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  موسوی

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٠
  

  ابراز امتنان خدمت ھمکاران گرانقدر پورتال
  

اطبه دنبال نشر تقاضای خوانندگان گرامی پ ه ارتب بش ورتال از داخل افغانستان ب ناد جن ا و اس اب ھ ه کت ا ب دی آنھ  نيازمن

ال در پورت ه از طرف ھمکاران گرانق ه ای ک سرين معروفی و انقالبی کشور و جھان، لبيک رفيقان ر ن وم انجني انم دپل   خ

ای رھا . آقايان، پيکان بنوال، فريد پرواز، س ا آق والکپي«داده شد، اين بار ھمکار گرامی م وده، شماره » ان بن لطف نم

ناختی  زحمت سکن و پی دی اف ساختن آن را -را» شعله جاويد«شريۀ ھای ن رين ش دون کمت فرد ديگری انجام داده که ب

  .ارسال داشته اند -از وی، احترامات و سپاسم را به خاطر ھمين زحمت خدمت شان تقديم می دارم

ا فکر می کنم در افغانستان کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت، که عالقه ای به سياست ام  داشته باشد و ب د«ن عله جاوي » ش

رای » شعله جاويد«، حال می خواھد دوست باشد و يا دشمن، ھردو با نام شنا نباشدآ ه يکی ب اوت ک ن تف ا اي آشنا ھستند، ب

اء، ربلندی احي ای  س ا را فيض و بق ع آنھ ع و قم ته، قل اح اعالم داش انش را مب د و آن ديگری خون راھي ام آن می رزم ن

  .اردبزرگ می پند

از  انی در عقب يک جانب ه زم شتی کالش، ک ستند م ان ھ ن مي د«در اي علۀ جاوي نگر »ش ی در عقب آن ديگری س  و وقت

اھی گرفته، نه تنھا آنھائی را که در زمان حيات در کنار ھم رزميده و  يچ گ د، در تقاھ م نکشيده ان ر روی ھ ا پنجه ب ل ب ب

ر يکی و آن ادھند، تا باشد، خالء تاريخ مبمی ھمديگر قرار  ی، تحقي رزاتی خود را بپوشانند، بلکه با جعلکاری، اتھام زن

دۀ  ا جري ه ب د«ديگری را در اوج کشانيدن، رذيالنه می خواھند تا تاريخ جنبش دموکراتيک نوين را ک د » شعله جاوي پيون

  .، از نو و مطابق اميال سکتاريستی و نژادپرستانۀ خود بنويسندناگسستنی دارد

ا و » زبان تاريخ«را می توان » شعله جاويد«ی تکثير مجدد ھر يازده شمارۀ نشريۀ در چنين فضائ ان واقعيت ھ جھت بي

سته ی، دان نا و صادق دن ور س ر غف سين جاسوس، داکت اش ح ار از قم ان جعلک ه کالش د جھت علي رين پاسخی باش ، بھت

  .جعلکاری ھای تاريخی آنھا

دگان گرام وای تقاضای رفيقانه ای که از تمام خوانن ه شکل و محت ی راجع ب ه وقت ن است ک ازده شماره دارم، اي ن ي ی اي

يش ۴۵ که نويسندگان مقاالت حدود  نکته را فراموش نماينديکمی نمايند، نبايد برخورد مقاالت با فھم امروزخود   سال پ

ماً نمی توانسته اند با تمام اين نيم قرن صورت گرفته زيسته اند، لذا الزاحدود از ما و تمام اختراعات و اکتشافاتی که طی 

وده آن ھمه محدوديت ھائی که داشته اند، به مانند امروز ما بينديشند بش نم ، بلکه ھر آنچه را نگاشته و شجاعانه تقديم جن

اند، به فھم ھمان زمان شان بوده و برای ما عزيز و قابل احترام می باشد، ھر چند ممکن در بسا موارد اينک و با گذشت 

  .، ما نتوانيم با آن نوشته ھا موافق بوده و عاری از نقد بدانيم دھۀ اخير۴سال و زيستن در شرايط داغ حدود اينھمه 

 :اين شما و اينھم سلسلۀ شماره ھای شعله جاويد


