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  حسين علی 

٢٢.٠۶.١٠  

  

   سالمزيدوستان عز

  .دي تان موفق باشی در کار مبارزاتدوارميام

ساه  توجه ب"د افغانستانافغانستان آزاد ـ آزا" مدت ھاست که در پورتال از ردم راني اليخصوص در م ارزات م  ومب

رده راني اعي به وقایخاطر دسترسه  ب"راني انهيآئ" آواخر ني ودر اديداري مبذول داشته ومرانيا  را در پورتال فعال ک

   حق تان استني که از نگاه من اديکني تان رانشر میراني که در آن مقاالت متعدد دوستان اديا

  . درآن وجود نداردیومخالفت

  ) تانسکليدل تان با( زي گفته مردم کابل عزبه

ابیراني که درنشرات اوستهيوقوع په   در افغانستان ھم بیني حوادث خوناما م ایً ھا اصال بازت ر ھ ته واگ  یراني نداش

شر م از افغانستان منیخبر)   انگارندی می وانقالبی که خود رامترقیروھاي ھا نیرانيمنظورم از ا(ھا ديت اقص کنن  ن

  .رسدي آن خبربه نشر مراني اعيودر ارتباط با وقا

ه اصطالح خودشان ی به ابرو نمی خمیراني و دوستان ادييماي پی است؟ که شما آنرا مکطرفهي جاده ني اايآ د وب  آورن

   صفحات شماست  ی افزانتي شان زني که مقاالت آتشی دوستاننيھم. مي کناديافاغنه کجا که ما از آنھا در نشرات خود 

د اچن ان ی ت ه تحلیکي ش ایلي دو مقال دام افغانھ ه اع ه( راجع ب ررانيدر ا) افاغن ازه ت د؟؟ ت ته ان ر اخراج ني نوش  خب

 در یزي ما چستيونالي شود دوستان انتر ناسدهي است ددهي که در رسانه ھا به نشر رسراني افغان از اینوايکارگران ب

  . گفتن دارندی مورد برانيا

ه رديگيرا خارشت م) جانش( نديبي که آب را می تفاوت مال ھروقتکي با مي ما افغان ھا مانند مال ھستزي عزندوستا  ک

ا را خارشت مميدي را دیوضوکند وما ھر وقت خارج ان م ر تغرديگي زب ه لھجه خود را ھر چه زودت دھريي ک   مي ب

 صحبت ی پاکستانی وپشتومي خود  را بگذارنيري شی پشتومي صحبت کنی آخندی وفارسمي خود را بگذارنيري شیدر

ان مکبارهي ی ھندی ومضحک تر از ھمه باوجود ندانستن  زبان ھاميکن ر ميشوي اردو زب ا ھن ل م  ودر مجالس ومحاف

  وانوي دیھ : ی ھندی فلمیخواندن پارچه ھاه  بکنندي ھنر ما شروع میمندان ب

  .ميشويم جاني پارچه شور وھکي وميزني کف مشي خبر ھا برای باي ھا واز دنوانهي وما د

  ست؟ي ھا کرنش نیراني شدن در مقابل الي قاتي ارجحنقدري اايآ
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  :پاسخ پورتال
وديم،  شر نم ا امانت داری کامل ن خوانندۀ نھايت عزيز و گرامی، نامۀ ارسالی تان را بعد از ويراستاری ھای الزم ب

م، اميد ھم شما و ھم ساير خوانندگان با ھمان عالقه مندی  تان داري ما دوس ۀ ش ال نام ا در قب و احساس مسؤوليتی که م
  :به پاسخ ھای ما نيز توجه نموده، ما را در تصحيح اشتباھات ما ھمکار باشيد

ه -١ سبت ب ان ن  اولتر از ھمه جا دارد تا به نمايندگی از تمام متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال، از عطف توجه ت
شراتی .پورتال ابراز امتنان نمائيم د ن ه چگونگی رون ا ب دگان گرامی م ه خوانن  برای ما اين جای بسی افتخار است ک

  .پورتال عالقه گرفته و در آن مورد ابراز نظر می نمايند
ار ھای -٢ اين درست است که پورتال به ھمت چند تن از آزادگان کشور بنيان گذاشته شده و تنی چند نيز داوطلبانه ک

ق دارند تصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال حاز نظر ما اين بدان معنا نيست که فقط م. دنرتخنيکی آنرا به پيش می ب
ما ضرب  ۀ ش ه گفت انيده و ب شر رس ه ن ال ب د، در پورت ل الآنچه دلشان می خواھ سکلم"مث م باي ده " دل ان زن را در اذھ

دوين خ.نمايند ديم و ت يم، تق اران قلمی و عکس آن، ما را عقيده بر آن است ھمانطوريکه در ترس ام ھمک ال تم ط پورت
ستی و ضد  ظ خط ضد امپريالي شراتی و حف د در حراست از اھداف ن اء می نماين خوانندگان نقش خاص شان را ايف
ه  وده، ب ارتجاعی پورتال، ھمه گذشته از حق وظيفه دارند تا با صراحت و شجاعت کامل نظرات شان را مطرح نم

درا از اھداف تعيين شده کج ببينند، کجی ھا را ما ھمان عبارت قديمی در ھرقسمتی که پای  . اصالح و حتا قطع نماين
ن  ا اي ان موجود است، ب ۀ ت ه در نام ی ک ًبناء بايد خدمت تان تذکر دھيم که با تمام احترام به شخص شما و نکات مثبت

زيرا چنين طرز ديدی . مست انجام دھيم، موافق نيستياطرز تحليل تان که به ما حق می دھيد تا ھرچه دل خودمان خو
ط  ار آورده ضمن آنکه رواب در واقع ھمان جادۀ يک طرفه ای است که يک طرف مؤلد و طرف ديگر را مستھلک ب

  . و کم کاری برخی ھا نيز می گرددمتقابل آنھا را آسيب می رساند، باعث دلسردی
ه نمی خوا م ک ته اي ا اعالم داش ار ھ ال يک ما از نخستين روز ھای ايجاد پورتال ب دگان پورت ا خوانن ا ب ط م ھيم رواب

ا"بلکه آگاھانه با ايجاد صفحۀ . حانبه باشد بدان معنا که ما بنويسيم و آنھا بخوانند درب ھمکاری " نامه ھا وپيشنھاد ھ
ۀ  ه نام د، ب ويس نمی خواھن ه ن تان نام ه، دوس ر از آن موارديک ه غي ته و ب متقابل را برروی تمام خوانندگان باز گذاش

دشان د ستقيم و خصوصی طلب می نماين ا تأسف -ر پورتال پاسخ ارائه گردد و جواب خويش را به صورت م ه ب  ک
ه خود مصروف می اتعداد آنھا در روز به ده ھا مورد رسيده، برخی از ھمک ام ب ا ش ا را از صبح ت ران تخنيکی م

ذھبی  و يا آن نامه ھائيکه به تعريف و تمجيد از پورتال و يا دامن زدن به-سازد انی و م اری، زب  اختالفات قومی ، تب
ا ھرچه ه ایدست زده اند، ھيچ نام م ت يده اي  را که ارزش جواب در پورتال را داشته باشد بی پاسخ نگذاشته ايم، کوش

رادريم ان ب ده را ازمي سنده و خوانن ه يک . بيشتر فاصله بين نوي از ب م ني وده اي ق ب ر موف ن ام ا چه حدود در اي حال ت
داء از ارزيابی د ه موضوعاتيکه در ابت ی ب وان وقت م می ت د طرقيق و ھمه جانبه دارد با آنھ ال مطرح ش در ف پورت
درت حاليکه ه ن ال ب ه  طرح آن مسايل تا قبل از ايجاد پورت م ب روز طيف وسيعی از قل يد، مگر ام ه گوش می رس  ب

ای درست  ته دستان کشورآن مفاھيم را چنان به کار می برند که حتا متوجه معن ستند و از آن گذش ز ني  ھمکاریآن ني
 تن نويسنده با پورتال، خود می رساند که روابط خويش را ھيچگاھی با خوانندگان يک جانبه عيار نکرده ٣٠٠حدود 

  .و آنھا را از روند تکامل پورتال به دور ندانسته ايم
ه " آئينه ايران" در ارتباط با نشر -٣ ا ب ين زوديھ هۀنآئي"که قرار است به ھم ه "  منطق د ب ازه باي ا اج د، ب گسترش ياب

  :عرض برسانيم که برخورد ما به قضيه به صورت کامل با طرز ديد جنابعالی متفاوت است زيرا
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رژيم "برای ما نشر مقاالت افشاء گرانه عليه جمھوری اسالمی ايران و يا ھمان اسمی که پورتال بر آن گذاشته : الف
د، "واليت جھل و جنايت ران می دانن ه اوضاع اي وط ب را مرب ه آن ا ک ی خود خالف تصور برخی ھ ، در خطوط کل

  .به شمار می آيد" اسالم سياسی"کارفرھنگی و افشاء گری در قبال 
د از " اسالم سياسی"شبه روشنفکران افغان از ماھيتناقص الزم به تذکر است که از يک جانب اطالع  ا را بع که آنھ

اه ،ده ھا سال بی خدائی تند خود را در پن ا می خواس وده در حاليکه برخی از آنھ تغفار و سجدۀ سھو وادار نم ه اس  ب
نگر المی"س وری اس ستی " جمھ ل مارکسي ک تحلي ته در ي ر گذاش ا فرات م پ ان از آن ھ ف ش د، حري ان نماين پنھ
از " انقالب اسالمی"شعار ی ب ی و انقالب روی مل اب يک ني م را سر دادند و از جانب ديگر در غي " اسالم سياسی"ھ

ًآوری بعد از شکست امپرياليزم قدرت خويش را در افغانستان مجددا محکم 

رين و متکامل  نمايد، در چنين شرايطی بحث روی اسالم سياسی و حاکميت دينی که رژيم واليت جھل و جنايت بھت
د، ترين نمونۀ آن است و نشر چنين مباحثی از  ته شده باش ه نوش ا ھر کشوری ک ه باشد و در رابطه ب قلم ھرکسی ک

ا از  ی کشور، ت يکی از مسايل مبرم و حياتی جنبش مقاومت ما به شمار رفته در واقع کمکيست برای نيروھای انقالب
د، اس وده ان وريزه نم ی آن تجارب را حاصل و تئ ی گزاف ه قيمت خيل فادۀ الزم تجارب آمادۀ قلم به دستان ايرانی که ب

وان نوشت. دننماي ا ماھيت و عملکرد در نتيجه می ت ران در رابطه ب ی اي ال تجارب نيروھای انقالب ا انتق د م ، از دي
ته و می  رار داش ا ق ردم خود م اسالم سياسی، بيشتر از آنکه کار برای ايران و ايرانی باشد، در خدمت آگاه ساختن م

  ه شمار آيدتواند به مثابه بخشی از انجام وظايف ما ب
م واليت جھل و -ب ا امروز رژي  ما يعنی جنابعالی و پورتال چه بخواھيم و چه نخواھيم خارج از اراده و خواست م

جنايت از طريق اجزاب دست نشانده، روابط استخباراتی و رسانه ھای خبری سخت در تالش است تا بر بخش ھای 
سازدمعينی از مردم افغانستان تاثير گذاشته و از منظر خ ه . ود، آنھا را به قضايا آشنا ب انه ھائيکه ب ات رس سيل تبليغ

مانند سمارق ھای سمی در ھرگوشۀ کشور عرض اندام می نمايند و ھدف تمام آنھا ايجاد حسن نيت تا سرحد انحالل 
ا  ضيه برخورد پوي ه ق ا ب د ت ه می طلب اه جامع ر و آگ ازنده افراد در نظام آخندی می باشد، از تمام نيرو ھای خبي و س

د ه غفلت نگذرانن دی، لحظه ای را ب م آخن سانی رژي ا و اھداف ضد ان شای سياست ھ ا . داشته در حد توان جھت اف ب
وده در درک چنين واقعيتی است که پورتال در تبليغات مربوط به ايران بيھراس مخالف جريان  مسلط به کار آغاز نم

ا در حد ت ند ت دی می کوش م آخن ا شدت بخشند و از حاليکه رسانه ھای رژي ۀ م ری از درون جامع ه سرباز گي وان ب
ا  د ت ومی شان در صدد آنن طرف ديگر امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء با بھره جستن از مزدوران بيمقدار ب

ال می کوشداسالم " نفرت فزائی"و " نفرت زائی"مردم افغانستان را در يک پروسۀ  د، پورت با مردم ايران قرار دھن
ای تاريک آن سي اسی در ايران را نشانه گرفته و با نشر مقاالتی که ھمه بدون استثناء به محکوميت آن نظام و دورنم

شده  ديس اسالم سياسی غرق ن نجالب تق اختصاص يافته اند در واقع دست آن عده از ھم وطنانی را که تا ھنوز در م
دی را در ذھن خويش راه اينکه چنين امری از ديد برخی از دوستان مور. اند، بگيرد د پسند نباشد بدون آنکه افکار ب

خوش می شويم ھرگاه چنين خوانندگانی بر ما منت گذاشته نظرات . داده باشيم با صراحت می نويسيم قابل فھم نيست
   بھره مند گرديمآن ازمشخصتر بيان دارند تا ما نيزرا شان درقبال چگونگی مقابله با نفوذ ايران 

ا  شما به حق-پ  روحيه دنباله روی برخی از ھموطنان را ما انتقاد نموده ايد، و آرزومند آنيد تا روابط ما با ايرانی ھ
ا . جادۀ يک طرفه نباشد ی ھ ه چون ايران د، ک مگر نمی دانم چه شد که از طرح چنين مقدمه ای به اين نتيجه رسيده اي

  .بايد در آن زمينه کاری انجام دھيمبرای افغانستان و افغان ھا کاری انجام نمی دھند ما نيز ن
  خوانندۀ عزيز،

دندان تيز نموده تا ضمن سازش ھای تھوع 
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اری  ا ک رای افغانھ ا ب ه آنھ ود ک صرف نظر از آنکه با پھنا و گستردگی که جنبش ايران دارد آسان نيست قضاوت نم
ا ديگران  انجام نمی دھند، زيرا تا جائيکه ديده می شود آنھا نيز به تناسب عالقه مندی که ما افغانھا در کار مشترک ب
ر  ونی در اگث ای تلويزي صاحبه ھ االت و پخش برخی م شر برخی مق ه ضمن ن ھم گرفت ستان س ور افغان م در ام داري

رار اطالع هتظاھراتی که ما افغانھا عليه رژيم واليت جھل و جنايت برگزار نمود ا ق وده و حت ه شرکت نم  ايم، فعاالن
ول خود "ايرانی" ان ر۵ به منظور محکوم نمودن دولتش با پ ال داده است افغ ا انتق ه انج ا ب وتر خود از اينج ، ا در م

د، آنھا اصل و جوھر مسأله اين است که مگر ما دنباله رو ايران ھستيم که وقتی  سانی شان عمل نکردن ه وظايف ان ب
  ما نيز به عمل مشابه دست بزنيم؟؟؟

ا خدا کند آنھا ھيچ گاھی درک وظيفه ننمايند، ما صرف نظر از آنکه در تبليغ چنان ريم ت  امری بيشتر خود سود می ب
ه  ار ادام ه آن ک ديگران، وقتی امری را درست تشخيص بدھيم تا زمانيکه بطالن و نادرستی آن برای ما ثابت نشده، ب

  .می دھيم
د  ه صورت متمرکز و ھماھنگ عمل می نماي ما را عقيده بر آن است که گذشته از امپرياليزم جھانی که در منطقه ب

وده سخت در اسالم سياسی ن ديگر عمل نم ه صورت ھماھنگ و دست در دست ھم ه ب يز در مقابله با خلقھای منطق
د ار نماي ای جھل و غارت خود را اعم ه دني ۀ . تالش است تا بر روی استخوانھای مردم منطق ن را وظيف در نتيجه اي

ديگر خود و تمام نيروھای ملی و انقالبی کشور ھای منطقه می دانيم تا در اين نبرد با  ا ھم ساند کامل ب اھنگی و ت ھم
دام. عمل نمايند يده، ھرک ی نرس  بررسی خاص خود را الزم دارد حال کدام نيروئی به اين درک رسيده و کدام نيروئ

نائی  ه وظايف آش ه ب ده ک ه خاطر درک نادرست آن ع داريم ب مگر جان سخن در آنست که ما به ھيچ صورت حق ن
  .جام وظايف خويش شانه خالی نمائيمندارند و يا عمل نمی کنند، از ان

                                                                      اين رشته سر دراز دارد
                                                                     با عرض حرمت

 AA-AA                اداره پورتال                                                      

 


