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 Political سياسی

 
  آھنگر. ش

٠٨.٠۶.١٠                                            

  

  !به پاسخ آقای ارجمند تيمور جان 
  

دريافت کردم که درآن ضمن لطف ومرحمت ازجانب " انافغانستان آزاد ـ آزاد افغانست" چندی قبل ايميلی ازپورتال 

من با . آقای محترمی به نام تيمور نسبت به من، سواالتی ھم مطرح شده وخواسته اند که من به آنھا پاسخ بگويم

  :اينک متن نامه و جواب به آن . ادای احترام متقابل چنين امری را پذيرفته و درحد امکان به آن پاسخ ميدھم

  :نامه

 مورتي"

٢۶.٠۵.١٠ 

  صاحب آھنگر آقای محترم جناب

   "با رابطه در را سؤالی چند خواھم می. گرديد پذيرا را ما سالم بزرگ ھای آرزو با دردمندان ديار از اميدوارم

 :نمايم مطرح "انتخابات پيرامون

 پارلمان طريق از ما ارندد می اظھار نموده کانديد وکيل را خود که شماری انگشت افراد از تعدادی اينکه ًاوال  -١

 افشاءگری به دست و داده قرار فشار زير را حکومت و نموده بيان را مردم ھای خواست و دموکراتيک مبارزات

 . داشت خواھد خوبی نقش مردم بسيج در خود اين که زد خواھيم

 چيست؟ امپرياليستی ضد مبارزات و دموکراتيک مبارزات بين فرق  -٢

 است؟ کدام عمده و اساسی دتضا ميان تفاوت  -٣

 مستعمره؟ ھم يا و مستعمره نيمه يا و است آزاد و مستقل جامعه يک ما جامعه آيا  -۴

   است، آيا فرق ميان اين دو کدام است؟ qeodati ويا نيمه  qeodati آيا ساخت کشور ما يک ساخت -۵

 آمده افغانستان به المللی بين جامعۀ و حدمت ملل فيصلۀ اساس به دارند حضور افغانستان به کشوريکه ۴٣ آيا  -۶

 دانيد؟ می اشغالگر و گر تجاوز را آنھا دليل کدام اساس به اند؛

 چيست؟ عدليه وزارت شدۀ رجستر احزاب با رابطه در شما فکر  -٧

 .بدھيد توضيح شدن جھانی شرايط در آن آئی کار و خلق سالح سه پيرامون نموده لطف  -٨
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 حرمت عرض با

 افغانستان داخل                                                                                 

 "داريد دراز دست متن اصالح در شود، برگردانده فارسی به اميدوارم دارم که مشکالتی نسبت *

 تيمور                                                                                       

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :پاسخ آھنگر
  !برادر محترم تيمور جان، شماھم بالمقابل سالم ھای گرم مرا بپذيريد

ا به سالمی شاد ساختيد، که برای پاسخ دھی به خيلی به خود ميبالم که از ديار دردمندان ياد ما کرديد ونه تنھا مر

ايکاش آنچنانکه شما اين ھمه مرا ميشناسيد، من ھم شما را ميشناختم و . االت تان ھم به من صالحيت داده ايدؤس

ال مطروحۀ شما به ؤله اينست که پاسخ دادن به ھشت سمشکل مسأ.  لذت بيشتر ميبردمآشناًيقينا از صحبت با 

اگر شماھم مثل من نام حقيقی خود را مطرح . ه نياز دارد که صفحۀ پورتال جای آن نيستنوشتن دھھا صفح

ميکرديد و از گردانندگان پورتال ميخواستيد که نام و آدرس تانرا نشر نکنند و فقط به من بسپارند، ما ميتوانستيم 

ميخواست، به آدرس تان ايميل و مطمئن تر و خودمانی تر داخل بحث شويم و من ھم پاسخ مفصل را، آنچنانکه دلم 

حال که از چنين موھبتی برخوردار نشدم، پاسخ تانرا به نحو ديگری تقديم تان ميکنم اميد است . ُيا پست ميکردم

  : حل مطلب بشود

درست ًاگر نگوئيم دروغ ميگويند، اقال " ميکنيم... مبارزۀ دموکراتيک و"آنھائيکه ميگويند از طريق پارلمان  -  ١

  :ند زيرا که اولنميگوي

معنی به ستھای باال ُ کشورما يک کشور مستعمره است و شرکت در نھادھای دولتی، درسطح وکيل و وزير و پ

 ما خود ديديم که ازسوئی ھم . ھمدست اشغالگر نميشوند  است، عناصرضد اشغالتائيد اشغال و ستم به مردم

تجربۀ چھار سالۀ دورۀ اول پيش .  نداردیونه استقاللنه فيصله ھايش، ھيچگ  درآن وء نه انتخاب اعضا،پارلمان

در اين دوره به ھيچکس اجازه ندادند که نه تنھا به نفع مردم که حتی عليه جنايت و اشغال ھم حرفی . چشم ماست

به ميان آورد، با کوچکترين مخالفت ھا، ضمن لت وکوب، به سالح تعليق يا بيرون انداختن از پارلمان متوسل 

  . چنين حالتی ادعای مبارزۀ مستقل از درون پارلمان عوام فريبی استبا. شدند

درحالت ھای معينی ھم که شخصيت ھا و احزاب معينی به طور استثنائی از درون پارلمان ھا توانستند اثری :  دوم

دی و مردم پسن" فره ايزدی ـ کراسماتيک"بگذارند، به قول مصاحبه گر دوم درھمين مورد، آنھا شخصيت ھای 

بودند که موج مردم را پشت سرخود داشتند و ميتوانستند مانع کار پارلمان و حاميانش شوند ويا اينکه احزاب 

نامزدان پارلمان موجوده نه . منضبط ونيرومندی آنھا را در مبارزات پارلمانی شان حمايت و رھبری ميکرده است

د، حزب نيرومندی ھم که برای کنترول و رھبری تنھا اثری برمردم ندارند که خودشان به خود ھم ترديد دارن

  .)ميکنددراين رابطه به شما کمک " ابزارکاراشغالگر"مطالعۀ مصاحبۀ فرد دوم .(وجود ندارد

د و گرد مبارزۀ دموکراتيک مبارزه برای احقاق حقوق  حقۀ مردم است که توسط حاکمان غارت و پايمال مي-٢

ن پورتال نيز آثار يطه به آثار مختلف ميتوان مراجعه کرد و درھمين رابادر. موارد زيادی شامل آن ميشود

ضد مداخالت ه که ب ايست همبارزۀ ضد امپرياليستی مبارز. رابخوانيد گرانبھائی وجود دارد که ميتوانيد آنھا

 هويژه مبارزه به در کشورما ب.  صورت ميگيرد،امپرياليستھا به کشورھای ديگر... اقتصادی، سياسی، نظامی و
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اين مبارزۀ . ضد مداخالت مستقيم ھمه جانبه و تجاوز مسلحانۀ امپرياليست ھا را مبارزۀ ضد امپرياليستی ميگويند

تا تدارک و آمادگی جنگھای آزاديبخش ضد امپرياليستی ... اعتصابات، تظاھرات و، ضد امپريالستی ازاعتراضات

   .تنگی داردبارزۀ ضد امپرياليستی پيوند تنگانيز با می اشغال شده مبارزۀ دموکراتيک درکشورھا. را در بر ميگيرد

دمکراتيک و مر تان از سی سال گذشته باشد نمونه ھای عملی مبارزات ُشما اگر در داخل تشريف داريد و ع

، از پوھنتون و مکاتب تا سطح يستی را درمقاومت قھرمانانۀ خلق ما عليه سوسيال امپرياليسم شورویلضدامپريا

   .ايدويا شنيده ديده شھر ھا و روستا ھای کشورما 

 تضاد اساسی شامل تضاد بين طبقات ونيروھای اساسی ھر جامعه است و متناسب با شيوۀ توليد و رشد ساختار -٣

  . ميگرددمشخص اجتماعی ھر جامعه -اقتصادی

  :ويا به تعبير کالسيکر ھا می توان نوشت

 اساسی پروسه تکامل يک شيئی يا پديده و ماھيت پروسه که به وسيله اين تضاد اساسی معين می شود، تا تضاد"

ًمع الوصف در ھر مرحله ازاين پروسه طوالنی تکامل وضع معموال زمانيکه پروسه پايان نيافته، ناپديد نمی گردد؛ 

    ..."متفاوت است

تضاد بين فئودال و دھقان، تضاد بين : تضادھای اساسی عبارتند از نيمه مستعمره –درجامعۀ نيمه فئودالی : ًمثال

) فئو داليسم وامپريا ليسم( نيمه مستعمره - بورژوازی کمپرادور و کارگران، تضاد بين خلق و حاکميت نيمه فئودالی

  ...  و 

رياليسم    در جامعۀ مستعمراتی ضمن موجوديت تضادھای فوق تضاد اساسی ديگری که تضاد بين خلق و امپ

، تضاد )در شرايط مستعمره بودن(است، نيز به وجود ميآيد که از جملۀ مجموع تضادھای اساسی فوق يکی از آنھا

دراين رابطه ضمن آثار کالسيک در ھمين پورتال ميتوانيد به آثار . بين خلق و امپرياليسم به تضاد عمده بدل ميشود

 " ٢٢٠ـ ٢١٩ص.....افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی"تاب و درقسمتی از ک" تضاد به زبان ساده"جالبی مثل 

  .مراجعه کنيد

و تانک وتوپ و طيارۀ اجانب را  باور نميکنم کسی در داخل زندگی نمايد و حضور بيش از صد ھزار سرباز – ۴

فوذ ن، جواسيس و نيگانگان  بشنود، و موجوديت مشاورابيند و ھر روز خبر مرگ ھموطنان خود را به دست بب

ھد باشد و بازھم چنين استعمارگران را درھمه عرصه ھای زندگی، درشھر وروستا، درقريه ھای کشورما شا

  . الی برايش حل نباشدسؤ

اين بحث نيز در .  نيمه فئودالی است-ھم اکنون کشور ما مستعمره و از نظر ساختار اقتصادی نيمه مستعمره

  .می توانيد به آنھا مراجعه نمائيد است، نشرات پورتال با منطق رسا توضيح و ثابت شده

آشنائی ندارم و تاحال ھم در ھيچ جائی به    qeodati   و نيمه  qeodatiال پنجم تانرا نفھميدم با کلمات ؤ س– ۵

  . لطف کنيد، اگراشتباه تايپ نيست، معنای آنرا برايم بنويسيد تا مخلصانه بياموزم. آن برنخوردم

.  اقتصادی و دوم از نظر حقوقی–ز دوجھت وارد ميشويم، يکی از نظرعملی وسياسی ال ا به پاسخ اين سؤ– ۶ 

عبدالرحيم عزيز بحثی را دررابطه با اشغال راه ميراز نظر عملی وسياسی ـ اقتصادی، نويسندۀ ارجمند آقای دکتور 

عزيز در ھمان زمان آقای دوکتور . انداختند ونوشته ھا و نظرات علمی و مستندی ھم پيرامون موضوع ارائه شد

فرمايد و داخل ر نگرفته بچلنج دادند که ھرکسی که ادعا ميکند که کشور ما اشغال شده نيست و مورد تجاوز قرا

ت نميکند بگويد درغرب ھم ديگر کسی جرأ. لقی گرديدولی کسی حاضرنشد واين بحث پايان يافته ت. اين بحث شود

ال داريد؟ پيشنھاد ؤاگر شما با اين ھمه مدرک ھنوز س. غال نيست کشور در افغانستان تجاوز و اش۴٣حضور اين 
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ن، مانند وزيردفاع اوزاتازه دراين روزھا که خود سردمداران متج. ميکنم اين بحث ھا را در ھمين پورتال بخوانيد

رمنافع اين مطلب را به صراحت گفته اند که به خاط... ًانگليس و رئيس جمھورآلمان وقبال رئيس جمھور امريکا و

وامنيت خود شان به افغانستان لشکر کشی کرده اند ومطبوعات داخل وخارج اين اعترافات را به نشر سپرده اند، 

  .   ديگر جای ترديدی باقی نگذاشته اند

   در مورد فيصلۀ ملل متحد و بنياد حقوقی آن فيصله، محترم داکتر صاحب روستار تره کی مقالۀ جالب حقوقی 

  . آن مقاله ھم در ھمين پورتال ھست. اثبات کردند که از نظر حقوقی ھم اين تجاوز و اشغال استمنتشر کردند و 

 در مورد احزاب راجستر شده در وزارت عدليه ھمه ميدانند که اکثر اين احزاب ھيچگونه شرايط الزم حزب – ٧

  ھای مختلف ھم  NGO شدند، بودن را ندارند وفقط برای نمايش دموکراسی وبه فرمايش امريکا به ميدان کشيده

وقتی امريکا از مرحلۀ به اصطالح ساختاری پروژۀ دموکراسی ناکامش درافغانستان . مين مالی شان پرداختندأبه ت

برخی ھم که ھنوز باقی مانده . ش به اين احزاب کم شد وعدۀ زياد آنھا کفيدند و منحل شدندر توجھعبور کرد، ديگ

سيس أًمن شخصا به ت. ھم و مسايل زندگی اجتماعی وھيچ پيوندی با مردم ندارنداند ھيچ اثری در سياست ھای م

ًچنين احزابی در شرايط حاکم بر کشور ما مخالف ھستم و آنھا را، اگروسيلۀ دست استعمار نباشند، اقال غير موثر 

  .ميدانم

رايطی که در آن قرار  کارآئی سه سالح خلق و يا ھرگونه سالحی و به کاربرد آن به تحليل مشخص از ش– ٨

ھر کشوری . ُکاربرد ھم نسخۀ واحدی در ھمه جھان ندارده نحوۀ ب. ُداريم و توان کار بردی ما مربوط است

آنچه مھم است اينست که در مبارزه ھميشه به ابزار .  متناسب با شرايط ويژه اش از آن استفاده ميکنده ایوجامع

فقط ما بايد آنرا مانند ھر پديدۀ ديگری تکامل بدھيم و نحوۀ . آئی داردمبارزاتی نيازاست و در ھرگونه شرايطی کار

  .جھانی شدن سرمايه، پيوند جھانی مبارزين را ضروری ساخته است. ُکاربرد آنرا مدبرانه بياموزيم

  :دراخير برای روشن شدن بيشترموضوعات مطرح شده پيشنھاد ميکنم به مآخذ ذيل در ھمين پورتال مراجعه کنيد

 عبدالرحيم عزيزميرالت داکتر صاحب مقا -١

 مقاالت حقوقی داکتر صاحب روستار تره کی -٢

 آئيژ. از و..." افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی "کتاب  -٣

 "تضاد به زبان ساده"جزوۀ  -۴

 ...)پايپ الين نفت( مقاالت داکتر صاحب عبدالحنان روستائی -۵

 برخی مقاالت محترم پيکار پامير -۶

 ....سوی وبرخی مقاالت آقای مو -٧

  "مضحکۀ انتخابات"ـ مصاحبه ھا پيرامون انتخابات يا  ٨    

اميد وارم پاسخ ھا مطلوب وکارآ باشند، ھرگاه بازھم به من امری داشتيد در خدمتم، برخوردھای صميمانۀ تان به 

  . من انرژی بيشترميبخشد و آرزو دارم بيشتر با شما آشنا شوم

                                                                      ١٣٨٩                            ھفدھم جوزای                                 

  .                                                                   زنده باشيد

          آھنگر                                                                 

  

 


