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  ھوادار پورتال–. و–صديق هللا 

٢٠١٢ جوالی ٠٧  
  
  

  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "به گردانندگان محترم پورتال 
واب به ادعای يک انسانی نموده ايد که به خدا اگر ارزش يک  روز است که شما وقت گرانبھای تان را صرف جدو

ھمچو ناکسان فقط می خواھند ذھن شما را مصروف ساخته و از مسير مبارزاتی تان .  ثانيه تفکر را ھم داشته  باشد

  .منحرف سازند

 "يوسفی"د داکتر موقع دادن و بدون تحقيق آوردن  اشخاصی مانن.  ينجا پورتال ھم بايد بار مالمتی را بکشدادر

ايد، پورتال در آمدن و رفتن که خود اظھار نموده  طوری.  خواھی نخواھی زمينه ساز چنين حوادث می شود

فکر می کنم که کدام . گان تجربه اندوخته است، پس چرا در آوردن اين فرد بی خرد عجله صورت گرفتھرز

. کند تا  فعاليت ھای ضد استعماری تان را صدمه بزند در پورتال شما نفوذ "يوسفی"وسيلۀ ه دستگاھی خواسته که ب

 به اعتراف شخص خودش که -  به نتيجه نرسيد و در کار خود نزد اربابانش ناکام و سرافگنده شد"يوسفی"حال که 

که اعالميۀ پورتال را در مورد داکتر  ينابعد از.  ، به فضولی آغاز کرده است-ادارۀ پورتال را موھوم ناميده

مند شدم که با ه  خواندم و سپس مضمون طوالنی محترم خالق داد پغمانی را از نظر گذشتاندم، بيشتر عالق"يوسفی"

 را يافتم  و بعد از مرور آن فھميدم "يوسفی"با مراجعه به سايت افغان جرمن، سوانح داکتر . اين شخص آشنا گردم

داکتر يوسفی در سوانح خود می نگارد .  ده باشدکه داکتر يوسفی بايست مانند جاللر از افراد مخفی کی جی بی بو

  :که

به اخذ دپلوم نايل  بعد از اخذ دپلوم مقدماتی در بن، با تبديل محل تحصيل در پوھنتون بوخوم،

طرح مودل اقتصادی برای  آمده و مدت چندی مشغول آمادگی برای دوکتورا در رشتۀ اقتصاد و

  .دوباره بوطن برگشتم ١٩٨٠ دھنده در سال بعدا ً بنابر شرايط بورس. افغانستان بودم 

ھا افغان از ميليونين زمان ادر.   اوج تجاوز شوروی و نصب شاه شجاع روسی ببرک کارمل بود١٩٨٠سال 

 به خيال راحت به کشور تحت اشغال بر می گردد و بھانه می آورد که "يوسفی"افغانستان فرار کردند، اما داکتر 

لمان مصروف تحصيل بود، ھزار ادر زمانی که داکتر يوسفی  در .   به کشور برگشتم"بنا بر شرايط بورس دھنده"

، "يوسفی"ھا افغان ديگر ھم  در کشور ھای مختلف جھان درس می خواندند و به استثنای عدۀ قليلی مانند داکتر 

ا اخير دورۀ نظام دست  ت"يوسفی"داکتر .  پذيرفتند و به افغانستان اشغال شده بر نگشتنداکثريت ننگ اسارت را ن

 يعنی بعد از سقوط شرم آور نظام دست ١٩٩٣نشاندۀ شوروی در کابل به آن نظام ھمکار و وفادار بود و در سال 
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جاللر ھم !   عضويت حزب خلق را داشته يا خير"يوسفی"مھم نيست که داکتر . لمان بر گشتاشوروی به نشاندۀ 

حال ھم ھمين قسم مردم اند که به انداختن طوق .  اعضای حزبی بودعضو حزب نبود اما مھم تر و خطرناک تر از 

ھمين قماش مردم برای شستن گذشتۀ ناپاک خود، گاھی خود .  غالمی امريکا و ناتو در گردن خويش افتخار دارند

  . پناه می پرند  - ظاھر و داوود –را از دم کرزی بی دم آويزان می کنند و گاھی ھم به دو موجود مسخ شدۀ تاريخ 

 آزاد -افغانستان آزاد"تواند يک بار ديگر زنگ خطر و درس بزرگی برای گردانندگان پورتال  اين حادثه می

  .  باشد که به انسان ھای مشکوک و بی مقدار نبايد اعتماد کرد"افغانستان

  

  :يادداشت

  "!و–صديق هللا "خواننده و ھوادار نھايت عزيز آقای 

  .تقديم می داريم، اميد به سالمت باشيدرا يات نيک متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال درود ھای گرم و تمن

  :روند مبارزاتی پورتال و حمايت از خط مشی آن، بايد بيفزائيمبه ضمن ابراز امتنان از عالقه مندی 

ج نامھای شان و يا ھم  سال بدين سو که پورتال به کار و فعاليت آغاز نموده و بيشتر از صدھا ھمکار يا با در۴از 

د، عدۀ ن را از اين طريق پخش نمايشان تا افکار ونظريات ندزير نام ھوادر با ما در تماس بوده و امکان آن را يافته ا

فکری، سياسی، خانوادگی و حتا  شماری ھم بودند که نتوانستند پا به پای پورتال حرکت نموده، تعلقات تانگش

نموده تا به ميل و رغبت خود و يا ھم زير فشار اين و يا آن، به ھمکاری خود با التی شان، آنھا را وادار تشکي

با مشی پورتال را نداشتند، اگر قرار باشد، درصدی از چنين اشخاصی که توان ادامۀ مبارزه . پورتال خاتمه بدھند

از نظر ما . می نمايد در صد تجاوز ن٣ الی ٢ه آن فيصدی از اده شود، صفحات پورتال نشانگر آن است کبيرون د

 با در نظرداشت ضوابطی که در پورتال حاکم است و ھيچ گونه روابطی نمی تواند آن ضوابط را خدشه دار سازد،

چه . ، نبايد ما را در ادامۀ کارمان مشکوک بسازد درصد اشتباه در شناخت افراد٣ الی ٢ در يک کار دموکراتيک

ان پورتال، فرستادن آگاھانۀ افرادی باشد که بخواھند برای پورتال درد بسيار ھم ممکن است که يکی از اھداف دشمن

و سر به وجود آورده، با چنين روشی و به خاطر احتراز از رو به رو شدن به درد سر، ديواری بين پورتال 

  .ھمکاران احتمالی آيندۀ آن بکشند

را باز نگه خواھيم  ران و نويسندگان جديدما با درک چنين توطئه ای، به يقين در آينده ھم درب ھمکاری با ھمکا

چه بسا باز ھم در شناخت افراد مرکتب اشتباه بگرديم، مگر يک نکته را به  داشت، و اين را ھم می دانيم که

  :می افزائيمصراحت 

آينده جدا نه امپرياليزم و نه ھم ارتجاع ھيچ يک قادر نخواھند شد، با چنين حيله ھائی ما را از ھمکاران بالقوۀ ما در 

  به ھمان ميزانی که جھت پائين نگھداشتن و به صفر رسانيدن ضريب اشتباه، دقت،تذکر دھيم ھم بايد اين را . دننماي

بايد بيشتر از پيش، ارتقاء بيابد، خوانندگان پورتال که در واقع حارس توأم با حاکميت ضوابط و ھوشياری خود ما 

مشت خاينانی را که ز گذشته در حراست از خط مشی پورتال حصه گرفته، د، بايد بيشتر انخط مشی آن نيز می باش

 آسيبی برسانند، باز نموده، نقاب از چھره ھای شان  بتوانندمی خواھند در صفوف مردم رخنه نمايند، قبل از آن که

  .بردارند

  ران و ھمکاران قلمی پورتالابه اميد ھمکاری بيشتر خوانندگان، ھواد

 AA-AAادارۀ پورتال

     


