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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
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 Political سياسی

 
  !سالم» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«متصديان ارجمند پورتال مبارز

 روشنی اندازی  خواستم سؤاالتی چند طرح نموده ازشما دوستان درزمينه خواھانويکی ليکسدررابطه با پديدۀ 

 مقاالتی بيرون داده و يا ھم تبصره ھائی نموده باشيد که من نسبت ويکی ليکسممکن شما پيشترازين درمورد . شوم

به ھرحال تماس دوباره به آن موضوع که موضوع داغ روزاست ، . مصروفيت ھائی قادربه مطالعۀ آنھا نشده ام

  .شکوه نيز، عاری از مفاد نخواھد بودبرای ديگرخوانندگان وعالقمندان اين پورتال با 

  !                                                                                               باعرض شکران

  

  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ دسمبر١٥

  

  

  ويكي ليكس تك تك زرگراست يا تك آهنگر؟

آنچه . رسيد ؛ ولی به ھيچ وجه خالی ازعالقه مندی نبود به گوشم ويکی ليکسدرست نمی دانم چه زمانی نام 

ً و ثانيا بی درزشدهًدرآغازين ساعات اطالع ازچنان پديدۀ بکرمرابه فکراندرنمود ، اوال حجم معلومات و اسناد 

شنيدن چنين مصاف متھورانه که منشأ فساد امروزی . تفاوتی نسبی دول و مطبوعات مربوطۀ شان درآن رابطه بود

يعنی امپرياليزم امريکا رادرقدم اول آماج قرارمی دھد ، آنقدربرايم خوشايندبود که به شکل بسيارجالبی حمله جھان 

  . را درذھنم زنده نمود٢٠٠١بربرج ھای دوگانۀ نيويارک درسال 

د و درآن ساعات که به وقت اروپا نزديک به پايان روز بود ، من غرق درمطالعۀ کتابی بودم که عزيزی از راه رسي

تلويزيون !  َھله.خبرنداری که سرامريکا حمله کرده اند: " بانوعی ھيجان ودرعين حال سرزنش به من خطاب کرد

به يکبارگی سربلند نموده بودم ، دوباره » آب مطالعه«من که ازته ..."  را چاالن کن و ببين که چه حال است

چشم ازپردۀ تلويزيون . عين حال دورازباورآنی بودديگری غرق شدم که اينباربه مراتب خوشايند ولی در» بحر«در

دردود غليظی که ازآن برج ھای درحال سوختن بلند . برنمی داشتم و افکارگوناگونی درذھنم باھم تصادم می نمودند

می شد وآن برج ھا  به سوی فروريزی روان بودند ، من آه دامنگيرمظلومان امپرياليزم درسراسرجھان را می ديدم؛ 

 و غيره وغيره را می ديدم و با خود يونيين کاربايد به حق قربانيان صبرأ و شطيال ؛ قربانيان کارخانۀ کيمياوی انتقام
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می گفتم که آخراالمر رزمندگانی ازسرگذشته برج وباروی امپراتوری ظلم و بھره کشی جھان را به لرزه 

وان شرق ميانه ، اسالميزم واين و آن صحبت وچند ج» القاعده«تا آنکه گويندۀ خبر و مفسرين از ...  درآوردند

. ًآنا آنھمه اميدوراری ھا به سؤاالت و شک وترديد مبدل شده و با خود گفتم که نه زيرکاسه نيم کاسه ای است. نمودند

ُولی با آنھم جرأت حمله بردژ استعماررابه فال نيک گرفتم که شايد الھامی شود برای تشديد مبارزۀ ضداستعماری و 

 سپتامبرآنسال ، عدۀ زيادی ١١نتيجه آن شد که درميان قربانيان حادثۀ . تجاعی نيروھای مردمی درجھانضدار

ازاقشارپائين جامعه وجودداشتند و من به جای آنھمه خوشبينی ، درتقبيح جمعی آن جنايت خودرا شريک دانسته و 

ًھرا ازطرف دول غربی و پاکران آن ھا ولواين فرضيه ق( گذشت زمان ثابت ساخت . برطراحان آن نفرين فرستادم

که طراحان اصلی آن خود امپرياليزم جنايتگسترامريکا و صھيونيزم بوده تا متعاقب فروپاشی )  رد می شود

امپراتوری شوروی سوسيال امپرياليستی ؛ و درشفق قرن ، صفحۀ قدرت و قلدری را به نام خود رقم زنند و بھانه 

را که ھردو ) عراق(می امپرياليستی برافغانستان و ھمان گونه تجاوز درشرق ميانه ای درست نمايند تا تجاوزنظا

  .ازسال ھا روی دست بودند ، توجيه نمايند

ھمگان شاھد بودند که يکباری که طرح تجاوزنظامی و مستعمره سازی آن دوکشورموفقانه عملی شد ، ديگرنه 

ی تروريست ھای اسالميست يعنی طالبان بلکه امروز جلب و سخنی ازدستگيری بن الدن بود و نه ھم قلع و قم واقع

فقط شعاری )  و طالبانالقاعده(ادعای مبارزه با تروريزم اسالمی .جذب آنھا دردستورکارامپرياليزم امريکا قراردارد

ن است که امپرياليزم با علم کردن آن ، قشون خودرا ھرروزوھرآن به يورش برمردمان مظلوم و بی دفاع افغانستا

تشويق و تشجيع می نمايد ؛ و دربرابرجنايات خود به ھيچ مرجعی ھم جوابده نيست بلکه درسايۀ آن ، به تاراج منابع 

  .زيرزمينی و تاراج آثارباستانی کشورو به ترويج ھرچه بيشترکشت و قاچاق مواد مخدرمصروف است

 کشتارجمعی بود و نه ھم ازبھانۀ به ھمين سان ، درعراق بعدازحمله و اشغال ، ديگرنه سخن جدی از سالح

ًصدام حسين ھم که جسما نابودشد ، ديگرھيچ . خودساختۀ ديگری برای جلوگيری ازضرررسانی کشورعراق

ولی امپرياليزم بيشرمانه درآنجا ريشه دوانده است تا ...  توجيھی برای زيرپاشنه نمودن عراق تا حال موجودنيست

ربازی ملت غيورعراق ، آن را با تيرانتقام به حق ، ازآن مھد تمدن باستان مگرحوالۀ مليون ھا جفت کفش خشم و س

  !بيرون افکند

 سپتمبرچنان که شرح آن رفت ، مرابه آن واداشته است تا درخوشبينی خود نسبت به فعاليت ھای ١١پيشينۀ حادثۀ 

ديد مثبت و : ه و ھمزمان استاين احتياط متکی بريک ديد دوگان.  محتاط باشمويکی ليکسًظاھرا شجاعانه و نترس 

  .ديد مشکوک

  

  :ديدمثبت

 نگاه می کنم ، درآن تمرکزمجموع نارضايتی ھای جامعۀ بشری ويکی ليکسآنگاھی که ازروزنۀ مثبت به پديدۀ 

 با تمسک به ويکی ليکسدررابطه با مظالم ممالک امپرياليستی و درپيشاپيش آنھا امريکا را می بينم که مبتکرين 

 است ، فرياد خشم مليون ھا انسان رنجديدۀ انترنيتو کامپيوترين امکانات دستداشتۀ موجود که ھمانا پيشرفته تر

سرازيرشده درجاده ھا را به وسيله ای بس ساده و سريع اعتراض و طغيان جمعی مبدل نموده اند وآن را با دسترسی 

؛ قوام بی نظيری می بخشند آنھا ، ۀی پشت پرد بدترين جنايات امريکا و رازھاۀوبيرون دادن اسناد و مدارک محرمان

که شگون آن نيک و ميدان رزم آن بی انتھا است و آن چنانی که ديده می شود ، ھمين که سايت اصلی ويکی ليکس 

انعکاس داده نمی گذارند که » آئينه«شکل ه را می بندند ، ھزاران سايت ديگر، مطالب آن را داوطلبانه و مشتاقانه ب
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گرديگر، اءسان ھرقھرمان ضداستعماری و افشه سانژ ـ ھم بآبانی و رھبرآن ـ ژوليان . زه به زمين افتددرفش مبار

 ٢١ قرن ۀپس بايست خوشبين بود که اين پديد. سرمی برده مورد پيگرد جدی قرارگرفته و ھمين حال درزندان ب

 آن ـ موازی با انکشافات علمی و الکترونيکی ـ ۀسرآغازمبارزات تازه و نوينی به ضداستعمارجھانی بوده و دامن

  ... آن را پرراھرو بخواھيمۀدرنتيجه موجه خواھدبود اگرازآن پشتيبانی فعال نموده و راه مبارز. ادامه خواھديافت

  

  :ديدمشکوک

که  امريکا امروزبه آن حدی رسيده است ۀديده درآئی و بی آزرمی دول امپرياليستی و دررأس آن ھا اضالع متحد

را می توان ) درسطح بين المللی(و افتضاح ايران گيت ) درسطح داخل امريکا(درمقايسه با آن ، افتضاح واترگيت 

امروز، با وجود گلوپاره کردن ھای نظام ھای . بدون ترديد ، نمونه ھائی ازدوران ُزھد و تقوای امپرياليزم نام برد

، به چشم سرمشاھده می نمائيم که به دھھا »  خلقۀدرعايت ارا«و » دموکراسی«امپرياليستی دربانگ زدن 

ھزارنفردرجاده ھا سرازيرمی شوند و فرياد خشم خودرا عليه نظام حاکم و تصاميم و قوانين ضدمردمی آن فرياد می 

، با گسيل قوای ضربه ، افشاندن گازاشک آوربرتظاھرکنندگان ، » دموکراسی«زنند ولی ھمان دول مدعی رعايت 

ًاتيک ـ واکثرا آرام و بدون خشونت ـ با خشونت و ددمنشی ر گيرو گرفت به آن خشم به حق و دموکضرب وشتم ،

 اعتصابات و تظاھرات صدھا ھزارنفردريونان عليه تعقيدات: نمونه ھای نه چندان دورآن. بيحد پاسخ می گويند

  .اقتصادی برمردم

اليا تظاھرات ھزاران نفربه ضد دولت برلوسکونی درايديد تقاعد درفرانسه و تظاھرات مليون ھا نفربه ضد قانون جت

درھيچ کدام ازآنھا ، رقم درشت تظاھرکنندگان نتوانست معيارتعمق برمفھوم دموکراسی قرارگيرد بلکه . می باشد

ازجانب ديگر، ازدھه ھا به . سياست زورگويانه ، استثماری و طبقاتی نظام حاکم حرف آخررا به خود اختصاص داد

، بحران اقتصادی ، بيکاری ، ته کشيدن صندوق وجھی » مکامونيز«خطر( ل غربی با تخويف ملل خود اينسو دو

داشته اند بلکه درعين حال ، ذھنيت آنھا را به مردم خودرا درترس و خوف ازفردا نگھ، نه تنھا ) تقاعد وغيره وغيره

  .نفع سياست ھای خود شرطی ساخته اند

سانژـ قادرخواھدبود با راه انداختن آ دانش کامپيوتری چون ژوليان ۀدی ـ ولو نابغپس با آنچه گفته آمد ، چسان فر

گری الکترونيکی ، با ھارترين دشمن تا دندان مسلح بشريت و جنايتکارترين و بی آزرم ترين قدرت استعماری اءافش

صوير و فلم ھای و مرگ گسترموجود درجھان مصاف داده و نه ده و نه صد بلکه به صدھا ھزارسند کتبی ، ت

خدعه .  جنايات آن را ـ ولوباھمدستی يک سربازامريکائی و ھمدستان ديگر ـ  به دسترس ھمگان قراردھدۀمحرمان

 امريکا ازچند دھه به اينسونشان می دھد که ھيچ تھوری را ۀھای امپرياليزم جھانی و به خصوص اضالع متحد

تا به  به ورای آن نظرانداخت دابی کرده و زود قبول نمود بلکه بايدرتقابل با امپرياليزم نبايد آرمان گرايانه ارزي

ھم صحنه مگراينبارباز.  دست يافتويکی ليکس ۀِ به راز پشت پردد ديگر، بايتبه عبار. له ره يافتريشه ھای مسأ

  سازيی دربين است؟

 می تواند ويکی ليکسر، اينبا.  و طالبان صحنه سازی ھائی ازقماش قرون وسطائی بودند درمتن ديگریالقاعده 

ی ازنوع عصری ترين و پيشرفته ترين تفتين امپرياليستی برای تخديراذھان عامه و پيش پا افتاده ساختن صحنه سازي

سھمگين ترين جناياتی باشد که اگربه شکل ديگری ـ ونه با پيشرفته ترين وسايل ارتباط جمعی عصر ـ به بيرون 

. ًن برای نظام امپرياليستی و دولت امريکا ، واقعا مھلک و فيصله کن می بوددرزمی کرد ، شايد تکان و بازتاب آ

 جلوگيری می نمايد؟ آيا ژوليان ويکی ليکس»  َتک َتک زرگر«را عامدانه امپرياليزم با» آھنگر«آيا خطرآن ضربت 
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ن به پيش برد؟  با تظاھربه ضديت با آ راسانژ معادل خوش لباس و عصری بن الدن است تا منافع امپرياليزمآ

  وغيره؟ وغيره؟

  

مرادرقضاوت » غانستانافغانستان آزاد ـ آزاد اف«اميد که متصديان دانشمند پورتال ضداستعماری و ضدارتجاعی 

  .له ياری رسانده برمن منت گذارنددرست اين مسأ

  !باعرض حرمت

   

  :يادداشت
 تخنيکی پورتال را انقابل متصديان و ھمکارھمکار نھايت عزيز و گرامی آقای ھيوادوال، سالم ھا و احترامات مت

  .اميد است به سالمت باشيد. تقديم می داريم
آن رابطه در  چند مطلب به زبانھای دری و اروپائی در با آنکهبه ارتباط پاسخ به پرسشی که مطرح نموده ايد، 

 مگر برای اينکه در آن رابطه  وجود دارد که ھر يک از آنھا بخش ھائی از واقعيت را می تواند روش نمايد،پورتال
  .، فکر می کنيم ھنوز خيلی زود است تا به چنان حکمی دست يافتشده بتوانديک حکم مطلق صادر

مطرح گرديده اند، در خطوط کلی ھمان شک شما را با خود انتقال می دھند ھرچند دو ھم نظراتی را که در پورتال 
 صفحه تا حدود زيادی بر تمام زوايای آن روشنی ١۴قاله در روز قبل ھمکار گرامی ما آقای رحمانی ضمن يک م

  .انداخته است
آنچه از نظر پورتال می تواند با اھميت تلقی شود، صرف نظر از آن که در عقب ويکی ليکس کدام دستانی وجود 

ی توان از دارد ، محتوای مطالب آن است که بايد با دقت کامل به آنھا برخورد صورت گرفته و آن نکاتی را که م
ھرگاه . آنھا استفادۀ تبليغی و ترويجی عليه امپرياليزم و ارتجاع نمود، بيرون کشيده تقديم خوانندگان گرانقدر نمود

موفق شويم آن موادی را که می تواند به درد مردم ما در رزم دورانساز شان عليه امپرياليزم و ارتجاع بخورد، 
 وجود داشته باشد، موفقيت اين افشاءگری گسترده ھای امنيتی ھم در قبال بيرون کشيم حتا در صورتی که دستان نھاد

  .ما را در استفاده از تضاد ھای درونی اردوگاه دشمن مسجل خواھد ساخت
بر ھمين مبنا پيشنھاد ما آن است که تمام قلم به دستان آشنا به زبانھای خارجی، بکوشند تا زمانيکه اسناد در دسترس 

می توانند مطمئن باشند که .  مورد نظر را نشانی، حفظ و در وقت مساعد زير ترجمه بگيرندقرار دارند مطالب
  . صورت خواھد گرفت الزم ھنگام نشر، از طرف متصديان به مشورت مترجمان با آن اسناد برخورد
                     شاد و موفق باشيد                                                                                         

 AA-AA                                                                                              ويراستار بخش سياسی پورتال

  


