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 . سالمھا ودرود مرا بپذيريد"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گردانندگان محترم پورتال 

ته  ای را."ل آزاد"نوش ل ازکودت ای قب ه روزھ را ب ودم وم ه نم دس مطالع ات مق ورد خراف دازآن  درم ور وبع ھفت ث

داخت ان اعضای حزب دموکراتيک. ان ان زم ا(درست درھم ام) خلقی ھ ار  تم ادين اظھ ه خودرا درضديت ب برنام

ر ميداشتند وچنين وانمود ميساختند که اگر دين نميبود ه پس دنيا گل وگلزار ميبود؟ درصورتيکه ازم نامه ام نام واساس

 نداشتند درموردمسايل فلسفی بحث مينمودند که باالخره نتيجه شانرا به چشم سر مشاھده یئحزب خود اطالعات ابتدا

 .کرديم

شودۀلأاوال خودين وموجوديت خداوند ورسوالنش يک مس ه نمي ای   بغرنج وپيچيده است ک نامنامه آق  آزاد"دريک دش

د ب ی ھم به مردم کشور خود احترام خالصه شود؟ دوم اگر کسی کم."ل رام نمايهداشته باشد باي م احت ا ھ د آنھ د  عقاي

 نکنند؟ وآنھا را جاھل وگمراه خطاب

ود ه معب اد تاک داکرد انسان ازبدو پيدايش خود بنابر موجوديت ملکه پرستش سربه سجده نھ ن نباشد . خودرا پي ر دي اگ

ه روز جزا ده ب رءوعقي سان ک اداش نباشد پس ازان وان ديگر خوبتر است ده ھر وپ ه روز جزاء  .حي ده ب  عدم عقي

 . تا خلق خدارا بيشتر استثمار نمايند،ميدھد دست ظالمانه  شمشير برنده ب،وپاداش

داکاری حاضرند  ميتواند بی خدا باشد ولی مردم ما باخدا استند وبرای خدا ودينش به."ل آزاد"آقای  وع ف ين . ھرن ھم

د . گيختالعمل مردم مارا عليه معارف وسواد بران بعضی روشنفکران بود که عکسنظريات پوچ وناخردمندانه  رفتن

 خاطر نماز وديگر عبادات شکنجه کردنده را ب کردند ومردم ما وچيزی از فلسفه ھای ديگران کاپی

د."ل آزاد"توصيه من به آقای  اه کن م اوالد وطن  اينست که نظريات ماترياليستی خودرا پيش خود نگ ه غ  وآزادی وب

 .نديشدوطن بي

ديون سان درخالصه ميخواھم يادآوری نمايم که بزرگترين پيشرفت ھا وترقی ھای بشريت م ان است، ان ده ادي ا عقي  ب

يچميتواند به مدارج بلند ده ھ د  ترقی برسد وانسان بی عقي ام دھ د انج اری نميتوان االخره کمون. ک ين يب م ازلن ا ھ ست ھ

 .جورکردند وبدون فکر انديشه ھای شانرا قبول کردند و وديگران معبودئوما  ومارکس

 .مامسلمانيم وبااسالميم

 .ی جلوگيری کند خوب خواھد بودئرتان محترم ازنشر مضمامين بی خدااگرپو

 بااحترام
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  :يادداشت
د، بايکه بعد از مدتھا" وردک" تشکر از ھمکار گرامی ما آقای ضمن ته ان ۀ شان را ارسال داش رده و نام ا ک اد م د  ي

  :خدمت شان به عرض برسانيم
د ھمانطوری که مشاھده می نمائيد، نامۀ تان را بعد از ويراستاری ھای الزم، بدون کم وکاست م وديم، ھرچن شر نم نت

ه خود حق نمی در موارد م ب ا آنھ  زيادی به ارتباط موضوعاتی که مطرح گرديده نمی توانيم با شما ھمعقيده باشيم، ب
ا بگرديمدھيم تا در يک بحث آزاد انع تکامل بحث آنھ وده م ط . و محترمانه بين ھمکاران قلمی ما، خود مداخله نم  فق

م  ديم داري می کوشيم در يک مورد مشخص که مربوط به سياست نشراتی پورتال می گردد، نکات چندی را خدمت تق
  :اميد مورد توجه قرار گيرد

ه از پو شر مضبه ارتباط خواھشی ک ا از ن د ت وده اي ال نم ای امينرت ا آق شابه مضمون ھمکار گرامی م ." آزاد ل" م
اب شما يک  اه جن اجتناب بورزيم، بايد به عرض برسانيم که از پذيرش چنين خواھشی معذرت می خواھيم، چه ھرگ

ه " مسايل ايدئولوژيک"بار اھداف نشراتی بخش  ه مثاب ال ب پورتال را با دقت مرور نمائيد متوجه خواھيد شد که پورت
وده اولين و  ا تضمين نم ه تنھ ادی ن ه ھای اعتق ضاد را در زمين اوت و مت يگانه نھاد نشراتی، تکثير و پخش آراء متف

ازنده و عاری از اھانت بلکه خود نيز در حد توان می کوشد  ال با کنترول س احثی سھم فع ان مب ه چن ه دامن زدن ب ب
ال .داشته باشد ه پورت اخته بخشی از  درواقع نشر چنان مضامينی آن ويژگيی است ک ايز س ا متم انه ھ اير رس را از س

  .سياست نشراتی ما را تشکيل می دھد
  با عرض حرمت                                   
 AA-AAاداره پورتال                                 


