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05/09/10  

  

  !ورتال افغانستان آزادپگان بااحساس ووطن دوست سنديسالم به نو

ه يورتال تشكر مپگان سندي ازتمام نوًاوال سل جوان راازحالت فعلكنم ك ستان باخبرمین ه حي افغان يك ث يسازندومن ب

  دي جواب بدھ،دوارميال دارم امؤس ندچجوان 

  -1س

اع ي درافغانستان جری اشغالگروطالبان قرون وسطائیروھاين ني كه جنگ بیدرحالت فعل  ه دف ان ب ان دارداگرماجوان

طابرخ رون وس ه ضدطالبان ق غالگران ب ريزيازاش ريم بزرگت ده ان ج ب ش ه يم رامرتك وده ب اع نم ان دف م اگرازطالب

  ست؟ي چیط فعليفه ماجوانان درشرايس وظپان است  دفاع افغانستیانت به مردم بيم خيضداستعمارگران مبارزه كن

  -2س

ه خاطرآزادیبرا  ستان عزی مبارزات مردم افغانستان ب اده بودوطزدردوران ي افغان ان س ردريادريالب ن ين دوران اگ

ستان یورتال مردمپ یشتريت ھرچه بيدموفقيمنتظرجوابتان ھستم به ام واگردردوران طالبان چرا؟ ا؟دوران چر  افغان

  آزادافغانستان_آزاد

  :بااحترام

  ت تخاري رستاق والین نقطه افغانستان ولسوالي ازدورترینظر

  

  : ھاپاسخ

ديم خواننده نھايت عزيز و گرامی، درود ھای گرم و احترامات قلبی متصديان - 1 ال را تق  و ھمکاران تخنيکی پورت

  .ميداريم، اميد واريم برای ساير دوستان و خوانندگان عزيز نيز واسطه شويد

  !ھموطن عزيز

ذول داشته و سؤاالت  ا مب ه م ه ب ادی ک ال و از اعتم ه پورت ان ب دی ت ه من نخست از ھمه اجازه می خواھيم تا از عالق

ائيمدما حياتی وضعيت کنونی افغانستان را با  ان نم راز امتن رای اکثريت . ر ميان گذاشته ايد، از شما اب صديان و ب مت

ستان ران تخنيکی پورتال که اھمک ر افغان اکم ب ا به نسبت شرايط ح د، داشتن تماس ب نفس ھوای وطن محروم ان از ت

ر گوش ستان در ھ دان افغان ه باشه ای ازفرزن ان ک ه خصوص  جھ هد ب م از نقط ستان و آنھ ل افغان د  ایدر داخ  مانن

 که ساليان سال در حالی که مردم زحمت کش آن از آب آشاميدنی سالم و يا حتا يک کلينيک صحی محروم "رستاق"
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دان  ان جبارخان ا يکی از عشرتکده ھای حکمرواي رد، مگر خود آن وادی زيب بودند و امراض منطقه ئی بيداد می ک

  . کيست قوی به خاطر ادامۀ کارنيزطالئی بود؛ ضمن آنکه افتخاريست بس عظيم برای ما، محر

  :واما به ارتباط پاسخ پرسش ھايتان

  : ارتباط پرسش اول تان قبل از آنکه اصل پاسخ ارائه گردد توجه تان را به اين نکته تاريخی جلب می نمائيمه ب-1

ده است نگارش يافته اند قيد " سکندر مقدونی"در کتابھائی که به صورت اختصاصی راجع به لشکر کشی ھای  گردي

انش را گسترش " سکندر"که وقتی  ا قلمرو تحت فرم ه دست گرفت و خواست ت به دنبال مرگ پدر زمام امور را ب

گام اول ستراتيژيک برای دولت خود را در منقاد ساختن ساير دولت ھای شھری يونان " جھانگيری"ھر به مانند دھد

و حاکميت ديگری اداره می شدند، مشخص نموده شھر ھای که ھريک از آنھا به صورت جداگانه و آزاد از کنترول 

يد، در ھمين جريان و. ودپراکندۀ يونان را يکی پی ديگری تابع خود نم قتی سپاھش به پشت دروازه ھای سپارت رس

ای  ادآوری از مزاي به وسيلۀ دانشمندان و کاتبانی که در سپاھش بود نامۀ مفصلی برای مردم سپارت نوشته و ضمن ي

  :و يگانگی و در واقع پذيرش انقياد مقدونی ھا با پا گذاشتن برآزادی ھای خودشان، از آنھا پرسيدوحدت 

  "؟می خواھيد به مثابه دوست وارد سپارت شوم و يا دشمن"

ه  ات ب ان ادبي ا ھم ا ب دا نمی شد ت باشندگان سپارت که بيشتر مردمان رزمی بودند تا فرھنگی و در تمام شھر کسی پي

رای اين چيزی بنويسد بعد از شور و مشورت زياد به " سکندر"پاسخ  ه ب ه جانب ا ھم اه ام نتيجه رسيدند تا جوابی کوت

  :جوابی کوتاه اما جامع و آن جواب چنين بود . ارسال دارند" جھانگير"آن 

  "نه اين و نه آن" 

ه چشم  ا شوی و رنگت را ب ا ًيعنی اصال نمی خواھيم وارد خاک م یم ن ر چهداينکه سکن. بزن ا اي رد و چطور ب  ک

ار ساخت م اط نمی گجواب خود را عي ا ارتب ه بحث م ه ب ه آن جواب را يطلبيست ک د گفت ک در باي رد، مگر ھمينق

  .پذيرفته و وارد سپارت نگرديد

  !خواننده نھايت عزيز

 ھمکاران ما ھم اگر خواسته باشيم با در نظر داشت امکانات محدود زمانی و کار گسترده ای که بر دوش متصديان و

  : تخنيکی پورتال افتاده است پاسخ بگوئيم، جا دارد بنويسيم 

  "نه اين و نه آن" 

ه خاطر آنکه  با آنکه مطمئن ھستيم که شما خوانندۀ عزيز، با ھمان تذکر نيز منظور ما را درک می نمائيد، صرف ب

ن جواب را  ستند، اي نا ني ا آش ار م ي"خوانندگان ديگری که با سبک ک دپشت نخود س طی " اه روان کردن تلقی ننماين

ا . سطری چند اندکی سؤال را از نزديک مورد مداقه قرار می دھيم اميد است ضمن آنکه جناب شما پاسخ مختصر م

ۀ " کم ما و کرم شما"مثابه را به  ا ارائ مورد قبول قرار می دھيد، ھمکاران قلمی پورتال فرصت را غنيمت شمرده ب

  . شما دوست عزيز، کمبود کار ما رانيز مرفوع نمايندپاسخ ھای جامع و مورد قبول

د،  زمانی که امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء بر افغانستان تجاوز و به تعقيب آن کشور را به اشغال درآوردن

اليزم ،در غياب ستاد ھای مبارزاتی آگاه، ميھن دوست و منضبط ان امپري ران و خادم وزه گ  اعم از آنھائيکه در دري

ه  ظاھر خود را ضد اشغال قلمداد می نمايند اما در واقع با حمايت از طالب بر ادامۀ حالت مستعمراتی کشور خجوالن

شاری پوتأکيد می ورزند و آن ھائی  ا که لباس چپ بر تن نموده بودند و اکنون با پاف ائبۀ ده ھ ی ش ال و ھمکاری ب رت

د، سخت تالش شھرت يافته ا" چپ مدالگير" آن، به نام یکار قلمھم تن سمی صورت گرف ستان را ق ا شرايط افغان  ت

اليز ان امپري د مي ه ناچار باي  اشغالگر و ارتجاع طالبی يکی را موانمود بسازند که گويا نيروھای انقالبی افغانستان ب
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شي چنانچه .ايدانتخاب نم دين ک ان مالعمر و گلب د و ھريک از آنھا به اساس تعلقات ارتجاعی مخفی يکی سر از گريب

 اساس اصل اولويت انتخاب بد از بدتر، راھی پارلمان ھا و ساير نھاد ھای ادارۀ مستعمراتی در پوشش آن هبديگری 

ه  اليزم توجي ل امپري وزه گری خويش را مقاب تان بوسی و دري ين، آس سطۀ ننگ غ آن وسف ه تبلي ان ب ام چن ا ش ام ت  از ب

ه خود جرأت می داد، ان تئوری مشغول شدند که کمتر کسی ب ه مي ون مطرح می سازيد ب ه شما اکن ا سؤالی را ک  ت

  . اندازد، چه در آنصورت با مارک طالب پرستی دنيا و عالم را به جنگ آن پرسنده می فرستادند

  !خوانندۀ عزيز

ار به محتوای آن نوع پرساگر  وع اجب سأله يک ن ه در طرح م د شد ک سرھم ش نيک دقت نمائيد، خود متوجه خواھي

ه  وع پاسخ بندی شده ک ه پاسخھائی از ن اريخی ب ا وارد نباشد و از لحاظ ت ه ھمچو پوليميک ھ اه ب ده ھرگ پاسخ دھن

ودۀ شما در ھر دو  ه فرم سپارتی ھا آشنائی نداشته باشد، خود را ناگزير ميداند تا يکی را بر ديگری رجحان داده و ب

  .انتخاب به کشور و مردم آن خيانت و ظلم روا دارد

ا آنچه در اين طرح  از اساس آگاھانه ناديده گرفته شده و می تواند شبيه آن گردد که کسی بخواھد شکل يک مثلث را ب

ا داشتن آن ان اول دو ضلع مشخص ساخته و ضلع سومی را که در اساس موجوديت مثلث ب د، از ھم  امکان می ياب

ا.  کند و ھنوز ھم بخواھد از موجوديت مثلث دفاع کندنفی ه در چنين سؤالی از اس ونی و نيروھای س ب وده ھای ملي ت

ۀ  را ادام ا آن د ت ه عمل می آي ه شود، کوشش ب جوان و بالندۀ کشور، در عوض آنکه از موضع ضلع سوم نظر انداخت

ی نھايت  يکی از اضالع دوگانه معرفی نمايد، و شما می دانيد که ھرگاه چنين گردد چيزی از مثلث باقی نمانده و تا ب

  .يکی از آنھا باقی ماندآن خط می تواند ادامۀ 

ين نيست د. در حاليکه اصل قضيه چن ان گستر می خواھ اليزم جھ ا  در بطن آنکه امپري ا کشور م اد را ت د انقي ه بن ب

ان اسالم سياسی سخت در  اير داعي ياه طالبی و س خويش کشانيده و به مستعمرۀ مقھور خود مبدل سازد و ارتجاع س

ستان  ا افغان د، ت الش ان وزيمرا ت ه م اختهب دل س ل مب رون ماقب ق  ق رای خل ستان ب ر افغان ی سراس ه بزرگ دانی ب  زن

اه مردم و پيشاھنگان آنھا زحمتکش آن بسازند، بايد ببينيم که خواست  ست؟ ھرگ نيروھای جوان در اصل خودش چي

ود  آن خواست تعميق حالت مستعمراتی کشور باشد و يا بردن افغانستان در عصر سنگ قديم، به مانند ھمان ضلع مفق

وده  ين نم ل تعي ردم از قب ه دشمنان م ديگر نه از جوان خبری ھست و نه ھم از رسيدن به اھدافی به غير از اھدافی ک

  .اند

رديم، در چنين حا دا می ک  ضلع سوم لتی ايجاب می نمايد ھمانطوريکه برای تکميل مثلث ضلع سوم را می بايست پي

ال. اھداف خود را مشخص سازدنيز ه پورت ا جائيکه ب ستان آزاد"ت ستان-افغان ان "  آزاد افغان ا از ھم ردد م ر می گ ب

ه طی اھداف نشراتی خآن نخستين روز ھای ايجاد پورتال و به راه انداختن  ا ب ه م ويش به صراحت يادر آور شديم ک

ر مشقت و رسيدن بهخاطر حصول استقالل،   آزادی ملی، حفظ تماميت ارضی، دموکراسی و گام گذاشتن در مسير پ

صعب العبور ترقی اجتماعی گام می گذاريم و چه به مثابه افراد سازنده  اين نھاد و چه ھم در کل خود نھاد حاضريم 

  .آغوش باز پذيرا گرديم، اما وجبی از اين خواسته ھا عقب ننشينيمھزار بار مرگ را با 

ان " اجبار کاذب"وقتی به قضيه از اين منظر بايد نگريست از آن  يم در جري ور باش ا مجب ديگر اثری باقی نمی ماند ت

ارزه  به خاطر تحقق اھداف خود عکس آن با اھداف روشن و با استواری تمام. مبارزه به دنبال آن ره پوئيم درفش مب

ا ارتجاع،  اليزم باشد و ي د امپري ردد، می خواھ ا گ د سد راه م ه بخواھ را می افرازيم، در مسير مبارزه ھر آنکس ک

ه حيث . فان آسا آنرا از سر راه خود می روبيموفرقی نمی کند ط ا ب ۀ م روی جوان"اين است وظيف ده ني ه "و بالن  و ب

ا  د ب ر خاطر رسيدن به چنين مرحله ای می باي روزی ب ه افتخار پي د کشورھائی ک درس آموزی از تجارب پيروزمن
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د،  یامپرياليزم و ارتجاع را داشته ان خ شکست ھای قبل ا درس آموزی از تجارب تل ا ب ل ،  در کشور خود م ا تحلي ب

 کشور و با اتکاء به نيروی خود در صدد ايجاد آن نھاد ھائی برآئيم که اين مأمولکنونی مشخص از اوضاع مشخص 

اه ساختن .  بر آورده سازند،را بتوانند ه خاطر کوت اگر ايجاد چنين نھاد ھائی از جانبی به زمان نياز دارد و می بايد ب

دارکاتی خويش سرعت بخشيم از فزمان و در نتيجه کوتاه ساختن زمان رنج و الم مردم وظي ه داريم تا به کار ھای ت

ی وه را بردوش ما گذاشتفجانب ديگر تاريخ اين وظي د روش و صداقت انقالب ان پراتيک مشترک، دي ... ه تا در جري

رت را  وده کث دربطن مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع بر عادات کودکی جنبش و پراکندگی ھای ناشی از آن غلبه نم

رای  ا ب د ت ادی جرأت نکن ا نھ ه ديگرھيچ کس و ي ر از"جوان"به وحدت نيرومندی مبدل سازيم ک ه غي ه ای ب   وظيف

م اين ھمان چيزيست که پورتال در مسير آن روان است و اطمينان داريم . . وظايف تاريخی خودش پيشنھاد کند باز ھ

  . که شما را واداشته تا آن سؤال را مطرح سازيداين ھمان چيزيست

  :اگر خواسته باشيم به مثال سکندر و دولت شھر سپارت برگرديم بايد بگويئم 

  "نه اين و نه آن"

اند"جوان" ه سرانجام رس اريخی را ب .  بايد راه و اھداف خود را مشخص ساخته با تکيه به نيروی خود اين رسالت ت

در غير آن دگر چيزی از جوان باقی نمانده، به مثابه امتداد يکی از اضالع از ديد تاريخی ھمان حکمی در انتظارش 

  .ريوزه گران زده استخواھد بود که تاريخ با بيرحمی تمام بر جبين تمام خاينان و د

  ! خواننده نھايت عزيز و گرامی– 2

يم انتخاب  ارزه می زن ه مب ا دست ب ی م شما به يقين می دانيد که ھر مبارزه دشواری ھای خاص خود را دارد و وقت

ابقه فوتبال بايد در غازی استديوم  جريان يابد و يا چمن حضوری مانند يک مسًميدان در صالحيت ما نيست که مثال 

ر يک وضعيت . و يا ميدانھای پوھنتون کابل ه خاطر تغيي ارزه ب ه مب ی کمر ب م نخواھيم وقت ما چه بخواھيم و چه ھ

م و می  رار داري ه در آن ق د ک ين می نماي حاکم می بنديم، چگونگی شرايط و اشکال مبارزۀ ما را ھمان اوضاعی تعي

  .بايد آن را دگرگون سازيم

 شرايط بين زمان طالب و اوضاع کنونی بپردازيم چند نکته ۀ به ارتباط مقايسبه صورت مشخص وقتی خواسته باشيم

  : باشيمهرا به مثابه اساس تحليل خود بايد در نظر داشت

ه يک -1 ه مثاب وده ب ديگر نب  از ديد ما طالب و امپرياليزم با تمام کشمکش ھائی که بين ھم دارند، چيزی مجزا از ھم

رای گسترش سلطه . ر انداختزوج ديالکتيکی بايد به آنھا نظ چه تاريخ نشان داده که به ھمان ميزانی که امپرياليزم ب

از دارد اليزم ني ا ارتجاع اسالم . اش به ارتجاع نياز دارد، ارتجاع نيز برای بقايش به امپري ه خصوص در رابطه ب ب

اليزم ،  ادی و امپري ه اصطالح جھ ناد و اوراق سياسی در افغانستان اعم از طالب و تمام احزاب ب ه عالوۀ آنکه اس ب

دورت ھای شان صورت می  ع ک ه خاطر رف ه ب د، تالشھائی ک تاريخ پيوند خونی و تنگاتنگ آنھا را گواھی می دھ

ا  سبت ب ه ن شيده برخورد منفعالن وار چين ک ا دي گيرد بار ديگر به اثبات خواھد رسانيد، که نبايد بين آنھا کوه سياه و ي

ستان بلکه جا دارد . آنھا نمود ردم افغان آنھا را به مثابه يک زوج ديلکتيکی که ھر دو در دشمنی و تخاصم خونين با م

ده سازش به ويژه فرزندان آگاه آن قرار دارند ار آم م کن ا ھ ار ب ن دشمنی حاضرند صد ب اريخ در اي واھی ت ه گ ه ب  ک

ابودی مشخص نمودهنمايند تا نيروھای انقالبی را ضربه بزنند، ه ن ۀ  بيھراس کمر ب ه گفت  ھر دو طرف آن بست و ب

اعی را از  يھن، رخش آزادی ، دموکراسی و ترقی اجتم اطعيکی از جانبازان بنام م ر آتش متق ه زي اح ب  ھر دو جن

  .منزل مقصود ھدايت نمود
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ه -2 دگی را علي ستان پيکار مرگ و زن ً اصوال برای ارائۀ پاسخ بدين پرسش، آن عده از رزمندگانيکه در داخل افغان

ر . مار و ارتجاع ادامه می دھند، حق اوليت دارنداستع ا شرايط سريع التغيي د متناسب ب ه می باي چه اين آنھا ھستند ک

  .جامعه، نقاط ضعف دشمن و قوت نيروھای خود را مشحص نموده ضربۀ کاری و الزم را وارد نمايند

رای  ھمکاران قل–با آنھم تا جائی که برای متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال  ستان ب ه از داخل افغان می پورتال ک

ا -مطلب می فرستند از اين اصل مستثنا ھستندما  ن دو دوره وجود دارد، ھريک از آنھ  برداشت ھای مشخصی از اي

  .سھولت ھا و دشواری ھای خاص خود را داشت و دارد

انبه صورت مثال در حاليکه در دوران طالبان، طبق مشاھدات فردی اين قلم، گذشته از  افتن ن رای ي رای  ،تالش ب ب

انی و گريز از تبعيضازندگانی در شھر کابل فقط ريش دراز، حضور در مسجد و مسلمان نمائی   اشد ت نژادی و زب

ونی  ود، در مقطع کن ری نب اد خب ستماتيزه شده زي وان گفت از يک استخبارات سي ضرورت احساس می شد و می ت

ه ھرچند تالش برای يافتن لقمۀ نانی به شکل دگانی ن ه زن رای ادام  شرافت مندانۀ آن با ھمان حدت ادامه دارد، مگر ب

ائی دم  وھر لحظه يک . به ريش نياز است و نه ھم به مسلمان نم ه ق دم ب ور است ق ارز راه آزادی مجب مگر يک مب

يش از  زی نيست مگر موجوديت ب ا44نکته را به خاطر داشته باشد و آنھم چي اد استخباراتی مجھز و ب شرفته  نھ  پي

  .به ھمين سان می توان ده ھا مورد را مشخص به بحث کشيد. قوی ترين امکانات تخنيکی و پشتوانۀ مالی

د -3 ا بلن ان شرايط و ب ل ھم ا حرکت از تحلي ه ب د ک ا می خواھ  از نظر ما شرايط ھر قدر دشوار و سخت باشد از م

يم ه دھ ارزه ادام ر. بردن آگاھی و آمادگی ھای خود به امر مب ا مناسب ب ی شرايط دشوار ون ه ئ ی حرف ای يک انقالب

ا راست،  ستر چپ و ي ته از ب ان برخاس اد طلب د انقي ه مانن ه ب ه اينک د ن ی نماي ب م شتر طل ت بي اھی و دق ادگی، آگ آم

  .ه نماينديدشواری شرايط را سنگری بسازند که در پناه آن خيانت خويش را توج

  !عزيز و گرامی هخوانند

ائيمباز ھم ضمن آنکه از  شکر می نم ين ارسال چنين پرسشھائی صميمانه از شما ت ه چن شه ب ا ھمي يم ت د آن  و آرزومن

ای سطح  ا ارتق ال و احيان ًمکاتباتی با پورتال خود تان ادامه داده، به ما کمک نمائيد تا در شفاف ساختن خطوط پورت

 که ما پرسشھای تان را برای عده ای از آگاھی خوانندگان تازه کار پورتال گام ھائی برداريم، خاطر نشان می سازيم

ا منت  ر م ين بحث سرنوشت سازی ب ا شرکت در چن ز ب ا ني د است آنھ م، امي ھمکاران دايمی ما نيز ارسال داشته اي

  .گذاشته کمکی گردند برای تحقق اھداف واالی پورتال
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