب حسن نيت ، آگاھاننددھد که در تحليل قضايا از سطح باالئی ھم برخوردار ا ب

ا منظور وده و افرادبنيانگذار آن ب ی ب اد طلب شر انقي ا مب ه تنھ ه ن ائی ک رفع دشواری ھا، پورتال را با يکی از سايت ھ

ناد دست داشته شرکت در حاکميت در عمل به مثابه چماق دست استعمار بر  تناد اس ه اس فرق مردم کوبيده شد بلکه ب
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وده يکی از  سه نم ز می باشد، مقاي ستان ني در يک سنگر مراکز استخباراتی يکی از کشور ھای اشغالگر در افغان

  .بوددانسته 

ر  ا زي زد م رد را ن ارزاتی آن ف ه شخصيت مب دون آن ک چنين عملی با تمام شناختی که از وی نزد ما موجود است، ب

ا که آن دوست ارجمند نخواسته واست سؤال ببرد، نمايانگر آن   يا فرصت نيافته که محک ھا و معيار ھای دوستی ھ

ه . و دشمنی ھا را به شرايط روز تطبيق دھد ود، ھر دو از يک ۴٠در نتيجه برای ھمين ک ا محم د و ي ل احم  سال قب

ا وجود داشت؛  اشغالطيف برخاسته بودند و احياناً در شرايط  کشور به وسيلۀ روسھا مشابھت ھائی بين مواضع آنھ

  .سته و به اصطالح خواستار آتش بس شودن کند که ھمه را يکی داکفايت می

دين تجاوز شوروی و  ين مؤي ه ب اما وقتی با چنين دوستانی صميمانه تماس قايم شود و برای آنھا توضيح داده شود ک

د تجاوز امريکا بوده و با شرکت در قدرت اعم آنھائيکه در پيشاپيش ارتش روس می جنگيدند با آنھائی که اکنون مؤي

د، ھيچ  ار می نماين ستعمراتی ک دار ساختن ماشين دولتی اداره م يم و پاي ه منظور تحک از اين که در کجايش باشد، ب

ين نگونه تفاوتی و جود نداشته ھر دو خاين به استقالل و آزادی افغانستان و قاتل خلق آن می باش د، با تمام سنگينی چن

د و دشمنان "ی حد اقل ايشان را وادار می سازد که تحليل خويش از قضايا به خصوص اصلحکم دوستان مردم کيانن

  .بسازند" به روز" را به اصطالح دوستان ايرانی"مردم چه کسانی اند

ه . در قبال قضايای حاضر می باشدھا  علت ديگر با تأسف شفاف نبودن مواضع عده ای از سايت - ه ب ی ک دين معن ب

ه " ديگ دلده"گفته يک از تن از متصديان ارجمند پورتال، استاد سخن آقای معروفی حيثيت  را يافته اند که در آن ھم

اب از ضد اشغال  چيز را می توان يافت، يعنی آن که ھم می توان در آن جرقه ھای کوچکی به روشنائی کرم شب ت

ا را سراغ گرفت در حالی که حمايت از تجاوز در آن بيداد می رچم و ي ق و پ ا خل ا ضديت ب ا آنج  کند، ھم اين جا و ي

ردم ع حال مدرچھره ھای شاخص و برجستۀ آنھا را ھم احياناً اسالم سياسی را سراغ گرفت و  ام دشمنان م ا تم انقه ب

  .ديد

 تپيدن جنبش را بازتاب می داد، بعد از اشغال و بعد از به خون اين عدم شفافيت در مواضع اگر در آغاز کار نپختگی

د برخاسته از عدم دقت ٧٠بيش از   ھزار افغان مظلوم اعم از زنان، کودکان و پيرمردان، به ھيچ صورت نمی توان

ود. سالھای نخستين به شمار آيد ه استخبارات کشور ھای بلکه با قاطعيت می توان حکم نم ائی ب ه ھمچو سايت  ھ  ک

ره ھای کثيف  ايجاد چنين وضعيتی را به دستورهبيگانه ارتباط داشت ا از يک طرف چھ د ت  و آنھا جاودانی ساخته ان

سان  داختن ان ه دام ان بی مقدار خود را در پناه چند چھره مطلوب و ناغافل از انظار پنھان نمايند و از طرف ديگر با ب

  . خود را از سرباز گيری و جذب خون تازه محروم نمايندمقابل ھای پاک و شريف، حرکت 

شانيده شوند، برخاسته از سطح درک  عامل ديگری که ب- ازی ھای رسوائی ک د ب ين بن ه چن اعث می شود تا افراد ب

دگی . متفاوت، سرعت برداشت از يک تغيير و حتا درجۀ ذکاوت و تيز ھوشی افراد می باشد ه در زن ھمان طوری ک

مام انسانھا يک سان عادی روزمره و حتا در قبال ديدن يک چراغ سرخ در جلو روی به صورت آنی، عکس العمل ت

ه عمل آورد در درک  نيست و می توان از کند ذھن با عکس العمل بطی و تيز ھوش با عکس العمل سريع صحبت ب

ه عکس  مسايل بغرنج اجتماعی که مبارزه ضد امپرياليستی نيز بخشی از آن را می سازد، نمی توان انتظار داشت ک

ز . عت برخوردار باشندالعمل تمام انسانھا بايد يک سان و از عين سر وتر ني اير ھای م ه ت د ھوشانی ک چه ھستند کن

دھد و ھستند ھم کسانی که به عالوۀ چراغ سرخ به يک ھارن و يا صدای يک می قبل از درک به حيات شان خاتمه 

د، بمعابر از خوا  بيدار می شوند در حالی که ھستند کسانی که به محض ديدن چراغ سرخ بر جا ميخکوب می گردن

به صورت کامل طبيعی می باشد، تأسف آور زمانی می شود که يا  اجتماعی نيز تفاوت ھا -در درک قضايای سياسی
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ام مرگ  ه ک ال خود ب ه دنب ز ب شقدم شده و ديگران را ني د پي ر از آن بخواھ د ت ه ب ن ک فردی زير تاير می رود و يا اي

  .بيندازد

نفکرانه و مواضع اپورتونيستی و  نکتۀ ديگر بوالھوسی ھا - ه خاطر ارضای خود خواھی سازشکارنۀ روش است ب

ا یچنين افراد. ھای شھرت طلبانه م و ب ا خط سايت مھ وای نوشته و ي رای شان محت ه ب ارزش باشد می  بدون آن ک

ه اصطالح ا ب احی عمل نکوشند ت را جن ان  ف وده ن ه بخم ر دسترخوان معاوي د را ب یورن م در عقب عل از را ھ   و نم

  .رب المثل ھا می تواند گويای شخصيت ھمچو افراد باشد که ض.بخوانند

ان آورده ، می تواند گوشه ای از عآنچه در سطور باال تذکار يافت ه ارمغ ونی را ب ار کن واملی باشد که وضعيت رقتب

  :و اما اين که برخورد و سازنده در قبال چنين امری چگونه است، ما را عقيده بر آن است. است

ردبه مثابه نخستين گ شخيص ک ق ت د . ام بايد تالش نمود تا انگيزه ھا و علت چنين نوسان ھائی را به صورت دقي و بع

ی آاز  ه معرفت ا پاي ا ھ ی خط ه است يعن رد نھفت اھی ف دان دانش و آگ ين تصميمی در فق ن که مسلم شد که آيا ريشۀ چن

د و در دارند و يا اين که علت چنان نوسان ھائی عاليق مادی پشت پرده که می تواند  ساحه ھای وسيعی را احتوا نماي

  .، می باشد نسبت به فرد مورد نظر تصميم گرفتکل می توان از آن به مثابه پايه طبقاتی نام برد

ه خاطر  ی ب اط ھای اميت ه ضمن حفظ احتي م ک يده اي شه کوش ا ھمي تا جائی که به سبک کار پورتال منوط می گردد م

تباه شان را در عمل  یادجلوگيری از نفوذ عناصر دشمن، به افر د اش که فکر نموده ايم اشتباه کرده اند و يا حاضر ان

ه تصحيح کنند،  تباھات خود غلب اين امکان را مساعد بسازيم تا در بستر زمان و در جريان مبارزه بر کاستی ھا و اش

ار. دننماي ا ک ت، خط د تربي ده را تجدي تباه کنن ه اش ذيران به عبارت ديگر با الھام از اين ک اد ناپ شه و انتق  را لجاجت پي

ذيری از خود  و طردتجريد و خاينين را رسوا ان ظرفيت تربيت پ ه در طی زم  بايد ساخت، بودند و ھستند کسانی ک

ه در آغاز . نشان داده برمواضع غلط قبلی شان خط بطالن کشيده اند سانی را ک وان ک ا می ت رادی حت ين اف ين چن درب

ه دم تجاوز امپرياليزم امريکا بر د، ک ا شده بودن  افغانستان، چنان شيفتۀ نيرو ھای اشغالگر و ادعا ھای دھن پرکن آنھ

ا در جريان مبارزه می زدند، مگر " تبديل امر بد به امر نيک"از کار اقناعی و صبورانۀ متصديان پورتال امروز آنھ

  .را به عناصر ضد اشغال تبديل نموده است

يخ زدن و  و اما اين که تفاوت بين دوضرب ال ه م م ب مثل در کجاست، فکر می کنيم در ضرب المثل وطنی ما عمل ھ

د .  ضعيفی را بيان می دارد که ھميشه در نوسان استن و ھم به نعل، ھويت يک فرد  متملق، فاقد عقيدۀ روش ھر چن

اممکن  سته شده مگر ن ذموم دان ل، نفس عمل م ودن در اين ضرب المث شده استب ان ن ل مگر در ضرب. آن بي  المث

دار ا پاي ودن و ن اممکن ب ر ن اند، ب ه صورت یاروپائی که تا حدود زيادی عين مفھوم را می رس شتر تکي  آن حالت بي

ه مخالف الجھت حرکت می . گرفته است د ک ر دو اسبی سواری کن د ب سانی بخواھ چه بسيار روش است که وقتی ان

  . استشنمايند، يگانه نتيجه از وسط دوپاره شدن خود

  با عرض حرمت                                                      

   AA-AAاداره پورتال                                                 


