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  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متصديان پورتال

  ٢٠١۴ اگست ١٣

  »سديد«توضيحی مختصر خدمت ھمکار گرامی ما آقای 
  !»سديد«ھمکار نھايت عزيز، آقای 

 ت است که بعد از مدتھا دست و پنجه نرم کردن با سالم ھا و احترامات صميمانۀ ما را بپذيريد، جای بس مسر

  .مريضی ھای مزمن، اينک شما را بازھم به مانند گذشته در نگارش مطالب و ابراز عقيدۀ تان توانمند می يابيم

  !ھمکار نھايت عزيز

ه ماشين دولتی از اين که در نامه ای که  عنوانی مسؤوالن پورتال نگاشته بوديد لطف نموده و از مواضع قاطع ما علي

واقعيت امر ھمين است که تعھد ھر دو جانب يعنی پورتال . حاکميت دست نشانده ياددھانی نموده بوديد، سپاسگزاريم

و جنابعالی در شکستاندن ماشين دولتی حاکميت استعماری، پايه و مبنائی بوده که تا اينک ھمکاری بی شايبه بين دو 

  .طرف بر آن استوار بوده است

 شما نيز به مانند تمام ھمکاران و خوانندگان متعھد و چيزفھم ما، حتماً متوجه شده ايد که سياست رھنمای به يقين

بوده و تا جائی که » در اصول قاطعيت و در روش انعطاف« متأثر از اصل ،پورتال حين  ھمکاری با افراد و نھادھا

گر يک نکته را بايد بالفاصله بيفزائيم که نرمش در روش و م. به ما بر می گردد در آينده نيز بدان پايبند خواھيم ماند

يا انعطاف در تکتيک، فقط تا زمانی می تواند برای ما مطرح باشد که انعطافات تکتيکی و يا ھمان نرمش در روش 

ز در تقابل با ستراتيژی و اصول قرار نگرفته نافی آن نگردد، چه در آن صورت اصل ايستادگی و پايداری در دفاع ا

اصول بر ما حکم می نمايد تا جلو نرمش ھا و انعطافات تکتيکی را گرفته، نگذاريم که علت وجودی ما را زير سؤال 

  .ببرد

  :ھرگاه خواسته باشيم اصل باال را به زبان ديگر بيان داريم، می توانيم بنويسم

جاع، مبارزه به خاطر حصول پورتال علت وجودی خود را در اھداف نشراتی اش مبارزه عليه امپرياليزم و ارت

استقالل کشور و تأمين آزاديھای دموکراتيک و روشنگری جھت چگونگی رسيدن مردم ما به ترقی و رفاه اجتماعی 

الزمۀ تحقق چنين خط مشيی، مبارزۀ بيدريغ عليه امپرياليزم و ارتجاع در تمام زمينه ھا عليه نھاد . اعالم داشته است

 آن نھادھا را به منظور تداوم انقياد و بردگی مردم و اشغال دايم کشور به وجود آورده ھائيست که اين دشمنان مردم

اند، حال می خواھد اين نھادھا بخشھای قھر رژيم مستعمراتی را نمايندگی نمايد و يا فريب آن را، در ماھيت قضيه 

جنابعالی قابل احترام باشند، اين در نتيجه وقتی فردی از ھمکاران ھر آنقدر ھم که به مانند . فرقی وجود ندارد
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 در واقع علت وجودی پورتال را ناديده بگيرند و ضمن نوشته ھای شان چه به صورت تلويحی و چه ھم يااساسات را 

به صورت آشکار، قسمی قلمشان را به حرکت بياورند که تأئيد مستقيم و يا ھم تلويحی حاکميت دست نشانده را برساند 

ر به حاکميت دست نشانده مشروعيت ببخشند، خط مشی اولی ما، از ما می خواھد تا عليه آن و يا به عبارت رسات

موقف گرفته با نوشتن چند سطری به مثابۀ يادداشت از موضع ادارۀ پورتال ھمکار ما را از بيراھه ای که در آن 

لمان ادارۀ مستعمراتی را به روان است باز داريم، چنانچه در ذيل يکی از نوشته ھای جنابعالی که شرکت در پار

  .مردم توصيه می نمود، از حق خود استفاده کرده و يادداشتی را در ذيل آن افزوديم

 ھزار مطلب را در زمينه ھای ٢٠ سال کار مستمر و بدون انقطاع نشراتی ما که در کل بيش از ۶ روز کم ۶تجربۀ 

آن است که اين روش ما اگر عده ای ھمکاران افغان ما را مختلف تقديم خوانندگان عزيز پورتال نموده است، گواه بر 

ناراحت ساخته است، خوشبختانه تمام سازمانھا و نھادھای مبارزاتی اعم از افغان و غير افغان و جم غفيری از 

ھمکاران قلمی ما به خصوص ھمکاران ايرانی ما که با حق و حقوق ويراستار و ناشر بيشتر آشنائی دارند، از آن 

بال نموده، اگر سؤالی ھم داشته اند و يا نياز به توضيحی ھم احساس می نمودند، بدون کدام رنجشی آن را مطرح استق

 سال به ما حکم می کند تا بر خط و ۶ھمين تجربه و سير تکاملی نوشته ھای ھمکاران پورتال در طی . نموده اند

ائی که به نسبت ھراس از جدائی ھمکارانش، حتا سياست نشراتی پورتال پافشاری نموده، خالف آن عده از سايتھ

  . علت وجودی خويش را نيز نفی می نمايند، به کار خود ادامه دھيم

اميد تمام ھمکاران پورتال با درک موقعيت پورتال و علت وجودی آن، تفاھم خويش را از ما دريغ نورزند، البته اين 

. ر تبصره ھای پورتال تبصره ننوشته و يا آن را زير سؤال نبرندبدان معنا نيست که ھمکاران پورتال حق ندارند تا ب

چه ما را عقيده بر آن است که ھمان حقی را که ما در بيان مطالب و مواضع خود داريم ديگران ھم دارند و ھيچ کسی 

  .حق ندارد جلو آزاد انديشی افراد را گرفته و به ديگران فرمان براند که چگونه بايد فکر نمايند

  !رم سديد صاحبمحت

از اين که نوشته ايد که شما ھم خواھان درھم شکستن اين ماشين دولتی ھستيد، مگر نخست می خواھيد بديل آن را 

بيابيد و بعداً ماشين دولتی را بشکنيد و مثالی ھم ارائه داشته ايد، با آن که برای ما نيز کامالً روشن است که نبايد در 

تا جائی که . را نيز ناديده گرفت» قياس مع الفارق«رائۀ مثال نبايد اصل اجتناب از مثال مناقشه نمود، اما حين ا

برداشت ھای ما اجازه می دھد دولت به مثابۀ يکی از پيشرفته ترين و مغلقترين پديده ھای اجتماعی، ھر گاه با پروسۀ 

يعنی ھرگاه دھقانی بخواھد . ار دادزراعت مورد مقايسه قرار گيرد، در کليت ميتوان زمين را با آن معيار سنجش قر

زمينی را برای کشت آماده سازد، صرف نظر از اين که با کدام وسيله، تا زمين را به درستی قلبه و شخم نزده است 

 بستر شوره را از بين نبرده است، ھر نوع تخم پاشی از جانب وی چيزی ،و حتا در صورت شوره زار بودن زمين

  .گرددکمتر از بالھت تلقی نمی 

به نظر ما ھر ماشين دولتی به منظور برآورده ساختن اھداف خاصی به وجود می آيد که طبقه و يا طبقات سازندۀ آن 

در نتيجه وقتی از جانب اشغالگران، اداره ای در . دولت به وسيلۀ آن دولت سيادت طبقاتی خود را اعمال می نمايد

اد اداره خالف تبليغات امپرياليستی و تصور مشتی خود فريب يک کشور اشغال شده به وجود می آيد، ھدف از ايج

خدمت به مردم آن خطه نيست، بلکه ھدف از ايجاد آن، تأمين و پاسداری از منافع نيروھای سازندۀ ھمان اداره، در 

با در نظرداشت اصول مسلمی که در سطور باال تذکار يافت، ماشين دولتيی که . کشور ما اشغالگران، می باشد

حصول تجاوز امپرياليزم امريکا و شرکای آن بر افغانستان است، در بھترين صورت، يعنی ھر قدر بی نقصتر و م

  . کاملتر باشد، به ھمان اندازه می تواند بيشتر منافع امپرياليزم و ارتجاع را تأمين و حراست نمايد
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ق تشبيه نمائيم، مطمئناً شما نيز با ما ھم عقيده ھرگاه اجازه داشته باشيم چنين ماشين دولتيی را به يک خندق و يا باتال

خواھيد بود که نه تنھا شنا و آببازی را نمی توان در باتالق فرا گفت، بلکه اميد اصالح باتالق و يا خشکاندن تدريجی 

نيکی  اگر به مرگ محتوم و فرو رفتن خود ما در آن باتالق نينجامد، ھيچ ارادۀ ،آن را بر مبنای آب تنی و غسل ما

  .نمی تواند مانع تبديل ما به بخشی از آن باتالق بگردد

  !محترم سديد صاحب

ی داشته اند به صراحت نشان می دھد که برای ئتجارب تاريخی تمام کشورھائی که با افغانستان کنونی مشابھت ھا

ماشين دولتی کھنه درھم شکستن ماشين ھای زاده و حامی استعمار ھيچ راه ديگری وجود نداشته است، مگر آن که 

به يقين . را درھم شکسته و ماشين جديدی بنيان گذاشته شود، که حافظ منافع نيروھای درھم شکنندۀ ماشين کھنه باشد

شما می دانيد که نه درھم شکستن می تواند پيرھن از تن در آوردن باشد و نه ھم جايگزينی آن، تا قبل از دور ريختن 

تجربه نشان داده است تمام آنھائی که چنين انديشيده اند .  راھن جديدی ابتياع گرددپيرھن مندرس و چرکين، نخست پي

و با نسخه ھای از قبل آماده شده خواسته اند، ماشين دولتی نقد و آماده را از بيرون با خود بياورند، ھيچ دستاوری 

  .نداشته اند» تحفۀ بن«بھتر از 

نابودی ماشين کھنه، فقط می تواند در طی يک پروسۀ طوالنی و پر از ما را عقيده بر آن است که به ھمان سانی که 

رنج و تعب صورت پذيرد، پيدايش و جايگزينی ماشين جديد و بديل سالم ماشين کھنه نيز صرف می تواند در بستر 

خاطر در غير آن به اميد روز موعود نشستن و به . زمان و با خرد کردن جزء جزء ماشين کھنه امکان تحقق بيابد

نداشتن بديل سالم، ماشين آلوده و انسانکش را تقويت نمودن و از مردم خواستن تا در تکميل آن ماشين سينه سپر 

بسازند، چيزی شبيه فراگرفتن شنا در خندق و باتالق است، امری که از قبل گفتيم بالھتی بيشتر از آن نمی توان 

  .سراغ گرفت

  !محترم سديد صاحب

مۀ تان، با پورتال چنان برخورد نموده ايد که گويا، ما يک سازمان سياسی مبارزاتی بوده و شما در قسمت ديگر نا

ھستيم که خود به صد پارچه منقسم شده در نتيجه نه توان به طرف وحدت بردن مردم را دارا ھستيم و نه ھم تا کنون 

  .در اين زمينه کدام دست آوردی داشته ايم

ز کجا دست يافته ايد، فقط از زاويه ای که جھت تصحيح آن اقدام بورزيم، می تواند اين که شما به چنين استنتاجی ا

ارزش باز کردن بحث آن وجود داشته باشد، ورنه ھمان طوری که يکی از متصديان پورتال ھم حضوراً و ھم از 

نمائيم و به ھيچ سازمان طريق تيلفون خدمت شما ابراز داشته است، نه تنھا ما ھيچ سازمان و نھادی را نمايندگی نمی 

و يا نھادی تعلق نداريم بلکه از جمع متصديان پورتال، فقط ھمان يک تنی که با شما چند بار تماس مستقيم داشته، 

. ديگر ھيچ يک از ما سابقۀ کار تشکيالتی نداشته است، تا ناتوانی جنبش در تأمين وحدت دامن آن ھا را آلوده نمايد

تر مبارزۀ متشکل، ھمين که چند تن از افراد با بستر ھای مبارزاتی مختلف و چه بسا در عکس قضيه حتا در ھمان بس

 سال با تمام فراز و نشيبی که آحاد ۶گذشته ھا، متضاد، اساس يک نشريۀ دموکراتيک را پی می ريزند و برای مدت 

 اھداف تعيين شده، کار مبارزاتی جنبش بدان دچار بوده است، با استواری تمام و بدون کدام فتور و ضعفی متناسب با

شان را به پيش می برند، جای دارد از طرف آنانی که به قضايا می خواھند واقعبينانه برخورد نمايند، به مثابۀ الگو و 

  .سرمشق معرفی شوند نه اين که با حربۀ نمايش شکست ديگران، کار مستقل آنھا نيز زير سؤال برده شود

 حتا دشمنان پورتال آن است که حين بررسی کار و عملکرد پورتال، ما را با آنچه مورد توقع ما از تمام دوستان و

يعنی به مثابۀ يک نھاد نشراتی، سنجۀ اعمال ما را با آنچه . مؤاخذه قرار دھند که تعھد به انجام دادنش را نموده ايم
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در چنين ارزيابيی، ما به . و نکرده اندگفته ايم و کرده ايم، انجام دھند نه آنچه که ديگران می بايست می کردند 

 فرھنگی و -صراحت گفته می توانيم که در بخشھای معينی به خصوص در زمينه ھای سياسی، اعتقادی، ادبی

ميھن با کارنامه ھای صد ساله و حتا ھزار سالۀ تمام قلم به دستان را تاريخی، ما نه تنھا حاضريم عملکرد خويش 

ما . ه با دولتھا با تمام طول و عرض آنھا در درازنای تاريخ نيز ھراس نداريميسلکه از  مقامورد مقايسه قرار دھيم، ب

يم، چه در نفی اسالم و دين در کل و چه ھم ه ا مطلب در زمينۀ اعتقادی منتشر نمود٨۵٠ سال بيشتر از ۶طی مدت

فيت خروج از مذاھب، نادرستی در نفی اضافاتی که از ديد فقھای اسالمی شامل خرافات اند، من جمله حق و مکل

اسقاط و امثال آن،  دوستانی که می خواھند عملکرد ما را به ارزيابی بگيرند از آغاز تسلط اسالم تا اينک و از 

حکومات گذشته حتا دولت دست نشاندۀ روسھا، ھرگاه قادر شدند به ھمين ميزان مطلب حتا از لحاظ عدد و بدون در 

اين تنھا عرصۀ اعتقادی نيست که ھيچ نھادی .  حاضريم به حرف شان تمکين نمائيمنظرداشت محتوا، نشان دھند،

 مطلب ضد ۵۶٠ نشر بيش از انمی تواند کوس رقابت با پورتال را بنوازد، بلکه در عرصۀ  سياسی نيز ما ب

با ما را  به فرسنگھا از آنانی که در خيال قصد رقابت ٢٠١۴ ماه و ده روز سال ٧امپرياليستی صرف در ھمين 

  .فرھنگی و تاريخی - فاصله داريم به ھمين سان در بحث ھای ادبی،دارند

از آن گذشته ھرچند پراگندگی جنبش انقالبی افغانستان به صورت مشخص محصول کار ما نيست تا ما جوابگوی آن 

ايد بدون مطالعۀ آن داليل از باشيم، مگر اين حق را داريم بنويسيم که اين پراگندگی ھم از خود دليل و داليلی دارد و نب

چه تا زمانی که در جامعه، طبقات و منافع طبقاتی متضاد و متخاصم . توان و ناتوانی اين و آن صحبت به عمل آورد

و جود دارد، تا زمانی که استعمار و ارتجاع به شدت می کوشند تا از درون جامعه به نفع خود سربازگيری نمايند و تا 

ی فکری مردم و حتا روشنفکران چيز فھم و پرمدعای آن، تا بدان درجه شديد و تأثر آور است زمانی که عقب ماندگ

که بعد از سالھا ايستادگی در يک موضع سالم، از امشب تا فردا به دنبال شنيدن صدائی چند از موی دم دجاالن 

 غير مستقيم سنگ اشرف غنی و آن عصر، با حدت و شدت قياس ناپذيری به دنبال آن راه افتاده، يکی مستقيم و يا ھم

ديگری عبدهللا را به سينه زده، با ايما و اشاره می خواھند ادارۀ مستعمراتی را مشروعيت ببخشند، در چنين شرايطی 

پراگندگی جنبش انقالبی نه تنھا به مثابۀ بازتاب تضادھای موجود در جامعه، امر اجتناب ناپذير است، بلکه می تواند 

  .رورت حياتی نيز مطرح باشدبه مثابۀ يک ض

و آنھم بدان دليل که وقتی اکثريت نھادھای مبازراتی مدعی دفاع از استقالل، آزادی و ترقی اجتماعی، سر در آستان 

امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی خم نموده، با شرکت در قدرت و به مثابۀ وزير و وکيل می خواھند ماشين متعفن 

و يا از طريق ايجاد انجوھا به پايه ھای تحکيم استعمار ھمت می گمارند، در چنين استعماری را صيقل بدھند، 

شرايطی وظيفۀ ھر عنصر آگاه، انقالبی و ميھنپرست است تا با چنان نھادھائی نه تنھا قطع رابطه نمايد، بلکه به 

داشته بتواند، از تخريب الشه منظور ساختن نھاد سالم و آنی که در جھت تأمين و حراست از منافع واالی مردم گام بر

  .ھای کھنه و برداشتن آنھا از پيش پای جنبش نيز دريغ نورزد

به نظر ما تقدس بخشيدن به امر وحدت و از آن طريق وحدت سازمانھا و احزاب را مقدس دانستن، يکی از 

را به مواد باتالق مبدل بزرگترين خطاھائيست که در مقاطع خاص و معينی می تواند، به دھھا و صدھا و ھزاران تن 

  .نمايد

  !محترم سديد صاحب

قبالً نگاشته اند و » نذيری، نعيمی، امينی و پغمانی« ھمان طوری که برخی از دوستان و ھمکاران ما  آقايان، 

، در اينجا ه استلحن خشن و غير دوستانه داشت، از انتشار باز ماندکه دوستان ديگری که انتقاد شان به خاطر آن 
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وی سالمت و عدم سالمت انتخابات نيست تا ما به خود حق بدھيم که بين اشرف غنی و عبدهللا به قضاوت بحث ر

  . بنشينيم، بلکه در اينجا اساس مسأله مشروعيت و عدم مشروعيت اين نظام است

فس پروسۀ از نظر ما ھمين که امپرياليزم قادر می گردد، کس و يا کسانی را در حمايت از اين و يا آن و يا ھم ن

انتخابات بکشاند، موفق عمل کرده و می بايد عليه آن رزميد؛ ھمين که امپرياليزم قادر می گردد، امرخيل را به 

سمبول يک مليت و يا قوم مبدل نموده از آن طريق بر تمام افتخارات آن قوم خط بطالن می کشد، موفق عمل کرده و 

 می گردد عبدهللا قاتل و جاسوس چند جانبه را به مثابۀ نمايذۀ تاريخی قوم بايد عليه آن رزميد؛ ھمين که امپرياليزم قادر

  ...!!!تاجيک معرفی بدارد، موفق عمل کرده و بايد عليه آن رزميد؛ 

  اين رشته سر دراز دارد

  

  

  

 


