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  !رفقاء و دوستان عزيز

يچ در باب اميدواری بر آن که طرح پيشنھادات اصالحی و يا  ه ھ تکميلی گستاخی تلقی نگردد، می توانيد مطمئن باشيد ک

ال و  نبوده و نخواھد شدچنينگاھی  اران قلمی و تخنيکی پورت ال، ھمک ؛ چه تا جائی که به شخص خودم، متصديان پورت

هۀ مادر نھايت به خط حرکی پورتال بر می گردد، ھم اً  را عقيده بر اين است که شناخت به مثابۀ يک پروسه ای ک  الزام

 می بايد سير و توالی خود را داشته باشد، تطبيق درست و خالقانۀ آن در امر پيشبرد نی به عالیااز سطح به عمق و از د

د زا نماي ه صورت . کار پورتال نيز نمی تواند از ھمان پروسه خود را مج راد آن ب ال در کل و اف اه پورت در نتيجه ھر گ

ه وجود آورده آن می قرار داشته باشند، بايد بپذيردايخاص بخواھند در بستر رشد و تکامل  ند و اين ظرفيت را در خود ب

، ھيچ کسی تا حال پيدا نشده تا ھمه چيز را بداند زيرا ھمه چيز را شند، که ھيچ کس و ھيچ چيز کامل نيستخرا تکامل بب

ن نه تنھا تا حال تولد نشده بلکه ھيچ گاھی » ھمه کس«می داند و » ھمه کس«فقط  ا حرکت از اي ت؛ ب ھم تولد نخواھد ياف

رددمنظر ستاخی تلقی گ ۀ گ ردد- نه تنھا پيشنھادات اصالحی، تکميلی و انتقادی نبايست و نبايد به مثاب ه نمی گ ، بلکه - ک

 به يک سو و کنار گذاشته شود، پيشنھاد دھنده از آن جائی که باعث ھرگاه غرور احمقانه و جاه طلبانۀ خرده بوژوامآبانه

  .می يابدنيز کامل کار انسان می گردد، به صورت غير مستقيم نقش استادی و تقدير ت

راد ۵در طول اين را روند کار پورتال که آنھائی  ۀ اف ه مثاب  سال و اندی تعقيب نموده اند، به نيکوئی می دانند که چه ما ب

 آن، در تمام اين ی افغانستان و بھبودی مردمگردانندۀ پورتال و چه ھم پورتال به مثابۀ محصول کار جمعی متعھد به آزاد

ه آن را  مدت به عالوۀ آن که ھيچ گاھی کمترين بی اعتنائيی نسبت به پيشنھادات وارده انجام نداده ايم تا چه رسد به اين ک

وان بدان برخورد نمائيم» دلم بايسکلم«گستاخی تلقی نموده با حرکت از موضع  ا آن ، بلکه ھميشه کوشيده ايم در حد ت و ت

با سياست ھای کلی پورتال در مغايرت قرار نداشته باشد، از آن پيشنھادات در بھبود کار ما نيز کمک بگيريم و که جائی 

ان را  ل م ده دالي شنھاد دھن ا پي ه ب ادل نام ھرگاه در جائی با پيشنھادی نتوانسته ايم موافقت نمائيم، صميمانه و از طريق تب

دگان م يکی از اگر بنويس.ابراز داشته ايم ا خوانن ه ب ادل نام ه خودم، تب بيشترين مصروفيت ھای متصديان پورتال من جمل

ه نکرده ام د، مبالغ ازه نمی . عزيز پورتال می باش ز اج دگان عزي تان وخوانن ن دوس ه اي ه تأسف آنجاست ک ن زمين در اي

ه وارد، سياست ھای کلدھند، تا نامه ھا و پاسخ ھا منتشر گردند، ورن ه  در برخی م ود ک نتر از آن می ب ال روش ی پورت

  .اينک وجود دارد
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ئن دات اصالحی و يا انتقادی را نايشنھھرگاه ما بدين عقيده می بوديم که طرح پ ائيم، مطم ستاخی تلقی نم ه خود گ سبت ب

 و به دنباله روی از پورتال آن صفحۀ نامه ھا خبری نيست و اگر ھم شکالً  اکثر سايتھای ديگر، که در آنھا از مانندباشيد 

ه امآرا ساخته باشند، به ھيچ نامه ای به غير از  سند، ن د و کنچه خود می نوي شار می دھن ه ان انت زم ب م خود را مل ه ھ ن

ا «ساس می نمايند؛ در پورتال ھم صفحۀ نامه ھا وجود نمی داشت، به نظر ما نفس موجوديت صفحۀ پاسخ آن اح ه ھ نام

اھی در پورتال»  ھادو پيشنھا يچ گ  مبين آن است که درب پورتال برای نظرات اصالحی، انتقادی و تکميلی باز بوده و ھ

  .از آن بابت ناراحتيی نسبت به نويسندۀ آن احساس نمی نمايد

ادی شان  ی و انتق شنھاد ھای اصالحی، تکميل ا را ما به آن عده از دوستان، رفقاء و خوانندگان عزيزی که با ارسال پي م

راز د ا اب شرده از آنھ وده صميمانه دست شان را ف ر جھت بھبود و تکامل کار مان کمک می نمايند، سخت احترام قايل ب

  .امتنان می نمائيم
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ھمان طوری که در مرامنامۀ . از حسن نظر تان به ارتباط نشر مطالب ايدئولوژيک و طيف گستردۀ آن يک جھان ممنون

اگون صفحۀ اعتقادی نيز  شه ھای گون ه اندي تذکار يافته، تجارب شخصی و شناخت ھائی که از افراد به اصطالح معتقد ب

شان می دھ ه نوجود دارد، به وضاحت ن د ک سلمانن ا م ذيرش اسالم از طرف ميليونھ ای ه پ ر مبن ستان ب  ساکن در افغان

وده است؛ تحقيق و مطالعه  استوار بوده و نه ھم پذيرش انديشه ھای غير و يا ضد اسال ائی برخوردار ب ان مبن می از چن

د، در ساختمان فزيکی افراد بلکه خالف اعتقاد به اسالم که برخی ھا آن را به مانند تأثير امر توارث  دانسته فکر می کنن

ه ال يافت ه اعتقادات نيز می تواند به مانند رنگ پوست، ساختمان فزيکی چھره و رنگ چشم از نسلی به نسل ديگر انتق ، ب

ر یھمان سانی که از يک خانوادۀ مطلقاً سفيد پوست، تولد طفل سياه پوست گذشته از شک بر انگيز ر غي خودی  داللت ب

د در موردش  ان سان می باي ه ھم د ب بودن آن طفل می نمايد، وقتی فرزند مسلمان ھم، از دين آبائی خود عدول می نماي

ا اسالمستان ديگر به مانند اين قلم و برخی دو، آنھائی ھم که نظر داد د، در التزام عملی و نظری شان را ب وده ان  قطع نم

ند، از  ده باش ر دست يازي دين ام ۀ الزم ب د از مطالع ه و بع ه آگاھان ائی ک جمع تمام آنھا که از ھزاران بيشتر اند، تعداد آنھ

ۀ ؛ زيرا برخی از آنھا بنا بر جو حاکم در محيط روشتعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کند  ھجری ۵٠ و ۴٠نفکری دھ

ست ھای اشغالگر در »متمدن نمائی«که خروج از مذھب باال ترين عالمت  ه امپريالي  به شمار می رفت و يا ھم اينک ک

ا ديانت اسالمھدفمند آنھا عليه جريان حمالت  ه ديانت مسيح و ي ل و ديانت  عده ای را با بذل پول و سرمايه ب ود متماي يھ

ق، حتا معتقد ساخته اند، ای عنصر تحقي ژوھش در اين طيف نيز حين تغيير اعتقادات، کمتر می توان جای پ ه پ  و مطالع

ه در را ديد ا و ده ھای ديگری ک پنتا ھ ا، س  و ھمين ھم است که جواسيسی از قماش کشتمند ھا، سليمان اليق ھا، دادفر ھ

د ردن آن جوزمان اوج جنبش مترقی، مارکسيست تر از مارکس خود را قلمداد می نمودن رو کش ک ه محض ف ، يکی ، ب

د ۴٠ آرزو می کند، آن ديگری از اساس خود را مسلمان دانسته خوشنودی خدا را  در عاقبت کار  ساله عضويتش در بان

ام تالشش به  ضربت زدن اھای خلق و پرچم را، شمشير زدن در زير بيرق محمد قلمداد می نمايد، آن ديگری ب ساما، تم

ه وجود که سر انجام خود را در ھماھنگی با جبھۀ دوستم ھم ھويت ساخت» المی، ملی، ترقيخواهاس«آن بود تا حزب  ، ب

ايش صاحب ابياورد و آن ديگری با بوسه بر دستان جاسوس کثيف استعمار، خودش که آبرو نداشت، احتم الً اگر جد و آب

  .ايندکدام آبروئی بودند، ھمان را نيز از بين برد؛ اسالم نمائی پيشه می نم

ل  ز وجود دارد، مگر نقطۀ مقاب گذشته از اين که در چنين طيف وسيعی جواسيسی که از آنھا نام برديم و متحدان شان ني

م  ا را در يک قل ام آنھ د تم م نيست و نباي ز ک د، ني ول می خورن دئولوژيک چون ماش ل تعداد وطنپرستانی که از لحاظ اي

  .  غم ساختجاسوس دانسته خود را از جنجال پاسخگوئی بی
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ه  ا در زمين د، ت ارمباز ھم تا جائی که تجارب شخصی و مطالعاتی اين قلم اجازه می دھ زی بنگ وانم چي ه جرأت می ت ، ب

هادعا نمايم که در اکثر اين تغييرات اعتقادی، نقش تأثير پذيری ر جامع اکم ب افی از  از فضای ح ۀ ک دم مطالع ب، ع  مکات

رعاب مطال، کمبود شديد کتمتعدد فلسفی ادی، تی و عدم موجوديت فضای آزاد ب الم اعتق شبرد يک بحث س تحجر و ای پي

ن ن می دھآن عومل اساسيی را نشان، »نمايندگان خدا بر روی زمين«استبداد مذھبی  ا دي شور ب ه ھای ک ه مکتب رفت د ک

  .اسالم فاصله گرفتند

ستان ردم افغان ه سالخی م ۀ ش به دنبال حاکميت مزدوران روس بر کشور و آغاز ب داد آن تجاوز رھزنان وروی و در امت

دک می  ا خود ي ز ب ا را ني شور شورا ھ ار ک اريخزده اش، اعتب امپرياليستی که گذشته از نقاب سرخ برچھرۀ تاريک و ت

زی ھای دھ نيمۀ دوم قرن بيستم درکشيد و غرق شدن کشور در بزرگترين تکان اجتماعی  ۵٠ و ۴٠ ھای ه، مذھب گري

ا و . اھی ھا و اسالم نمائی ھای تھوع آوری دادجايش را به اسالم پن ه ده ھ ه ب ق و مطالع دون عنصر تحقي م ب يعنی باز ھ

اھی   ه اسالم پن ان ب صد ھا جوان تحصيل يافته و الئيک که تا ديروز اطاعت از اسالم را برای شان ننگ می دانستند، چن

  .ت بستندو مسلمان نمائی آغاز نمودند که دست گلبدين و ربانی را نيز از پش

ام دوران  عکس اين قضيه را حين حاکميت از گوربرخاستگان تاريخ بر افغانستان يعنی مجاھد و طالب و در ايران در تم

وداکميت ح شاھده نم یجالدان اسالمی نيز می توان م دن از اسالم و اسالم زدائ د بري ی رون ر ، يعن ر استوار ب  مگر کمت

  .رداشت ھای عاطفی و احساسیمحور تحقيق و مطالعه و بيشتر متأثر از ب

ان  ما با اعتقاد بر اين که شرايط تکان ھای اجتماعی، فضاء و زمان مناسبی برای تغييرات اعتقادی نمی باشد، چه در چن

ال ؛ عنصر تحقيق و مطالعهیشرايطی به جا  نفرت ھا، خوشبينی ھا، شکست ھا، پيروزی ھا، سرخوردگی ھا، مال و من

، حين افتتاح پورتال صفحۀ اعتقادی را نيز بر آن افزوديم تا باشد آنھائی که می دند مؤثر باشنوانو ده ھا عامل ديگر می ت

د ه برخوردار بگردن ل امکان در زمين د اق ند از ح ته باش ا نداش ری ھای مکاھ. خواھند آگاھانه به چيزی اعتقاد داشته و ي

ساعد  ادیشجاعانۀ تمام نويسندگان و ھمکاران قلمی ما در بخش مسايل اعتق ن امکان را م ه اي ه عالوۀ آن ک خوشبختانه ب

ن  ان اي ا در جري ه وجود آورد ت نمود، تا به درستی راھی که پيش گرفته ايم باورمند تر حرکت نمائيم؛ اين زمينه را نيز ب

شانی ، دشوار و مخاطره آمي قرن به مثابۀ راھی سنگالخی١۴ سال و چند ماه، راھی را طی نمائيم که در تمام مدت ۵ ز ن

ق در آن را نداشت داد . شده ھيچ کسی جرأت طی طري ه تع ون ب ين اکن ا ھم ا ت ه ٧۴۵م ه ب  ميگابايت ١١٣ظرفيت  مقال

ا آن  وان رقابت ب ا راستی را ت مطلب به ارتباط مطالب اعتقادی منتشر نموده ايم که نه تنھا در شرايط فعلی ھيچ چپ و ي

  .ھمه مطلب به ارتباط مسايل اعتقادی منتشر نشده است قرن در داخل کشور اين١۴نيست، بلکه در طول 

د  ر تأئي ال مھ ن سياست پورت ر اي به ھمين مناسبت سخت خوشحاليم از اين که امروز دوستان و رفقائی از داخل کشور ب

  .گذاشته از ما می خواھند تا در زمينه بيشتر از پيش، مطلب به نشر برسانيم
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اھی مطمئن باشيد ما اين يچ گ سته، در توسعه و گسترش آن ھ ما را خواست خود دان د،  خواست ش غفلت نخواھيم ورزي

ه در ه جز تصحشايد بی جا نباشد بنويسم در تمام پورتال، يگانۀ صفحه ای ک ال حين ويراستاری ب تباھات و  پورت يح اش

م نوشتن کاستی ھا، با قيچی سانسور رو به رو نمی گردد، ھمين صفحۀ مسايل اعتقادی می  ا آنھ اط باشد، مگر ب ه ارتب ب

، فکر می کنيد نويسندگان اين صفحه تا چه اندازه تحت  و ارسال آن به پورتال جرأت و شھامت الزم دارد اعتقادیلمساي

سانفشار قرار دارند، آن ا نی را که به ارتباط اسالم به مثابۀ يک ديانت می نوي د، ت رار می دھن شار ق ر ف دام حد زي ا ک د ت

ا« را با شانی ھمکار ی ھ د» سايت کافران، سايت شعله ئ ه ص-قطع نماي اريخ آن ک ز ت ق اد طن ز از طري ی ني يس ق دن ف

شای  ادگی آن ھمکار در اف ا تأسف عدم آم ويتشبوک از يکی از ھمکاران ما عين تقاضا را با عين دليل نموده بود، ب ، ھ

ائيممانع از آن شد تا ما تمام نامه ھای مبادله شده را منتشر سا و  -خته، چھرۀ اين جاسوس کثيف را بيشتر از اين افشاء نم
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تالشی وجود دارد تا نويسندگان و ھمکاران ارجمند ما را که عليه دين و ديانت در کل می نويسند، شناسائی عکس آن چه 

ا را  ه طرق مختلف صدای آنھ وده و ب و نم صديدر گل ام مت وانی تم د عن داد تھدي ه چه تع ا ب د و ي ه نماين ه خف ال ب ان پورت

سی از قماش حسين،  غ جواسي ور سناخصوص اين قلم که بنا بر تبلي ر غف والد «داکت ی»پ ر«  و صادق دن والد گ ه ، »پ ب

الق داد  ، آن که می بايد بار مسؤوليت نوشته ھای خودم را به دوش بکشمعالوۀ  م خ ستم، ھ م آزاد ھ انی ھ م پغم ستم، ھ ھ

م ار برھا ھستم، ھم شاھد روشنگر ھستم، ھم سرو اب قل ن ب ده در اي ه در آين حث ھستم، ھم عزيز نعيمی و ھم ھر کسی ک

  ، وجود دارد؟؟بزند، خواھم شد

م  نه ھم اين تھديدات، ھيچ يک قادرنيد مطمئن باشيد که نه آن تخريبات واشما می تو نيستند جلو کاری را که آغاز کرده اي

ه اداسد نمايند، ود ک ه دوام بخشيدن از  مگر نبايد يک حقيقت را فراموش نم رد ب ار، رابطه می گي ن ک ه و گسترش اي م

رد  ق می گي ال تعل ه پورت ه ب طرف نويسندگان و ھمکارانی که تا اين زمان و من بعد در زمينه قلم خواھند زد، تا جائی ک

د ساير مط ب، مسؤوالنه ھمان طوری که تا حال انجام داده ايم از اين به بعد نيز مطالب ارسالی در آن زمينه را به مانن ال

ه برخی ندر ھمين جا بی مورد نخواھد بود به ا. ويراستاری نموده در بھترين شکل آن منتشر خواھيم نمود اد ديگری ک تق

ال » مارکسيست ھاجوجه «از  شراتی پورت ھمنوا با جواسيسی از قماش حسين، پوالد و صادق دنی، به انتقاد از سياست ن

  .معرفی داشته اند، نيز اندکی مکث نمايم»  لنينیضد«ن را آپرداخته و اينجا و آنجا 

ی و  بش انقالب ا جن د، ت ول می گيرن افرادی از قماش حسين جاسوس، پوالد و صادق دنی که برای کمونيست نمائی خود پ

 ، ازتخريب نمايند، آگاھانه حکم داھيانۀ مارکس را در نقد از مذھب ناديده گرفته» کمونيستی دريچۀ«مترقی کشور را از 

گل " از لنينيزم می خواھند به خورد مردم بدھند پذيرفته، نقد مذھب را بگذاريم برای زمان ،ما می خواھند تا آنچه را آنھا

ه يعنی زمان" نی د و آن ديگری ُس«ی ک ه در اساس وظيف.»رنیيکی دھل بزن ا ک ان  آنھ د و از بابت ھم دھل و «ه دارن

ائيم ا معرفيی از لنينزيم، از ما می خواھند تا پو پول می گيرند، با چنين انجو دارند» رنیسُ  ر کفش اره نم ان را براب ی م

  :و اين ھمان چيزيست که پورتال نمی تواند با آن مخالفت ننمايد تا چه رسد به آن که با آن موافق باشد، زيرا

ي ۀ روس ين جامع شابھی ب رين ت وبر، در  قۀما را اعتقاد بر آن است که گذشته از بسا موارد ديگر که کمت ل از انقالب اکت ب

ان آن الب و در جري تانۀ انق ونیار، و شآس ستان کن اعی افغان ران يط اجتم ن و  و اي سألۀ دي ين م ذارد، ھم ی گ اقی نم  ب

ه يزم لنين، در نتيجه نمی توان روح مارکسيز بودهاين جوامعچگونگی برخورد با آن نيز يکی از وجوه مغاير  ل «م ک تحلي

ه را  ت،اس» مشخص از اوضاع مشخص ردم خود ب يھن و م ال م وده، وظايف خود را در قب انی نص آن نم داء و قرب ف

  .فراموشی سپرد

قبل از ورود جامعۀ روسيۀ آن روز در دو دھۀ نخست قرن بيست و روياروئی مستقيم پرولتاريای روسيه ما می دانيم که 

تيزم، کليسا و در نات به وسيلۀ لوتر و جنبش پروتسان ھای اعتقادی مذھبنيعليه طبقات حاکم آن کشور، نه تنھا در اروپا ب

بش جدائی  وده و جن راری نم ه ھای شان ف ستو خان ذھبحکومت نتيجه حاميان مذھب را در پ تح از م ائی را ف  سنگر ھ

ا توان ذھب از عقب آنھ ه ديگر م ۀ انموده بود ک ود، بلکه در جامع اعی را از دست داده ب ر خرد اجتم ه ب يئی حمل ۀ روس

ی، ، به يمن مبارزات روشنگرانۀ روشنآنروزی نيز ای غرب ع اروپ تآورد ھای جوام فکران سدۀ نزده روسيه و ترجمۀ دس

هکليسای ارتدوکس کمترين توانی در تقابل  ایعلي ان شرايطی،  نيروھ ه نداشت، در نتيجه در چن شرو جامع ی و پي  انقالب

ار لنين به مثابۀ پيشوا و رھبر انقالبی که در چشمرس قرار  گرفته بود، نيازی بدان نداشت تا از شدت عمل عليه مذھب ک

اس و بزرگی ار بگيرد، زيرا در روسيۀ آن زمان نه امالک و مالکيت وقفی به مقي ران وجود دارد، در اختي  آن چه در اي

ت رار داش اج انقالب ق اکم آم ۀ ح ۀ طبق ه مثاب سا ب م دنکليسای کاتوليک قرار داشت و نه ھم شخص سردمداران کلي ه ھ  و ن

ارزه و تغيروسيۀ آنروز مسيحيتطبقۀ حاکم و دولت ايدئولوژی حاکم بر  وع مب ا ھر ن ور ي بود، ت را عب ان مج ری از ھم

اکم در ھر دو کشور اسالم می  ۀ ح نمايد، در حالی که در افغانستان کنونی و حتا ايران، گذشته از آن که ايدئولوژی طبق
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ه يز اسالم حتا پايگاه ايدئولوژيک دولت نو  باشد اد راسخ ب ا اعتق است، نيروھای اپوزيسيون و حتا بديل احتمالی آن نيز ب

ستان نداسالم در صدد آن ا ردم افغان ای م ر پ ودالی را ب ستی و فئ ران  تا از طريق اسالم زنجير ھای اسارت امپريالي و اي

د مدينروشنگری عليه در نتيجه در ھر دو کشور ھر چه محکمتر ببندند،  ده،  صرف در ح اقی نمان دئولوژيک ب ارزۀ اي ب

ردد،  ،ايدئولوژی طبقات حاکمدين به مثابۀ بلکه با مورد حمله قرار دادن  اتيی می گ ی و طبق ار مل ان ب بر خوردار از چن

  .ھيچ روزنه ای برای بيرون رفت از اوضاع کنونی مقدور چه که حتا متصور نيستکه بدون آن 

ا حال با در نظرداشت چنين اوضاعی وقتی ج د ب ی می خواھن ان شدنواسيسی از قماش حسين، پوالد و صادق دن  در پنھ

ه  ن زمين ه زعقب سنگر خود ساخته از لنينيزم برپورتال تاخته و عملکرد آن را در اي ه ب د، واضح است ک ر سؤال ببرن ي

ز  ذھبی شان ني دان م ا وج صفيه ب اتوانی شخصی خودشان در ت أثير خود را عالوۀ پولی که به ھمين سبب می گيرند، ن ت

ادات »  واين يکاد«به » جاه و جالل«و يا ھم » د و باالق«دارد، چه آنھائی که به خاطر  ای اعتق ر مبن پناه می برند، و يا ب

ته و حين  رآن گذش ر ق م از زي وز ھ د ھن سافرتی برون ه م د ب ده و می خواھن رون ش ه بي مذھبی فرسودۀ شان وقتی از خان

ا ا مگذشتن از قبرستان، می کوشند تا ليدن تيل سياه را بر پيشانی از ياد نبرند، نمی توانند غير از اين باشند که ھستند، آنھ

أمور ...  ومی بايد عليه پورتال توطئه و تفتين کنند، بر افراد آن تھمت ببندند، ھمکاران آنھا را فحش بدھند اره م را بيچ زي

  . اند و مأمور ھم که معذور می باشد

ای پيشنھاد تان را مبنی ب ه خصوص آق ا ب اران گرامی م ه ھمک ن ک ا«ر اي ا » رھ ين خود آنھ ه يق د، ب م بزنن م قل رای داي ب

آغاز نموده است، اميد است » مطھری«سلسلۀ جديدش را در تقابل با خزعبالت » رھا«خوانده اند و به ھمان اساس آقای 

ايرين ن ر فعاليت ساير ھمکاران گرامی اعم از آقايان سعيدی، آزاد، نعيمی، باحث و س ه ب ز در زمين زوده، ھای ي شان اف

وع ضمن پاسخگوئی ز مرف ا را ني ان م ديھای اساسی زم ز، يکی از نيازمن ان عزي دگان و ھمرزم ما خوانن  به تقاضای ش

  .بگردانند

  !رفقاء و دوستان

بش چپ را ھر چه يشما به حق از پورتال تان خواسته ايد، تا جانبازان جن دان وس وده و ب ی نم شتر معرف ا  بي له نگذارد ت

رين تالشی  دون کمت ه خود ب ائی ک ی آنھ ی، يعن ه ئ بکاران سياسی حرف ردد در دست کاس زاری گ خون جانبازان مردم اب

د خود را در عقب  ا خون جھت نفی استعمار و ارتجاع اينک می خواھن ردم م ا ھزار از م ست و صد ھ ھزاران کموني

  . نمايندد ماھی دلخواه خود را صي، شاهپنھان نموده

  !رفقاء و دوستان گرامی

سيار  م از جانب ديگر ب راز می داري ما اب ه حق ش ن خواست ب ا اي ق کامل خود را ب اھم و تواف ر از يک جانب تف ا اگ م

  :متواضعانه می نگاريم

ا پورتال در مقايسه با جنبش ھای پر عظمت آزاديخواھانۀ مردم  ه خصوص م ان و ب ستر زم اد ۴در ب ر يک نھ ۀ اخي  دھ

د  کوچکنشراتی  د ش با محدوديت ھای عديده ای می باشد، ما را عقيده بر آن است که اين نھاد کوچک زمانی قادر خواھ

ه  ائی ک دم اول آنھ ا در ق دگان م رد خوانن رد ف ه ف ذارد ک ام بگ تا در جھت انجام چنان وظيفۀ سترگی با متانت و درستی گ

ه  چنان رسالتیچون شما رزمندگان آگاه و مبارز به ضرروت انجام  پی برده اند، خود پای پيش نموده، ھر آن کسی را ک

غالگر، ۴حد اقل شناختی از وی دارند و می دانند که آن فرد در جريان اين   دھه به وسيلۀ مزدوران روسھا، روسھای اش

وزاارتجاع مذھبی اعم از مجاھد و طالب و  ا و دست آم ستر امريک اليزم جنايت گ يلۀ امپري ه وس ر ب ن در سيزده سال اخي

  . زنجيری آنھا به خون غرقه شده اند؛ معرفی داشته از گمنامی به در آورند

تنھا می بايد طيف جنبش انقالبی را در بر گيرد، بلکه با حرکت از نه در ھمين جا بالفاصله بايد بيفزائيم که اين جانبازان 

يلۀ فقط آنھائی اند که در مسير آاء دان و شھاين موضع که وارث حقيقی خون جانباز ه وس ه ب ته، راھی را ک ام گذاش ا گ نھ
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ام آزاديخواھان و عناصريده ادامه می دھند،دخون آنھا سرخ گر ی خون تم د خود را وارث حقيق  ارتجاعی  ضد می باي

ازان می باشد، بلکه . دانسته، در معرفی آنھا غفلتی به خرچ ندھيم دير آن جانب ا بزرگداشت و تق ه تنھ انجام چنين امری ن

 مبارزه ای است عليه آن عده از عناصر خاين و رياکاری که از يک جانب بوسه بر کفشھای خونين کرزی در نفس خود

د و از جانب ديگر می یزده از چپن وی تعريف می نمايند و وطنفروشی وی را ب داد می نماين  شرمی تمام فداکاری قلم

ا خواھند چنين وانمود نمايند که گويا به پاسداری از خون شھداء اينج ا و آنجا در جلسه ای اشتراک ورزيده و از فقدان آنھ

اکر منش و عاری  .آھی از سينه بيرون می کشند اين عناصر خاين و ميھنفروش بايد بدانند که مردم افغانستان، ماھيت چ

ستند بو از شرافت انسانی آنھا را به خوبی درک نموده  تخباراتی و جناياديگر قادر ني ا ھويت اس ازی ھ عبده ب ۀ  ش تکاران

  .شان را مخفی بدارند

  .بناًء ما با بی صبری تمام در انتظار آنيم تا فرد فرد رفقاء و دوستان، خود قلم برداشته به معرفی جانبازان مردم بياغازند

يم، توجه  ام دھ اری انج د ک بش چپ می باي اريخ جن شر ت سمت نگارش و ن ه در ق ن ک ر اي ی ب ما مبن به ارتباط پيشنھاد ش

  : را به نکات آتی جلب می نمائيمرفيقانۀ تان

ه وجود  تائيد پيشنھاد شما به مثابۀ يک ضرورت -١ ا ب زد م غير قابل انکار؛ نه بدان منظور که فقط اطالعی از گذشته ن

ده  آيد، بلکه به صورت عمده بدان علت، که چنان نگرشی بستری گردد برای نزديکی افراد، گروه ھا و سازمانھای رزمن

  .جنبش انقالبیرزمنده در درون دت در رسيدن به وح

دم اول انجام اينکار در -٢ ا ق ارزاتی است ت اد ھای مب ازمانھا و نھ ۀ س ی، در ، وظيف بش انقالب ناد جن ر از اس تان پ ا دس ب

د  ه مانن ه ب سانی ک ا ک ه گوي د ک نگارش تاريخچۀ جنبش چپ اقدام نمايند، البته نبايد از اين تذکر چنان استنباطی به عمل آي

د، بلک، فارغلم و صد ھای ديگر در ارتباط تشکيالتی قرار ندارنداين ق ذکر بال نشسته ھيچ کاری انجام ندھن ه گذشته از ت

ه محصول تباقی ما ھمه مسؤوليت داريم، م»در قدم اول« ی، ھر آنچه را ک بش انقالب  تا جھت تدوين درست تاريخچۀ جن

ته در » علی وعمر« تاريخی جنبش و بدون حب و بغض تجربۀ مستقيم خود ماست، بدون کمترين تحريفی در وقايع نگاش

ی کشور سرگذشت حزن خدمت تاريخ قرار دھيم بش انقالب ا تأسف جن ه ب دان علت در خور اھميت است ک ر ب ن ام ، اي

رار  انگيزی داشته، جدائی ھا ، تنھا ماندن ھا، بريدن ھا، تلفات و قربانی ھای عديده و نا محدود، جنبش را در وضعيتی ق

ا وی حرف آخر را زده و حرف ه گوي د ک ان  شداده است که در ھمه جا ھر گاه کسی ادعا نماي ر چن ام است، اگ حجت تم

شخصی باال خانه را اجاره نداده باشد، به يقين جاسوس بی آزرمی است که می خواھد برای جنبش انقالبی کشور مطابق 

ارش کاری که از سالھا بدي. ميل و دستور بادارانش، قلم بزند و دادن عناصر مترقی ابرا ن طرف حسين جاسوس که ک  ل

اما ی س ناد درون شای اس ا اف از و ب رار داد،آغ ارنگش ق منان رنگ ر ضربات دش ازمان را در زي ا  آن س سوئی ب ، در ھم

ستعار  ا اسم م ردی ب ا ف ی و ي ی صادق دن شتمند يعن ه ک والد«جاسوس بچۀ منوط ب ه عمری را در معيت شخصی، » پ ک

   .، صورت گرفته است، ادامه داردسپری نموده» کريم زرغون«تخباراتی با خلقی معروف و دو آتشه سياسی و اس

تبردھا و  وده و از دس غال نم ی اش بش انقالب ه جن ان را خدمت ب ن ش ه، ذھ ائی ک ام آنھ ه تم د ب ا صدای بلن ا ب ين ج در ھم

ه  اطنفروش نامبرده شده ناراض و ناراحت اند،وجعلکاری ھای عناصر خاين و  اه خود شروع ب عالم می دارم، که ھرگ

اريخ  ا ت رای آنھ ا ب د ت ی مترصد فرصت ان رين غفلت ی کمت نوشتن تاريخ مبارزات شان ننمايند، دشمنان مردم افغانستان ب

ه چرا در جواب يک . بسازند د ک م را مالمت می نماين ن قل ا اي اين افراد که با تأسف برخی از آنھا مذبوحانه اينجا و آنج

ا  و جاسوس معلوم الحالی که شبنامه نوشته بود، بخشی ھای از تاريخ پر عظمت ساما را نگاشتهوطنفروش  و به زعم آنھ

ردا ديگران اگر افشاء گری نموده ام، بايد بدانند که  من امروز آنچه را تاريخ مبارزاتی خودم و رفقايم می باشد ننويسم، ف

ا . د نوشتنآن را با مرچ و مصالحۀ امپرياليستی خواھ ان را ب پس تا دير نشده بکوشيم ھريک از ما حد اقل تجارب خودم

  .صداقت انقالبی به جنبش انقالبی کشور تقديم نمائيم
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  !رفقاء و دوستان

منديم د، سپاس ی گردن ال م ه و ارس ال تھي گران پورت يلۀ گزارش ه وس ه ب اتی ک ورد گزارش ان در م ا از حسن نظرت ، از م

ائيم، آنجائی که می دانيم ھمۀ ما در آ ال گزارشات نفی نمی نم غاز کاريم احتمال کمبود و کاستی ھای مشخصی را در قب

از مقايسۀ گزارشات گزارشگران پورتال با ساير منابع خبری  که  تا جائی،مگر يک نکته را با صراحت اعالم می داريم

ه گ ود ک ا نم وان ادع ی ت رأت م ه ج د، ب ی آي ر م گرانو گزارشگری ب الی گزارش ات ارس ی و زارش ار تحليل ال، ب  پورت

انه ھای يتفس ر نگوئيم در رس ه اگ ی می بخشد ک ان ويژگي دان چن د، ب ريی را که در بطن خبری بودن خود حمل می نماي

م  ا آنھ ست، ب دی ني يچ تردي ودن آن ھ ر ب م نظي ر است، در ک ردم خود افغانستان بی نظي ما از دل م د ش ه مانن ز ب ا ني آن ھ

ا ھ و رفيقانه آن گزارشات برخاسته، آگاھانه، رضا کارانه د، م ه و ارسال می دارن يم را تھي ا می کوش ا را آم در اينج نھ

ه خاطر  شتر ب ر است، اينکار را بي ا دو نف ار يک و ي ۀ گزارشات ک د، تھي چنان ويراستاری نمائيم که برخی ھا فکر کنن

  .  کاھش بدھيماحتمال حمله، تلفات را به حد اقل آنمسايل امنيتی انجام می دھيم تا در صورت 

ه  ين رو صميمانه دست کمک ب افی نمی باشد، از ھم يچ صورت ک ه ھ ا ب اين را ھم می دانيم که زحمات آنھا و تالش م

رسال اطرف شما رفقاء و دوستان دراز نموده، رفيقانه از شما تقاضا داريم تا در اين زمينه ھم از کمک دريغ نورزيده، با

  .را در تکميل کار ما ياری برسانيدگزارشات جامع و ھمه جانبۀ تان ما 
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ز  ا مغ وقتی شما از کمبود مواد آموزشی در زمينه ھای مختلف ياد می نمائيد، می توانيد مطمئن باشيد که ما درد تان را ت

ا عين مشک وديم ب وديماستخوان درک می نمائيم، چه خود زمانی که جوان ب رم می نم ا . ل دست و پنجه ن ه از ت ائی ک ج

ويسمقا ه تۀ شرايط آنروزگار با امروز بر می آيد، تھيه کتاب در شرايط فعلی با در نظرداشت امکانات کمپي ری و کتابخان

وتر و اھای ديجيتال ه از کمپي رای کسانيست ک ن سھولت ب ا در ھر صورت اي ر باشد، ام ا حدی بھت ات م می تواند ت کان

ردن از انترنيتی برخوردار می باشند، در حالی  ره ب ه بھ ستان، کسی را ب سمت ھای افغان که بسيار ممکن است دراکثر ق

ان« ھمان داستان تاريخی کمپيوتر و انترنيت رجعت دادن، ه جای ن انزدھم » کلچه ب وئی ش اری انتوانت«ھمسر ل را » م

  .تداعی نمايد

اير  آثار کالسيک و سودمند رابا آنھم تا جائی که برای ما مقدور بوده و است، در حد توان کوشيده ايم تا نشر ار س  در کن

دوظايف نيز انجام دھيم، می دانيم که اين تالش ما ناچيز تر از آن است که نياز جنبش را مرفوع نموده  ا در ھر بتوان ، ام

ه سد راه. صورت آنچه را در توان داريم، از تقديم آن دريغ نورزيده و نخواھيم ورزيد  يکی از مشکالتی که در اين زمين

ضمن آن که آنھا را بخش بخش و سبک تا . است» فارمت وورد«ما می گردد، عدم دسترسی به نوشته ھای ارزشمند به 

  .ساخته منتشر می سازيم، در زمينۀ ويراستاری مجدد آنھا از لحاظ دستور زبان نيز خدمتی انجام داده بتوانيم

ان ل دريافت داشتند پيام نيازمنديھای شما را خوانندگان گرامی پورتاهخوشبختان ا . س«  و ھمکاران ارجمند ما آقاي ، »رھ

ۀ » فريد پرواز«و » پيکان بنوال« رای کتابخان ی را ب اد، کتب ات زي ا صرف وقت و تحمل زحم وده، ب ه عمل نم مبتکران

دارسال پورتال  م ارسال بدارن د ھ ر نگوئيم سرآغاداشته و قول داده اند که من بع ا اگ ن حرکت آنھ د است اي ز، می ، امي

ان  اتی توانيم بنويسيم سرمشقی باشد بر تمام آن عده از دوستانی که به چن ز امکان وان ارسال آن را ني د و ت دسترسی دارن

ا  ه و ضد ارتجاعی آنھ وم را در پيکار آزاديخواھان رز و ب ن م تين اي دان راس ه، فرزن ان خود آموخت دارند، تا از ھمرزم

  .ياری برسانند
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ر روی یاه ديگری که جھت رفع نيازمنديھار ه ھای الکترونيک ب . دی« شما رفقاء به کتاب وجود دارد، ارسال کتابخان
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ه حين ويراستاری مطالب و تطبيق برخی از نقل قولھا با اصل ھزار جلد کتاب و مقاله را در اختيار دارم، مجموعه ای ک

ا . نوشته، سخت کار آمد و به درد بخور می باشد وتر از ھرگاه شما رفقاء امکان آن را داشته باشيد ت دون آن کمپي ه ب ه ب ک

دانترنيت وابستگی داشته باش رار دھي ان ق ال افتخار ن آدر . د، استفاده نمائيد، می توانيد اين قلم را در جري ا کم صورت ب

ه  ما، آن کتابخان دھم، را خواھم کوشيد تا با رفع مشکالت تخنيکی در رسانيدن آنھا به دست ش رار ب ز ق ما ني ار ش در اختي

  . و ھر آن کسی را که بدان نياز داشت، با آن مسلح بسازيدفقط به يک شرط، که حين تکثير آن دست تان نلرزد

ه دشمنا ه ھای ما می دانيم در شرايطی ک يعترين زراد خان ه ھای جنگی، از وس ا گذشته از زراد خان ردم م يھن و م ن م

شتر ا ھر چه بي د، ت ه سختی تالش می ورزن  تصرف ذھن تبليغاتی و نشراتی نيزبرخوردار بوده، با بذل ميليونھا دالر ب

ان انسانھا را متحقق بسازند، ھمکاری در ارسال آثار انقالبی و دورانساز از چه اھميتی می  تواند برخوردار باشد، به ھم

. اساس می توانيد مطمئن باشيد که آن چه را در ھمين زمينه در اختيار داريم، از شما رفقای ارجمند دريغ نخواھيم ورزيد
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غ نو ذيرش آن دري سته از پ ا اينک اميد اين پاسخھای کوتاه و بريده بريده را به سؤاالت تان با ديدۀ اغماض نگري د، م رزي

ما آن را  ا ش دواريم ت با ھمين سن و سال و با وضعيت جسمی نچندان خوب نقطه گذاری ھائی می نمائيم، مگر سخت امي
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