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   کابل– *»محصل «جاويد: نويسنده

 ٢٠١۴ فبروری ١٩
  

 توانم انجام دھم ؟؟؟ چه می
 

 .کنم ارسال می....اين نامه را به قلم نوشته و خدمت دوست و 

 و در قدم » آزاد افغانستان- افغانستان  آزاد«ان يعنی گال من متوجه پورتال آزادؤخواھم بنويسم که اين س در قدم اول می

حو صله ام سر رفته و بيشتر . توانم انجام دھم   بدانم چه کاری را میباشد تا من مشخصاً   می».آزاد ل« از دوم مشخصاً 

 .توانم منتظر بمانم ازين ھم نمی

 نانی ۀ لقمۀ غرض تھي،ھنتون کابل و ھمچنان ميخانيک در يکی از ميخانيکی ھای خير خانهمحصل پومن اسمم جاويد 

چمی و بانی استبداد خلقی و پرشش نفر از اعضای فاميلم قر. دارم و دوطفل ھمسرزندانم مصروف ھستم برای زن و فر

لفون و ھم ايميل و يبار  ھا به من توسط ت.... آقای . يسواد ھم نيستم  فاميل بوده و بۀمسلمانھا شده است و من تنھا باز ماند

که وقتش ھم معلوم ( متحد و در عمليات انقالبی ءتا با تعدادی از دوستان و رفقا. صله نمايماست که حوفته گھم نامه 

 ام اما تا حال ھيچ  بدون استثمار فرد از فرد باشم ؟؟ من اين کا را کردهۀاشتراک و زمينه ساز يک جامع) نيست

ينه حوران بھشتی و خشت ھای مساجد مد،  اسالمی حاضر نشده به جز از جنت و دوزخ...عالم دينی و يا يک ، مسلمانی

 و يا ھم يک انقالبی که در حدود شناخت من باشد نتوانستم پيدا کنم که رھنمای مشکل من باشد؟؟ پس بگويدچيزی باالتر 

  تنھا به چمی و خلقی استسلمان و عالم دين است و ھر چه پرئی کنيد ورنه به ھر چه ممن چه بايد کنم؟؟ مرا رھنما

 .ی بنشينند که من و امثال من نشسته اندئی خواھم نمود که به عزانخواھم کرد و کار ءستادن اکتفانقرت فر

. بسپارندر الزم دانند به نشر گ مرا اۀدھم که متن قلمی  نوشت  احترام داشته و به ايشان صالحيت می».آزاد ل«به محترم 

آزاد  « ھم یرگمبارز و دي »موسوی «يکی استاد. را عملی خواھم ساخت دھم و ھدايات شان ش میوگمن فقط به دو نفر 

البته اين بدان معنا نيست که گوشھايم به صورت مطلق برروی حرف ديگران بسته است؛ عکس آن، ھرگاه کسان . ».ل

ت درست و گره گشا بخواھد در پاسخدھی وارد شود و بتواند اعتمادم را جلب کند از سر و ديگری نيز با ارائۀ نظرا

 .جان برای عملی شدن آن نظرات مايه خواھم گذاشت

بر ھمه خلق و تاريخ بر خلق و پرچم و لعنت . لطفا ھر چه زود تر مرا رھنمائی نمائيد ورنه ھمه چيز خراب خواھد شد

 ؟؟!!وجدانھای بی تفاوت و خر ھای رو شنفکرو تمام بی !!!! عالمان دين 

 

کنونی يعنی » جاويد«، ما شغل »جاويد« آقای  ما گرامیبه خاطر جلوگيری از ايجاد سوء تفاھم ھويتی با ھمکار* 

 AA-AAادارۀ پورتال .اميد اين حرکت ما را گستاخی تلقی ننمايند. محصل بودن شان را بعد از اسم شان آورده ايم
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 :يادداشت

  !خوانندۀ نھايت عزيز و ھمرزم دردآشنای ما آقای جاويد

نخست، درود ھای گرم و تمنيات نيک متصديان، ھمکاران تخنيکی و ھمکاران قلمی پورتال را تقديم داشته، از محبتی 

  .، سپاس خويش را ابراز می داريمکه نسبت به پورتال خودتان داريد

  جاويد عزيز،

 که فرستاده بود، نشر نموده و در خدمت ھمگان قرار داديم تا به عالوۀ آن که مخاطبان ما نامۀ تان را به اجازۀ دوستی

ساير  نظرات شان را در زمينه بنگارند، بلکه »موسوی«و » .آزاد ل«مستقيم آن در قدم اول ھمکاران عزيز ما آقايان 

  .  در زمينه ابراز بدارندھمکاران قلمی پورتال و خوانندگان گرامی آن نيز پای پيش گذاشته، نظر شان را

  جاويد عزيز،

نيستيد، بلکه آن ، شما تنھا قربانی به نظر ما وضعيتی را که شما خواسته ايد در نامۀ کوتاه اما پر محتوای تان بيان داريد

د، می توان گفت يکی از شھيم ترين افرادی ھستيد که جمع آن از ميليونھا می گذرد و بر مبنای ھمان شھامت قادر شده اي

تنھا مخاطبان مستقيم پرسش نيستند که مسؤوليت دارند اين  در نتيجه . نيز در ميان گذاريدانآنچه را می انديشيد، با ديگر

 پاسخ بگويند، بلکه وظيفۀ تمام آن نھاد ھای مبارزاتی که مدعی تا در قبال قضيه با در نظرداشت ابعاد مختلف مبارزاتی

ال دوست و ھمکار باشند و يا ھم به مانند برخی ھا چشم ديدن پورتال را نداشته مبارزه اند، حال می خواھد با پورت

  .مردم در اوضاع کنونی پاسخ ارائه بدارند» چه بايد کرد؟؟«باشند، تا به سؤال 

ما را اعتقاد بر آن است که يکی از وجوه تمايز اجسام حيه و غير حيه، چگونگی عکس العمل آنھا در قبال مؤثرات 

 باشد، يعنی وقتی کسی بخواھد بر يک جسم حيه، حتا اگر ھمان جسم در حالت مرگ ھم قرار داشته باشد، با خارجی می

 از خود عکس العمل نشان ،لگد ضربتی وارد کند، عضالت آن جسم به صورت ناخود آگاه با انقباض در مقابل ضربت

 از طرف سنگ به مشاھده نمی رسد، از جا  لگد بر سنگی زده شود، ھيچ گونه واکنشی وقتی ھمان، عکس آن؛دمی دھ

بناًء گفته می توانيم که يکی از بيجا شدن و يا خرد شدن سنگ واکنش دفاعی و عالمت حيات سنگ شمرده نمی شود، 

بررسی چگونگی واکنش آنھا در قبال مؤثرات .. سنجه ھای تشخيص حيات و ممات نھاد ھای اجتماعی، افراد و 

می توانيم حکم نمائيم ھا به نيازمنديھای زمان خودشان می باشد، با حرکت از چنين منظری بيرونی، و پاسخ مناسب آن

که پرسش شما، به عالوۀ آن که جھات تئوريک و عملی دارد، در ذات خود حيثيت يک سنجه و يک معيار زنده بودن و 

  .يا مرده بودن نھاد ھای مدعی مبارزه نيز می تواند به شمار آيد

شاھد طيف وسيعی از پاسخدھندگان باشيم، دست تان را صميمانه فشرده، آرزومنديم تا شما  در قبال سؤال به اميد آن که

  .بحثی را که آغاز نموده ايد، با دقت تعقيب نيز بنمائيد

 AA-AA ادارۀ پورتال

 

 

 

 

 

 

 

 


