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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  :يادداشت پورتال

ر ميان نامه ھااز  ا ب ا را بن ده آنھ ه صورت عم ا و ی فراوانی که ھمه روزه دريافت می داريم وب تن ھای پرسش ھ م

ای  دارندکهخصوصی  ا آق ارز م شمند ومب "..."  به صورت مستقيم جواب ميدھيم، اينک نامه ای را که از دوست دان

ال از کابل اشغال شده  دگان عزيزپورت ستان آزاد فغا"دريافت داشته ايم بنا بر اھميت معلوماتی آن خدمت تمام خوانن ان

  .واھيم افزودخبدان  ،نيز تقديم داشته، تبصرۀ خويش را "  آزاد افغانستان –

  

"..."  

٠٢.٠۴٠٩  

  -کابل

   زيسالم رزمندگان عز"

سوالی مدبر رھبر حزب انسجام ملصادق ستان ، از ول ه عوض ًاو فعال.  وردک استداني متي بھسود والی افغان  ب

ستان ممي امور است که نقش آن به صورت مستقۀ ادارسيفاروق وردک رئ د صدراعظم افغان دي در ح دباش  از ًداي و ش

رزاني و حامیمصارف حزب او را کرز. کندي متيحما یکرز ون وظ. د پردازنی می ک هياکن اطق ف ا در من  دارد، ت

ش زاره ن رانيھ رزی ب ار ی ک ات او ک د وانتخاب اکن ار ھ ه ک ت ک سته اس ال توان ا ح سی و ت د، یاري ب ام بدھ  را انج

  . ر باز کرده است انجام داده و تازه در آنجا دفتاني در بامیئ کار ھاني در بخش محصلًمخصوصا

ستان فعالی گفتن ندارد مثل ده ھا درجن حزب سرکاری برایادي زیزي حزب چنيا و . دن کنی متي است که در افغان

  ". کندینام صادق مدبر کار مه  بی است ولی دھد که حزب کرزیاز ھمه مھمتر قطعنامه کنگره آنھا ھم نشان م

  

  :يادداشت پورتال
م و از حسن . ی رزم ما را نيز بپذيريدسالم ھا"..." دوست عزيزآقای خوشحاليم از اينکه شما را درکنار خويش داري

ه حق از "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "نظرتان در مورد پورتال  ه ب که جايگاھش را در درون جامعه افغانی يافت

  .ياد ميکنند ، کمال امتنان را داريم" پورتال آزادگان"آن به نام 

ی"معلوماتی که در رابطه با به اصطالح از  ،دوست عزيز سجام مل ر آن " حزب ان دبر"ورھب د، يک " صادق م دادي

ا می . جھان ممنون ھر چند برای شناخت چنين احزابی  مطالعۀ اسناد ، بستر پيدايش وپرورش و کانالھای تبليغی آنھ

ا  باشدپليد و وابستۀ شانتواند مبين کرکتر وماھيت  د ت اد می نماين راد اعتم ، با آنھم در جامعۀ ما که مردم بيشتر بر اف
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ه يکی که می توان وی را " صادق مدبر"يعنی " حزب" معرفی رھبر آن برنامه ھا،بر  رۀ خيم د چھ از جواسيس چن

  .شب بازی سياسی دھه اخير دانست، لطف بزرگيست از جانب شما برای تمام خوانندگان وھم ميھنان ما

داوم چه ھر  ظ حالت موجود و ت ه منظور حف چند متن قطعنامه با صدای بلند فرياد می زد که آن حزب نھاديست که ب

وای " ببرک امريکائی"اشغال به وجود آمده ومی خواھد  ايه لطف ومرحمت ق دارد، وھمينکه در س را بر قدرت نگھ

ان اشغالگر وکمکھای بيدريغ آنھا پا به عرصۀ وجود گذاشته  وبه عالوه تبل اد طلب ه از جانب سايت انقي ان "يغی ک افغ

ان را برايش صورت گرفت، ھر فرد آگاھی به امور سياسی افغانستان " جرمن شانۀ چن زدور من سته وم به ماھيت واب

وده ، ديگران را  به آاحزابی آگاه می سازد، مگر ما وظيفه داريم که نبايد دانيم قناعت نم رھن مي نچه خود واضح ومب

وطرح " صادق مدبر"از اين منظر است که افشاء گری شما دوست عزيز در رابطه با . ريک نسازيمبا فھم خويش ش

وده . اھميت می يابد" کرزی"توطئه آميز وی برای ابقای  به خصوص تذکر شما از جھتيکه بين محصالن انتخاب نم

رای ست بس جدی ب د، ھوشداري سترش دھ وذ خويش را گ ه ھای نف ان پاي ه ومی خواھد در بامي ال ک واداران پورت  ھ

ردم  ه ھای دشمنان رنگارنگ م ا متوجه توطئ ازند، ت ز می س د کشور را ني واه ومتعھ درنفس خود نيروھای آزاديخ

  . نگذارند، جواسيس ومزدوران اجنبی در بين نسل جوان ما ريشه بدوانندگرديده

  .تعميق بخشيدبيشترھر چه در خاتمه ضمن ابراز سپاس مجدد، اميدواريم ھمکاری ھايتان را با ما 
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