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  پيمان. ن
 ٢٠١٧ می ١۵

 

 نيسپاس و تحس
 " آزادافغانستان- افغانستان آزاد "ني وزپورتال وھمکاران پرکار اني ام نثار ھمه کارکنان، متصدمانهي صمیھاسالم

 !باد

رزوھا  آ انيم. ميقرار گرفته ا...  وکيولوژئدي ، ایاسي س،یاجتماع یاز انواع بحران ھاای  ما که در مرحله امروز

 لي و تحلی بررسی و اوضاع بغرنج کنونطيدر شرا .مي سرگردانقتي حقیجوت و  تلخ در جسی ھاتيواقعو 

با .  دشوار استیاسي سليسامندان مه  عالقتي اکثری برای و فرھنگی ، فکری اجتماع،یخي تار،یاسي س،یاقتصاد

است که مردم ھم  یبي معای ھا در کنار محاسن، داراسبوکي ھا و فتي سای مجازیاي شدن دنیشدن و ھمگانفراھم 

 ،یخي تار،یاسي سی و سھل انگاری سطح نگرن،يادي بنري و غقي نادقلي وتحلی بررس،یسيرا به پرکنده و پراگنده نو

 انسان ھا، علل ني بی ھای نابرابریظرات علم از نوشتن ندنيق و ھراسي دفاع از حقادر یستادگياعدم  ،کيولوژئديا

 کردن زبان و ادب و فرھنگ در ني سبک و سنگ،ی قومی ھای و فزون خواھیخواھتي تمام،ی طبقاتیتضاد ھا

 .، سوق می دھدگري دیاتيحألۀ جامعه و ده ھا مس

 شود ، توانسته ی مفي ھا ردتي ساني که در سطح بھتر"آزادافغانستان-آزادافغانستان  "ني وزپورتال خوشبختانه

 و خوانندگان خود اني استوار و متعھد با ھمکاران، کارکنان و متصدیاسي و سی بحران ھا و انحرافات فکرنيدرا

 .نديبرخورد نما

 ی ، گزارشات و ابراز نظرھای ادب،ی در کنار نشرات ارزشمند ذوق"آزادافغانستان- افغانستان آزاد"ني وزپورتال

 ميرعبدالرحيم" محترم داکتر کي و اکادمیاسي سی ھاليبه نوشته ھا و تحل ،"یني امعبدهللا" محترم یروزمرگ

 .موزنده استآ "ی هللا معروفلينرخليدپلوم انج" محترم ی مقاالت ادب،"زيعز

 ی  و قومیزبان ،یاسي س،ی مذھب،یني اعتقادات د،ی افکار افراطهي عل"دي ھاشم سدديس" محترم ۀ شجاعانی ھابحث

 سرو ی بزيمآ کي تحرینوشته ھاانتشار  خواھند با یول که مؤ مسري سطح نگر و غ"سخنوران" و "سندگانينو"

 و تنگ ی فکریکتاتوري دی فضاجاديبا ای،  و ضد ترقی ضد ملیقومۀ  وابستی ھاتي منابع و ساقي شان از طریپا

 یتي ترور شخصايشند و ک بهيش متعھد وانساندوست را در حالکراني و تحلسندگاني نو،يیتي انترنیاينظرانه در دن

 .؛ ارزش بسزای خود را داردندينما
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 ،یاسي بغرنج سلي درموارد مسا"یموسو" محترم کيولوژيدي و ایاسي سی ھا و تبصره ھالي ھا، تحلیگريموضع

 قي ھا وحقاتي در ارتباط تنگاتنگ با واقعیادي طلبانه و انقمي تسل،ی انحراف،ی ارتجاع،ی استعماریژي و ستراتکيتکت

 خوانندگان ی است برای و علم انقالب، مشعلی مترقی ھااستي سنيادي و اصول بنی با در نظر داشت مبانآن از یناش

 توان از ی م"یموسو" محترم ۀ صدھا نوشتۀبه ادام. ی و ضد ارتجاعی ضد استعماری و مبارزاتیاسي سنو فعاال

 ،"ست؟ي چیراستاريال و وؤپاسخ به چند س" ،"عيولفجا اباي" ايفاجعه ثور ":  مانندش،ي گذار نوشته ھاريثأنقش ت

  از حزب  "یموسو" محترم لي تحلني و ناب تر"یستيالي امپرۀ به دامان خانواد"نيگلبد"گشتاعالم باز"

 . استآوریادي سزاوار " شناسدی نمتي قومتياخوان" شان ۀ تمام خواھانتي در رابطه به ذھنیمنفوراسالم

 نينسر" ري نقش فعال خانم مبارز دپلوم انجن"آزادافغانستان- افغانستان آزاد"پورتال  ی ھایگژي از ویگري دیکي

 گزارشات از يۀ گران مجرب و دانشمند، تھلي و تحلیاسي با نخبگان سه ھامصاحبدر  زن مبارز ني است، ا"یمعروف

  ی مبارزاتک،يولوژئدي ا،یاسي مقاالت سني ترجمه و نوشتن بھتر،ی باشگوه ضد استعماری کنفرانس ھا،ئیگردھما

 زنان فعال را به انزوا یاسي و سی که توھمات فکریطي را در شرای و مترقی عنصر ملني نقش فعالتریوانقالب

 کيوري و تیاسي سیگاھآ خانم مبارز نظر انداخته شود، حجم کار، سطح ني افيرشآاگر به .  کندی مأفي است، ادهيکش

 انسان ی استعمار، ارتجاع و نظم جھانهي علتي بشرۀع از مبارزات حق طلبان اش در دفای و مبارزاتیو تعھد انقالب

 خواندم، ی خانم مبارز را مني ا" تسه دونوئ مادي از دستي کمونکي یمعرف" من یوقت.  گرددی برجسته مزيست

ا  رخود یستي و روش کمونیگاھآ اخالق، ني به حال ما که در نبود کمتریوا. ختي ری منميعرق شرم از جب

 .مي نامی مستيکمون

 ی سازمان ھای ھاهينشر نوشته ھا، اعالمۀ نيش زم مستقلاستي با داشتن س"آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

بخش وعدالتخواه يزادآ استقالل طلبانه، ی ھاادي مالحظه فراھم نموده اند، تا فرني را بدون کوچکتری و انقالبیاسيس

 ساما، انجمن ی ھاهينشر اعالم.  برسانندی مترقتيسترده تر و رساتر به گوش بشرمردم تحت ستم افغانستان را گ

  ...  افغانستان وی زحمتکشان افغانستان، سازمان انقالبیاجتماع

 باور که نيبر ا.  کشدی مروني بی ملینشرات خود را از اسارت مرز ھا "آزادافغانستان- افغانستان آزاد"پورتال 

 ن،ي تری عادن،يساده تر".  منطقه و جھانابدر ارتباط  است ی نه، بلکه بحرانی بحران ملکيبحران افغانستان تنھا 

 نروي کنند، از ای ملي جھان تحلی واستعماری افغانستان را در بحران عمومۀ رابط"ني تری عمومن،ي تریاساس

 یراني ھمزبان ای سازمان ھا وون،ياسي سسندگان،ي نوی ھاهي و اعالمکيوري ت،یاسي سی ھاليانتشار نوشته ھا و تحل

 . داندی خود مۀفيرا جزء رسالت و وظ

نقش ...  غزل دي خانم ناھ،ی محترم ناظم باخترر،ي استاد اسء ملک اشعرای و مترقی پر محتوا با مضمون ملاشعار

 ني و بی وضع ملني تری در بحرانیاسي و سی اجتماعی جھش و جنبش ھاگري متعھد را در کنار داتيشعر و ادب

 .کنند ی شعر دوستان و ھنرپروران ممي تقدیالملل

 ني منبع معتبر از بھترکي و فوق العاده، ی مسلکتي نھاشيرايبا و "آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال  فيرشآ

صورت سھل و ه است که ب... ی مبارزات،ی فرھنگ،ی ادب،ی مسلک،یخي تارک،يوري ت،یاسي س،ی اجتماعنيمضام

 و تيفي کی دارند، بلندالهيس وني اند و انتشارات بدتي سای که دارایکسان.  استین قابل دسترسگا ھمیسان براآ

  . قابل فھم نخواھد بودگراني دی کرد که برااسي قتوانند ی میکي را از نظر تخنتي سانيمھارت کار ا

افغانستان "پورتال  یس با مطالعه و برری و مبارزاتکيوري ت،یاسي س،ی فرھنگ،ی ادبلي خود عالقه مند مسامن

را  "آزادافغانستان- افغانستان آزاد"پورتال  ،ی افغانۀ مطرح در جامعی ھاتي با ساسهيدرمقا" آزادافغانستان-آزاد
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 بتوانم ندهيآ که دردوارميام. افتمي افغانستان ی و مترقی منافع ملی و متعھد درراستانئ قابل اعتبار و مطمتيسا

 !دي موفق و سرافراز باششهيھم.  ابمي ھمکاران تان درگري را در کنار دی ھمکاریستگيشا

 مانيپ. ن                                                            

  

  :يادداشت

  .، احترمات و تمنيات نيک ادارۀ پورتال را بپذيريد"پيمان"ت عزيز آيندۀ ما آقای و ھمکار نھايخواننده 

از متصديان و تن  دريافت داشتيم، از آنجائی که شما ضمن نوشته، از چندين مطلب ارسالی تان را روز گذشته

ھمکاران قلمی پورتال نام برده بوديد، الزم دانستيم قبل از اين که آن را به نشر برسانيم، آن ھمکاران عزيزی را که 

 محبت ھای شما چيزی به ايشان  دسترسی داشتيم نيز در جريان قرار دھيم، تا اگر خود خواسته باشند به جواب

  .بنگارند، از حقوق دموکراتيک شان محروم نشده باشند

 دادند تا عجالتاً ضمن ابراز امتنان پورتال، سپاس آنھا را نيز بابت حسن نيت تان در هخوشبختانه آنھا به ما وظيف

از جانب ھمکاران  پورتال و ھم اينک فرصت را مساعد دانسته ھم از جانب متصديان. مورد مقاالت شان بنگاريم

ھمه را خدمت تان تقديم و صميمانه منتظر ھستيم تا حسن نيت تان را در عمل با بيکران قلمی و تخنيکی آن، سپاس 

  .ارسال نوشته ھای تان بروز دھيد

  !محترم آقای پيمان

ون به دست آورده ايم و ھمان طوری که بار ھا گفته ايم، باز ھم بايد تذکار دھيم، ما به نيکوئی می دانيم آنچه را تا کن

ی از آن برمی گردد به خط درست و ايستادگی روی آن خط از جانب تدر جايگاھی که فعالً ايستاده ايم اگر قسم

ظم آن برخاسته از ھمکاری بی شائبه و صميمانۀ تمام ھمکاران و متصديان و ھمکاران تخنيکی، قسمت اع

  . شدمی باخوانندگان عزيز پورتال، با پورتال خودشان 

 پاسخ ياوه سرائی ھا و دشنام ھای افراد بی ھويت متا جائی که به ما مربوط است، ھر چند گاھگاھی مجبور شده اي

را بدھيم مگر در خطوط کلی، تمام تالش ما بر آن متمرکز بوده تا بازده کار خودمان را بھتر بسازيم نه اين که به 

  . ممانند ديگران سنگ به پای اين و آن پرتاب نمائي

چنين گزينشی از اعتقاد راسخ ما بر اين نکته استوار است، که بستر رشد ما مبارزه عليه امپرياليزم و استعمار بوده، 

ھمين . ھر آن فرد و يا نھادی که قصد رقابت با ما را داشته باشد، حاضريم در ھمين عرصه با آنھا رقابت نمائيم

و آن چسپيدن باز داشته، مسيری را رو به روی ما قرار می دھد که اصل ما را از خرده کاری ھای معمول و به اين 

نه تنھا انتھائی بر آن متصور نيست، بلکه با رجوع نخبگان متعھد جامعۀ ما، بر پھنای آن  نيز فزونی به عمل می 

  .به اميد آغاز و ادامۀ ھمکاری شما خوانندۀ فرھيخته و گستردگی ھر چه بيشتر آن مسير. آيد

  AA-AAتال ادارۀ پور

 

 

 

 

 

 


