
  »معناي قرآن « سپاس  براي نشر كتاب                  
  
  

  !فرزند شائسته و ممتاز عصر افغانستان جناب عزيز جرئت 
  

  .اين سپاس نامه خالصانه را از من بپذيريد » معناي قرآن « با درود هاي گرم  ؛ نسبت نشر به موقع  كتاب 

ترگ و قهرمانانهء مشابه شما برخوردار شده پيش از اين نيز از خدمات س  و جوانان كشور من و مردم 
شما خود ميدانيد كه منظور من چيست و اميد . خارق العاده دارد ي برازنده گي  بوديم ؛ ولي اين مورد 

  .برخوردار شوند   و  برخوردار باشند  ض چنين  شعورياز في  ديگران هم  وارم
را به  اتأكيد شايان  قرار گيرد ؛ توجه هامر مورد  و مبرميت   روشن شده باشد  براي اينكه بازهم همه چيز

  :سند زير جلب ميدارم 
.............................................................................................................  

  ��� ؛ 	�ص و رأ�ً�
  

  ! ..…رفيق و برادر عزيز و نادره ام جناب 
  
و سپاس هاي فراوان ؛ آرزو مندم در كمال تندرستي و رواندرستي و  ترامات و اح  تقديم سالم هابا 

  . به سر بريد   شادابي باشيد و با فاميل گرامي و فرزندان ناز تان خوش و خرم
سخت مصروف هستيد و منكه خيال ميكنم ، همين ساعت و در نهايت همين روز را در  شما هم   ميدانم 

  .ممكن است ؛ كار هاي خود را به جايي برسانم   هرچه  و بايد اختيار دارم 
اين اثر بيش از پيش غنا و پهنا مي يابد و به چيز هايي مرا . است » معناي قرآن «دغدغهء بزرگ من كتاب  

دريافت و توانايي حد اقل به  از يو از سوي  ميرساند كه از يكسو در وصف دهشتناكيي آن كلمه نمي يابم
  .ميشوم   دچار هيجانات ناگفتني ها  كرسي نشاندن آن

آرزومندم در همين ماه رمضان كه حسب عقايد قرآني ماه نزول قرآن است ؛ معناي آنهم نازل شود يعني 
  . كه به نشر برسد 

  !عزيز جانم 
ها خواهم شد  ندارم ؛ بلكه مسلم ميدانم  قرباني ي آن  و ساير آثار خود  منكه نه تنها توقع امتيازي از اين

» خيانت به سوسياليزم « و بدون آنهم از نظر طبيعي چندان وقتي برايم باقي نمانده است ؛ ولي اگر كتاب 
به جريان تاريخي ـ » خيانت « را مرور كرده باشيد ؛ بهتر متوجه ميشويد كه همچو آثار و اقدامات يا 

  . »  امتياز و فرصت« و يا  جهاني است كه ما خواهي نخواهي به آن تعلق داريم 



. همه گان بي مشكل نيستند » فرصت « معناي   با  ليو مشكل نداشته باشد » امتياز « معناي  با  شايد كسي 
امتياز « و  از فرصت   توانيم و لذا ما در حالي مي  افاده ميكند  را» زمان « فرار  بيشتر عنصر » فرصت « 

  .ندهيم  ز دست ا را  زمان   ببريم كه حتي ثانيه اي از بهره   »فرصتي 
در افغانستان   و اخالقي آنان كه حد اقل وضع موجود  و سياسي در شرايطي كه قواي نظامي و توان مالي 

و فرسايش سرسام آور گذاشته است و هيچ بعيد نيست  توانستند حفظ كنند ؛ رو به تحليل  را ميو منطقه 
ور خود را گم كنند ؛ جز تجديد و تشديد كه آنان افغانستان را به پاكستان و آي اس آي بسپارند و گ

وريانتي باقي   و به مرور در كل منطقه و قرآن در افغانستان  پرچم اسالم   و سلطهء بربر منشانه زير نام 
  .نمي ماند 

بلكه   بي ثبات ميسازد  و  حتي ايران را نه فقط ناآرام و  هند  و اين وضع آسياي ميانه ، روسيه ، چين 
به همه اين سرزمين ها گردد و اينكه سرانجام چه پيش   ب لشكر كشي هاي حضرت عمريممكن است موج

يزم هيتلري قابل مقايسه خواهد بود و يا نه ؛ فقط قابل انديشه ي فاشمي آيد و آيا آن وضع با دنباله ها
  !است 
و ميتود هاي اثبات منطق و با پشتوانهء  كالم ديني  ءو محمد از زاويه حوال بازشناسي قرآن حال و ادرين 

و خردمندانه و مدبرانه آن تا سطح مكاتب و مدارس و حوزه هاي   و اقناع ساينتفيك و نشر و اشاعه درست
و دوستدار محمد ؛   قرآن  ساير بالد و جماعات معتقد  به آنچناني آن ترجمهء دقيق و اشاعهء و علوم ديني 

  !داريم  ؛ منافقانهي هجوم ارتجاع مذهبي   و مورد  است كه ما جناح متقابل» امتياز و فرصت « همان 
» معناي قرآن « است و با كتاب » كفر حربي « قرآن چيزي دو مرتبه بدتر از   اين ؛ حسب! منافقانه : گفتم 

قرنه است كه افشا و خنثي و در صورت اشاعهء الزم آن به جهان اسالم ؛ بي اثر  14همين منافقت عظيم 
  .ميگردد 

د بخت  بد پرچمداران و انقالبيون افغاني و جهان اسالمي و فراتر از آن است كه اين كار شاي. خوب  

توسط عالم افتخار انجام شده كه بت ها و بت پرستان به وئ نظر خوشي نداشته اند و ندارند و يا مي 
يزم ديالكتيك و منافاتي با ماتريال؛  هوكي بگيرد و ببينيم...  4و  3بايستي از دهليز هاي انترناسيونال 

  ايدئولوژي دورانساز طبقهء كارگر دارد يا چطور؟
كه  ……مثالً قرار هايي داشتيم با . موضوع چنين و بدتر از اين است . نمي خواهم زياد درد سر تان دهم 

و اخيراً عده   گرديد وقت كشي هيچ   و غفلت و ميگردد ، همه در سكوت  بر  پيش سه سال  سابقهء آن به 
دچار احساسات شده و حركتي كرده » گوهر اصيل آدمي « آشنايان تاجر پيشه كه از نشر كتاب اي از 

 ..…بودند كه تا وجهي فراهم نمايند و كتاب را به ده هزار نسخه چاپ كنند ؛ تعجب مي كنيد كه جناب 
و متأسفانه  ز استـب, او  ؛ و فراتر از آن ……چرا كه در . چطور مؤفق شد ؛ اين حركت را خنثي نمايد 

   .ز انداخت ـرغبت ب  و ميل   به  بايد نگاهي هم ديگران گوسفند و ناگزير در همچو موارد 



چون ايشان رابط ؛ است خدمت تان پست كردم  .…در همين رابطه آخرين نامه را كه عنواني جنرال 
همه  يا طرف مقابل  يا   من انگار يا  پس از اين نامه سكوتي پديد آمده كه  .تشريف داشتند   انترنيتي ما

   !اصالً مرده ايم 
بيانديشيم كه آنهم بسيار به شخص هاي   و زنده گان  فقط به زنده گي! را بگذاريد به حال ؛ شان  مردگان 

. اينجا سؤال ملت ها و نهضت ها و خلق ها و تاريخ در ميان است . شخيص ما محدود و منوط نيست 
از شما آرزو ميكنم كه گذشته از هزار كار هول ؛ ولو اگر آزموده را مسئوليت تاريخي   با بدينجهت 

آزمودن هم خطا باشد ؛ در حدود توان خود با مدعيان مورد نظر در زمينه ارتباط ها و تفاهماتي برقرار 
  . است  فرصت وامتياز  وشانس يد كه اين ؛ يك ئكنيد و گردن خود را خالص نما
شكال در اين باشد كه كتاب از نام من انتشار اگر ا. ت وصفي به كار نبرم اجازه دهيد من در مورد ؛ كلما

. لطف كنند نام هركي را دوست دارند ؛ بر سر آن بگذارند  ؛  و آنان بازنده ميشوند مي يابد و من برنده 
   ... بي نام انتشارش دهند ولي انتشار دهند ؛ در همان سطحي كه قبالً عرض كردم و اال 

  
  پيروز و بهروز باشيد                                                                                    

  18/8/2010عالم افتخار ـ                                                                                  
.....................................................................................................  

  !جناب جرئت عزيز 
. چنين امري از پيش برايم معلوم و مبرهن بود  .و ندارد  است و اثري نداشته  كنون جواب  اين نامه هم تا

عزيزي كه اين نامه به وي ارسال شده است ؛ نه تنها در موقعيتي نيست كه چنين كارهايي  را  به سامان 
چنين فضا و يارايي وجود  !رساند ؛ بلكه اصالً در گسترهء به اصطالح  نهضت چپ و ملي  و دموكراتيك

 دچار بيخوابي ؛  از شنيدن  همچو  پيروزي ها  و  ثمرات  نهضت  و  متعلقات آن ؛  رفقا  و  بيشتر هم !   ندارد

عور الزم  براي ادراك آن ها را داشته مي گردند ؛ البته مشروط  به  اينكه  ش  رواني  و گرفتاري هايها 
  ؟! ما خيلي كم باشد! باشند ؛ تصور نمي فرمائيد كه اين عطيه  نزد  بزرگان

 سايت بزرگ آريايي بيش از هر  صفحات. نميشود درست كاله چندان به هر حال ؛ به گمانم كه از اين نمد 
  !خيلي ها گويا ست و همين شماره ثبت كرده مي رود   همين حقيقت را؛  گر چيز دي
ي هيچ انقالبي .  را ممتاز و فرزند شائيستهء عصر ما خواندم  و ماحول است كه من شما  همچو فضا تحت 

و شهامت يك اثر ماوراء استراتيژيك  عميقاً مرتبط  با آن سخاوت   آتش پرچه كه دعوايي خدايي هم دارد ؛
 و در قيد  چنگ و دندان ددمنش ترين قدر قدرتان را ؛ ميليارد انسان جهان  وجدان يك و نيم  و  به ايمان 

  !بسپارد  جهانتازي نميتوانست  به دست امواج نوري  ظرف ساعاتي چند   چنان قهرمانانه



درست است كه من وظيفهء خود را شناخته و آخرين ساعات عمرم را علي الوصف هزار معضله فقط وقف 
را خواهند نوشت و تحميل خواهند  چند كم مايه آن  باالخره  هرگز ـ حتي از تاريخ كه  و آن كرده ام 

  .ندارم  كرد ـ انتظار قدر داني و پاداش را 
به طور يك كل تقريباً مسلم ميدانم كه مدعيان رهبري كه عناصر . ولي درعين حال نميتوانم كر و كور باشم 

را به ساز  امراض شان آنان  ند و يابه آي اس آي مربوط ا تقسيم كرده اند ؛ عمدتاً  به صد دسته  چپ را 
  . پيچ ميدهد  تاو وـ   و موساد و مماثل ها و قبله گاهش ـ شرير ترين جناح سي آي اي  آي اس آي 

يعني آي اس آي ؛ منظور آي اس   .… و بيشتر كانديد رياست جمهوري 50حزب سياسي  ؛  120 – 100
 ISI= ميگويم مراد آي اس آي ؛ و چون رياضي دان نيستم ن  و  اي

خود را به طور طبيعي شر   قسماً ه شده گان ديرهبر تراش  و  اين رهبران. البته كه نوميد مطلق نيستم من ؛ 
؛ سرنگون خواهند چنين در تهلكه  ييانت و جنايت خود عليه نهضت و وطنزير ثقل خ  اًو قسم  كنند كم مي
يبهء همچون شما عزيزان به نيكويي و روشنايي و آيندهء وطن و نهضت را كار و فداركاري بي شائ. شد 

  .خواهد گشود 
تصور نخواهند   تقدير نمايم ؛ آينده گان مبالغه و مداهنه  و از شما  بدين جهت هرچه برايتان سپاس بگويم 

  .كرد 
  

  . روي زيباي تانرا مي بوسم  را مي فشارم و دست مهربان شما                                                                   
                                                                         
  1389سنبلهء  9ـ  2010اگست  31افغانستان ـ                                                                            

  محمد عالم افتخار                                                                                             
  

  
  

سپتامبر ـ و به لحاظ اينكه متن  11با نظر داشت نزديك شدن روز توطئه كثيف صيهونيستي قرآن سوزي ـ 
دري ي پيشگفتار و خطاب جهاني در قسمت انكليسي ناخوانا آمده و متن جديد متفاوت تر است ؛ من و 

و لينك كتاب را  به  سراسر دنيا مخابره كنيم ؛ تمنا دارم   ستان هم منتها درجه كوشش داريم نام آرياييدو
فقط خواهش است ؛ .  ؛ اگر ميسر باشد ؛ اين دو تكست را طور فوق العاده و برجسته تر درج فرمائيد 

  !بالمنازع خود شماست   و  امكانات ؛ و تصميم  پيش شما و حق مسلم


