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 وھمه ھموطنانم درگوشه وکنارجھان"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"بادرود وسالم به گردانندگان پورتال 

  ::!چه خوب گفته شاعری ازسرزمين آزدگان

  بگذار تابميرد دررنج خود پرستی    بامدعی مگوئيد اسرارعشق ومستی
  :درپشتو مثلی داريم که ميگويند

   بی علمه چی شيخی کا، ھمداکفر يی بس دی؟؟

ای   ته ھای آق ه نوش اھی رامرتکب شوم و ب اخته وگن ن ."آزادل"نميخواھم خودرا شيخ س سير دي یازتف اب الھ    وکت

سافلين"صحبت نمايم چون عالم دين نيستم وبه گفته نعيمی صاحب مرابه  د،" اسفل ال ذارم  روان نکن اررا ميگ ن ک واي

ا تفسير، فقه، صرف ونحو که دربارۀ علوم دينی چون به ديگر ھموطنان متدينم ات  دست رس سير آي ند وتف ته باش داش

 . واضح سازند وخودمقرانی ومسايل شيطان ومالئکه را برای آقايان

  :ميپردازم به جنبه اجتماعی وسياسی نوشته 

ستدل  د م ی بحث باي ۀ ماست ول ورد عالق ان درکل م امبران وجھ د، پي سان، خداون ورد ان دس؟ بحث درم ات مق خراف

ا."ل آزاد"وقتيکه خود. وتجاوز رادربرنداشته باشد باشدوتوھين ه ب ند ک د متوجه باش د پس باي ام مقدس ميدھ ه آن ن   ب

دا  وعقيده احساسات د وبع رده باش ده راجلب ک دذھن خوانن مردم سروکاردارد وطوری به موضوع داخل شود که بتوان

ای  .له بپردازد ونظريات خودرا ارايه نمايدأبه ابعاد مس ا رد ."ل آزاد"آق د وي ل وجود خداون تارھای خود دالي  درنوش

را آاخته وخدايراکه آنھا ھمه روزه پنج وقت به آنرا ارايه نکرده وراسا باالی مليون ھا انسان معتقد ت ن سجده مينھند آن

سفی وعلمی؟ ل فل رده؟ چه يک تحلي ارا ھوش پرک وعاجز خطاب کرده وآنرا به پيره زنی تشبيه ک دا م شمند  وبع دان

  :خوانده وفرموده ) مطلبش برعکس(وخودرا بيدانش

ين گفت .چه کنم ھمين قسم پيداشدم شانواگر عميق فکر نمايند ھم ه جواب راف ه خودش کفايت ميکندب شان اعت ی اي  يعن

سان موجوديت وعدم من درنوشته قبلی خود ذکر کردم که بحث درموردپيدايش و. ميکنند که مخلوق ھستند داء ( ان مب

ه انسان فلسفی است که ھزاران سال است -از مسايل بسيار عميق علمی  )ومعاد ل وتجزي ه تحلي ه است  ب . آن پرداخت

ده از تمدن  ته ش ه نوش زار کتب درزمين آريانا، يونان، مصر، چين، فارس، بغداد، بلخ وھند گرفته تا امروز صدھا ھ

ه داشت وياغلط تفسيرکردن  است ونميشود به تحريف نمودن ان خودرا اراي ل وبرھ ازھم . يک سوره ازکالم هللا دلي ب

رم."ل آزاد"ميگويم که اينکار آقای  ال محت ن مور( ونشرات پورت دام )ددراي سته  دردی رادوا ک ر ازب ه غي د ب نمی کن
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ز. وی اطفال ما درافغانستانرکردن چند مکتب بر دون ادل و اين کلمات درشت وتوھين آمي ی،ۀب زی   منطق شير تي شم

ه رخ   حريق ساخته ونوشته ايشانراۀعمداده چند مکتب ديگری راط الن دينیجاھ دسته ب يم يافت ب اتعل ميکشد  گان م

و، ددارند کتاب ھای مارکس، لنين، مائدراکثر سايت ھا بخش ھای ايديولوژيک وجو. مکتب باز ميداردواوالد مارا از

ه  د، ن ه دارن شرا اراي وده ونظرات خوي ه نم را مطالع د آن دان ميتوانن زردشت، بودا وکتب اسالمی وجوددارد وعالقمن

ن مطرح کرده ميخواھم يادآوری نمايم  که دوستایراجع به موضوع.تحقيرنامه که درصدراخبار روز قرارداشته باشد

  ..که

  :عقيده وايمان استوار بوده به محور بشری از بدو پيدايش خود تمدن ھای

ه د چين ومدين ان ورم وھن دن يون ا تم ه ت خ وھرات  مثال ھای روشن ازفرعون گرفت داد وبل ان وعشق  .وبغ ن وايم دي

ش ومحبت به پروردگار ارول لوکوموتيف را درپيشرفت جامعه ب وده است ءری ايف اری  نم ود آث ان نب ده وايم ر عقي اگ

  . باميان وعابدات وعجايب ديگری نمی بودۀرام مصر وديوارچين وبودای شکستازاھ

اگر شما ميگويد که دين ابزاری دردست استعمار بود؟ بلی وقيتکه دين از راه اصل خود منحرف گرديدبه صفت يک 

م درخدمت درخدمت استعمار قرارگرفت ھمين قس ابزار ين ھ م ديگر فلسفه ھاو جھانبينی ھاباالخره فلسفه مارکس ولن

يال امپريال سمسوس رار دادي تثمار ق ورد اس ا را م ق ھ در خل ت وچق الب را .  قرارگرف رين انق الم بزرکت ين اس ن مب دي

لمان الل وس ان آورد وب ه مي شريت ب رار گرفتندوصاحب درزندگی ب وق يکسان  وعمر دريک صف ق د  حق  .گردين

را از د د وآن ه رافرض گرداني ات وعشر واعان را ذک وق فق ضمين حق ا ت ختران را از زنده به گور کردن نجات داد، ب

وری ھای  بلی يک يتيم بچه برخاست وامپرات جديدی درتاريخ بشريت بازنمود،ۀبزرگترين عبادات قبول کردوصفح

  به زانو درآورد بزرگ دنيا راتوسط قبايل بسيار بدوی ملبس با سالح ايمان وعقيده،

  )له آموز صد مدرس شدأ به غمزه مس نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت(

م  ن ھ عکس  اينکه امروز وطن ما تحت نام دين درآتش ميسوزد،عيبی ازدين نيست بلکه عيب درمسلمانی ماست واي

ه  ردم علي دائالعمل م ی خ سفدھريت وب اتوران فل ه ام ارکسۀی است ک ان آو  م ه ارمغ ين ب ه مال وطالب  رد،ولن ورن

افراط چپی  و اين نادانی مارکسيست ھا.  سال دروطن ما موجود بود ولی افراطی نبود، ضد تعليم ومکتب نبود١٤٠٠

  .يد ومارا به اين روز مبتال کردئا فراط راستی را زا بود که نادان ھای دينی و

ا کسی رابکشد؟را ی کسی وئم کند؟ حق ديگران رابخورد؟ بد گکدام جای قرآن گفته که انسان ظل  د وي ا دوست کن  آي

فای اسالم چيزی خوانده ويا آنرا ھم خرافات وعرب پرستی مينامند؟ دين اسالم پيروان خويشرادرمقابل ماازعدالت خل

روجين  ه م ا علي ردم م دس م اد مق ه جھ مرده ک ادات ش اليترين عب را از ع وده وآن ر فرم اد ام ه جھ م ب تعمار وظل اس

 . نمونه بارزآن ميباشدمارکسيزم ولننيزم

د دژ استوار  )به گفته دوست ماترياليست ما( که ازدين خود نميداند؟یوامروز ھم فرزندان کشور وھمين مردم به مانن

آنھا ازاسالم . ستاده وبا جان فشانی ھای خود اوراق تاريخ مارا گلگون ميسازديعليه امپرياليزم با تمام تکنالوژی اش ا

وه . نه مارکس برايشان گفته ونه انگلس وداروين وديگران. اظت ازوطن فرض استآموختند که حراست وحف مادر بي

ر وپنجشير بيسوادش برايش گفته، از پيغ دھار وکن د وجگدلک وھرات وکن مبر برايش گفته ازبدر واحد وخيبر وميون

شانده است،بلکه اسالم ھيچ وقت به صبر عليه ظلم واستبداد امر نکرده ونه مردم ر. برايش گفته وکاپيسا ا به بردگی ک

مثابه ثابت قدمی، مستحکم بودن ومقاوم بودن درمقابل ناماليمات روزگار دانسته وآنرانباختن نيروی خود ه صبر را ب

  ..توصيه نموده است
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ل ازينکه  دستمزد غربی ھا  آنقدر شيفته غير مسلمين است که تمدن امروزی را ھم."ل آزاد"آقای  ميشمارد، ولی غاف

ربتم يش ازغ ال پ زاران س روز ھ ی از  دن ام دگی غرب ده وزن ده ش دارد،٣٠٠زاي شتر ن ابقه بي ال س دن   س تم

ی آورده شده آتوسط اقوام وملل مختلف پرورده شده انکشاف يافته ازيونان به مصر از بشری خ وغزن نجا به بغداد وبل

ده ه ست چراکه برسيده ا )ازنگاه انسانی(وتابه شکل امروزی اش که فجيع ترين شکل آن است ی عقي ان ب دست مردم

ر الدست اديان ه ب فرضا اگر تمدن امروزی حتی(ينوھازوبی بند بار افتيده الخدايان کا ودا(ھیغي دو وب م  )ھن ود ھ ميب

  ).شکل بھتری ميداشت ومثل ابوغريت وبگرام لکه ھای ننگين بااليش نميبود

ای  ی آق ارکس ود."!ل آزاد" بل وش وبليروم داد ب ه اج ا ب وقتيک اره ھ ران درمغ د ه يگ دگی ميکردن شی زن ور وح ط

ا تنی م ت داش ار دوس سلمانان دي تا م سلمانان وخاص تند م دن قرارداش وی،   و دراوج تم د، مثن ه ميافريدن حديق

ه  نوشتند، به مردم زندگی کردن ياددادند وھزاران اثرمی شاھنامه ل ازھم الم قب را ھر ع د؟ آنوقت چ وطبابت ميکردن

نائاقبال وحافظ وسعدی  بيدل،  راجع به فلسفه موالنای بلخ،."ل آزاد"؟ آيا آقای يک عالم اسالم بود ا آش ان باب ی ورحم

ردم خود ه م ن را ب ی دي ام حقيق د وپي ن بودن ای دي ا علم د؟ آنھ اندند  دارن ردم . رس ه م دا وپب امبرش گفتخود ازخ دي  ؟ن

 نوع پرستی وترقی وتعالی بود؟قصه ھای خيالی نبود بلکه پيام آزادی وانسانيت و ازنيکی ھا گفتند،

تند، ای  دوست ما آقای نعيمی که استاد مکتب اس د کلمات آق ا ميتوانن دريس نماي."ل آزاد"آي اگردان خود ت ه ش د؟ ن راب

د؟،می پرستيدسال بدين سو  ١٤٠٠ازی که ئد که خدانميتوانند بگوي ی می مان ره زن ه پي ه؟   عاجز است؟ وب ه ھرگزن ن

رد تا بامقدسات شان ه نخواھد دادز کسی اجاچرااوالد وطن به ھيچ ازی صورت گي ابگيرد ب رد را ازم ام يزدگ . وانتق

ه . اگر مسلمان باشد ويا ھندو يا عيسوی ويھودی ويا اتئيست. مابه انسان احترام داريم ا ب د م ا نتازن ن م ه دي تاجائيکه ب

ه ب دو سجده ب ه ھن رام ب ست؟آنھا نمی تازيم ولی به بت سجده نمی کنيم واحت ده،  ت ني روز جای بت شکستن نمان وام

سپارند انسان عاقل شده وخود معبود حقيقی خودرا پيدا ميکنند وزيم مي ه م سانيکه فاغشيناھم (وبت ھاراب الی ک ه ح واب

ة ا)فھم اليبصرون ھستند ی از رحم سبت داده ول ا ...، نعيمی صاحب مرا به گلبدين ن د چرا؟؟؟ ازباب ادی نکردن ه ي علي

دگی واستاد وحاجی  ايه شان زن ر س ويا مارشال وديگران؟؟؟خداکند که خودشان ھم منسوب به آنھا نباشد ويا الاقل زي

 .کرده باشند وتابع احسانات شان نباشند

اسياست ايدئاگر  امع باشدلولوژيک پورت د ج د خوب است باي شر نماي دتی ران سايل عقي ه م د ک سفی ، ايجاب ميکن  فل

را پيره زن عاجز نخواند، کتابيکه صدھا سال مشعل زندگی مليون ھا انسان بوده نبايد قانع کننده باشد، معبود ما، باشد

د وغيره قسم خوردن خداوند به زيتون گنگ وجامد خوانده شود؟ ليمان وداو .تفسير چند کتابه ميخواھ د وقصه ھای س

د  ھم کسی خالفش را ثابت نکرده وثبوت ھای عظمت ايشان کشف شدند، اھيم بلن ه ودارای مف سانی وآزادی است ک ان

ساندوستانه وآزادی منش خودرا درآجناب عطار نيشاپوری ھم از وده آن منطق الطير ساخته است وپيام ان ان نم ن پنھ

ی .است سايل ول ه م نام دادن راجع ب د سطر دش االيشی باچن زار سال ب نج ھ يش از پ ه ب ه،  ک از  بحث صورت گرفت

تند  ی وسينا مارکس وانگلس وفيورباخسقراط وافالطون گرفته تا ابن خلدون وغزال وديگران ده ھا وصد ھا کتب نوش

ه   .ن خودرا دارندکه تا امروزپيروان ومخالفابشر ارايه کردند  وبه وھين نام نبايد بخش ھای مثمر پورتال زير سايه ت

ردن جنايت چ به مقدسات، ه اشغال، محکوم ک ارزه علي ه مب ايت، فراخوان ب ام آزادی س ه شود؟ پي ی وراستی گرفت پ

ارزاده نعکس  واسير وديگران واشعار نعمت مخت ا را م ره واقعيت ھ سايل روزم از نکات خوب سايت است ودرم

فتد وآنرا به مردم ما بخواند؟ ه دست دشمنان وطن بياگر ازدوست ما پرسيده شود که نوشته توھين آميز شما ب .ميسازد

ه تعکی درده وديار ما حاضر خواھد شد که اوالد خودرا ب ه اس ما ب د وباسواد شود؟ حال ش اد م مکتب روان کن ار زي

ت، ت ماس ی شرف وحيثي ی لنگ ی دار؟وازطرف ای لنگ ا مالھ د وي وده اي دمت نم ا ب خ دران م در دوست ه پ مول پ ش
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دا  واگر چنين نيست بفرمايند؟ لنگی بسته ميکرد؟ ما، يم وازخ اآن مفتخر باش شه ب مابه لنگی ميباليم وميخواھيم که ھمي

ا وبيگاميخواھ ر وري ی تزوي امرئيم که ھيچ وقت لنگی راازسرما دور نسازد ول ار ن ه شکل طوم ه ب ه پرستی راک ی ن

  .دور نمايد ،وجوددارد درسر بعضی ھا

ای دوست ه آق ر آور؟ ن ار تي رده وم رزن خطاب ک ی خودرا تي ی نعمت ھای غرب ا، ول ای دوست م ا خود ! بلی آق م

درکالن، در وپ ستيم ازپ ی ماتيرزن ھ ر ول اتي ان وخاک اولي ده وايم ن سرزمين عقي ان دراي ه خاک  ،ء نعمت ھای ت ب

ھستند، ما سپری  ا بھتر بگويم شرق زدگان غرب پرستھبيگانه پرستان خودستيزي بلکه  ما نه، خورده وتيرآوران ھم

حور وعسل خاطر ه ن ھم نه بآ شھادت زندگی مينمايم، ھستيم وبه اميد رسيدن به مقام واالی الدھريت واشغ درمقابل

 خاطر سعادت وسربلندی مردخم خويشه خاطر خوشنودی پرودگار خويش، به ؟ بلکه بهوشراب وسوسيال ھيلف

  باتقديم احترامات فراوان

  

  :يادداشت
  : بايد خدمت شان بنگاريم،"وردک"ما با تقديم احترامات فايقه خدمت، ھمکار گرامی آقای 

زام  ھمان طوری که خود مشاھده می نمائيد مطلب -١ ه ويراستاری آن ال د ک واردی چن ر از م ه غي ان را ب الی ت ارس
م، در . آور بود بدون کم و کاست به نشر رسانيديم ستادگی داري آنچه ما از آغاز بر آن پا فشرده ايم وھنوز ھم بر آن اي

اد از رد، انتق وای فکری يک فضای دموکراتيک و مساويانه، به دور از ھر نوع اھانت و توھين به اين و يا آن ف  محت
  .يک دين و يا يک مکتب فکری را دامن زدن است

ائی  ما معتقديم که ھرگاه نيروھای متعھد و رسالت مند جامعه در گام نخست قادر شوند با دامن زدن به ھمچو بحث ھ
ز از  ردم ني عصبيت به سؤاالت و يا انتقادات ھمديگر پاسخ ارايه دارند، با اطمينان می توان گفت که در طی زمان م

 تمام نيروی شان را و قادر خواھند شد معضالت شان را با ارايۀ دليل و برھان حل شدهو برخورد ھای جاھالنه دور 
  .به خاطر نابودی دشمنان ميھن جمع نمايند

ون-٢ ان ممن د يک جھ رار داده اي ن .  از اين که عملکرد آزاديخواھانه و ضد اشغالگران پورتال را مورد تأئيد ق ا اي م
البرخاسته ع گيری و پيکار به خاطر تحقق آنرا ھمان قدر که موض صديان پورت ردی مت يم از درک رسالت ف  می دان

ه  ديم ک اور من ن ب ر اي سته، ب وم دان رز و ب ن م ر گسل اي به ھمان اندازه خويش را مرھون فرد فرد مردم دلير و زنجي
ا لذا ص. در اينجا ھم صدق می نمايد" به يک گل بھار نمی شود"اصل  ان خويش می خواھيم ت ميمانه از تمام ھموطن

ه به خاطر  ار آزادی"رسيدن ب زدوران " بھ غالگران و م يھن اعم از اش ه دشمنان م ته ب ديگر گذاش دست دردست ھم
اير متجاوزان در  سھا و س ھا، انگلي ه روس د ک ان درسی را بدھن آنھا، باند ھای سياه و جنايتکار طالبی و شرکايش ھم

  .زمانش داده اند
 جامع باشد، فلسفی باشد، " اينکه در مورد سياست نشراتی پورتال در بخش ايدئولوژيک تأئيد تان را مشروط به -٣

ند ..." قانع کننده باشد، ته باش اری را داش ان ب ا ھم ما ھم آرزومند آنيم که به ھمان درجه از تکامل برسيم تا نوشته ھ
  اما تا آن زمان چه؟ . تواندبساخته که خاطر دوست عزيزی چون شما را نيز راضی 

ه در اوست"با در نظر داشت آنکه  راود ک ين "از کوزه ھمان ت ا در ھم ه دستان م م ب ا و ھمکاری قل ۀ م  سطح جامع
سوفانی از سنخ . سطحی است که تقديم ميگردد اب فلي ه در غي ه خود حق داد ک وان ب آلبرت "،"مال صدرا"آيا می ت

ان و " پوزبند "و ديگران، دھن ديگران بايد"انشتاين يچ زم اموس طبيعت در ھ ه در ق ن است ک ه اي زده شود؟ مگر ن
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ه  د ب وده باشد؟ چرا باي د طی نم د خود را باي ھيچ محلی، چيزی در حد کمال نرسيده مگر اين که پروسۀ طبيعی رش
  .مردمارتباط بحث ھای اعتقادی چنان بينديشيم که اين اصل مراعات نگردد و گناه آنرا ھم بگذاريم بر دوش 

  !دوست عزيز
ل  وده است، ضرب المث ا ب ادی آنھ اريخ تحمل اعتق ستان در طول ت ردم افغان يکی از بزرگترين خصوصيت ھای  م

ا"خود عيسی به دين خود موسی به دين"و يا " بز از پای خود آويزان است گوسپند از پای خود"ھای ا ده ھ  ی و ي
ه تجرباز ھمين منوال، نه تنھا گواھيست آشکار در اديگر  در ۀثبات ادعای ما بلکه بايد به مثاب دۀ ق ه دي ردم ب  مثبت م

  .نگريسته شده و بر آن تکيه نمود
دوحالت فعلی که شما نيز به درستی آنرا مولود جنايات  سته اي ق دان  و  خيانت ھای به اصطالح حزب دموکراتيک خل

ا در يھن م منان آزادی م ات شان از يک جانب و دش ا جناي ا ب ع آنھ ه از جيب در واق ان اسالم سياسی ک  وجود منادي
ران  ن از داکت ۀ يک ت ه گفت د از سوی ديگر، ب پاکستان، ايران، ارتجاع منطقه و مجموع بلوک ناتو معاش می گرفتن

ن را باعث گرديد، " یھيستری مذھبي"روانشناس افغانستان ستری"اي ه درست " ھي د جايش را ب انی می توان فقط زم
ردم آن انديشيدن، و پاگذاشتن بر  خالی نمايد که بدون ھراس اما با تعقيب يک روش درست درب مفاھمه را برروی م

ر دوام . بکشائيم دازه ب ان ان ه ھم رد ب ما مطمئنيم به ھر پيمانه ای که در انجام اين مأمول غفلت و کوتاھی صورت گي
ه د. افزدوه خواھد شد" ھيستری"آن  م ب ان قل ام ھموطن م از تم از ھ ين اساس ب ع به ھم اه خود صميمانه توق ست و آگ

ا شرکت در  تعمار، ب رين اس وکر دي داريم تا بدون ھراس از اين تيکه دار و يا آن تيکه دار طالب پرست و در اصل ن
ا آاين بحث ھا به غنای آن افزوده ھمان طوری که ھمکار ما گرامی  ام ر ب د ب ته ان ز خواس ای وردک ني سفی ق ن آر فل

  .بيفزايند
د در عقب آن کسانی که نمی خوا ا برنخاسته باشد باي ی آنھ ين خواستی از حمق ذات ر چن ھند اين مباحث ادامه يابد اگ

  . دشمنان ميھن پنھان باشدنيت سوءخواست دستان بيگانگان و 
   با کمال محبت                                                                    
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