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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 !!؟؟هللا اکبر 
 

.. د نھم بيھوده سپری شآاينقدر وقت گذشت  و زمانی  که ميشد کاری انجام داد !! دانم چرا اينقدر طول کشيد  نمی

  به »سليمان صابر«گرانمايه   گذشت و انتظار من باالخره با ابتکار  ھموطن… ماه ھا … روز ھا … ساعتھا 

تر از   محمد  که بزرگ»هللا«بت کعبه و »هللا«خاطری ه  رو شن شد  نه ب»هللا اکبر«پايان رسيد  و چشمم با خواندن 

 واقعاً آنقدر  خوشحال شدم که مسلمان »مسعود انصاری«اکتر  د»هللا اکبر«از . آن بت در  اسالم  معرفی شده است

توان   ھای است  که نمی چون اين کتاب  از آن کتاب!! شود  ال میحخيالی خوشساده دل از داخل شدن در بھشت  

 بايد خواند و دقيق خواند نه ساده و ؛ ساير کتاب ھای  داکتر مسعود انصاریمانندرا معين نمود  ارزش آن

 قرآنی استوار تتر از ھمه آيا  دليل و مھم، منطق،  روی عقل»مسعود انصاری«بلی  تمام آثار داکتر !! رانه خوشباو

ی آنچه در آن است و آنچه  اسالم و محمد گفته ئفقط باز گو. کند ؟ بلی او از زبان قرآن با ما صحبت می!!.است

 !!و عمل بايد کرد فت نتيجه بايد گر.  فقط بايد خواند و بايد تحليل نمود .است

مغان ھا زحمت نتوانستم به ھموطنانم اره  و آنچه را که من طی سالخود داده  زحمت ب،که وقت گذاشته ممنونم از آن

کنم صادق  می دھم او آن عمل را انجام داد با شھامت انسانی  و خدمت  به نا آگاه نگھداشته شده ھای ميھنم  که فکر

مردم دنيا را تشکيل ميدھند  و اين کاری و خد متی است  که بايد به آن ارج گذاشت  و ترين و خوش باور ترين  

را دونلود  توانند آن  که ھمه می»هللا اکبر« يعنی درج کامل کتاب ،تباط با اين موضوعارممنون بود و ھمچنان در  

افغانستان " گردانندگان پورتال ،ر دارند دنيا ارزش دارد ب–ی که دنيا ئ آن بھره ھاۀنموده و يا ھم بدون آن  از مطالع

ھمان مايه ھای ۀ  است  که شھامت و موضع گيری شان در  قبال چنين موضوعات بروز دھند» آزاد افغانستان–آزاد 

 .تواند منکر آن شود ون مايه و انقالبی  است که بايد به آن ايمان داشت   و کسی نمیدر
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که از ی ای رھروان راه انسانيت  و ای آنان!! رود بر شما ھزاران د!! ھا  ای واقعيتيبزرگواران دن

آنچه بشريت و شرف !! ايد جز آنچه حقيقت است و راستی  ھمه چيز گذشته و به ھمه کس بيگانه شده

انندگان ای گرددانم  نمی. درود بر شما و ھزاران درود!! ھا  دانيد و راه نجات انسانی آن بشريت می

را تبارز  انديشم آن نمايم و آنچه می	ه چه کلماتی از شما سپاس گذاری ب، به چه زبانی!!پورتال

من بياموزيد چه نوع و به چی ه ؟؟ ب!مانان راه اانسانيت و بشر يت دانم ؟؟ ای قھر ؟؟ نمیدھم

  ترتيبی  اظھار ممنونيت نمايم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  
  :يادداشت

  .گرانقدر ما آزاد لھمکاربادرود ھای فراوان خدمت 

توقع پاس و پاداشی که ما از ھمکاران گرانقدر، آگاه و شجاعی چون آزاد و آزاد ھا عاليترين س

بر بدون کمترين تعارفی، ھر صفحه ای که .  می باشد،داريم، ادامۀ کارشان در راھی که گزيده اند

  .برگھای زرين نوشته ھايتان افزوده می شود، ما به ھمان اندازه پاداش کارمان را دريافت می داريم

  اد و پيروز باشيدش

 AA-AA ادارۀ پورتال

 

 


