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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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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

 
   امريکا-درويش کابلی

  ٢٠١٢ جنوری ٢٨

  

  شکوه ھا
  

  نغمه ای و سـازیبه تنگ آمد دلم زين بی صدائی ھا آخــر آوازی         فغانی، ناله ای ، فريادی و يا 

  جوابی دھه به اين آزاده مرد که آزاد کنــدعــالم         سر منبر بيا باعمامه وسجاده وتسبح وصد نازی

     

به ارتباط نوشته ) آزادافغانستان- انستان آزادافغ(  وزينمنحيث يک افغان و مسلمان و عالقه مند به پورتال خواندنی و

مولوی صاحبان، آيت هللا ھا، آخند ھا، مال صاحبان، طالبان علوم  ان علوم اسالمی،از تمام دانشمند)ل(ھای آقای آزاد

و داخل افغانستان که روزمره به گوشھای  دينی، گردانندگان و گويندگان پروگرامھای اسالمی بيرون مرزی

 ات میيحار توضتکره ان ابتدائی دين مقدس اسالم تکراربشانی می فرمائيد و ھنوز ھم از ارکشنوندگان تان در ف

  .دھيد

مل ۀ اسالم عزيز تأانت را در بار از شما که کوچکترين بدگوئی و اھ.مند ھستمه وه ھا دارم و سخت گلاز شما شک

داشت آن ازسروجان ھدانسته در راه حفاظت و نگ) ص(را سرسپرده و پشتيبانان دين محمدی توانيد شما که خود نمی

ر مساجد شريف خطبه ھای نماز ھای جمعه، صحبت ھای کنفرانسی و د، واوالد خويش دربيانيه ھای سر منبر

 .  سخن می گوئيدی گرم و داغ ت احساسات عقيدو با خويش را آماده به گذشتن اعالم می داريدزيونی يتلو

روشنگرانه و از ديد ھر چرا شما در مقابل نوشته ھای شديد زای دانشمندان وای پروفيسران و تحصيل يافته ھای اال

 بدون ھراس آزادانه می نويسد ت وأ بسيارمدلل و مستند و با جر و که ھموطن ماست) ل(ضد اسالمی آزادخی ھا بر

   خاموش ھستيد؟،و از تمام تان احترمانه دعوت می نمايد

سيد و نوشته ھايش ي استفاده از دانش و اندوخته ھای اسالمی تان در فضای صلح و سلم دليل بنوالطفاَ قلم برداريد و ب

سفانه اينجانب و ديگر مردم أمت. خطر گمراھی نجات بدھيدو يا گرايش به آن و خوانندگان را از  و ما را رد بداريد

 ايمانی ۀکرمی کنم اين وظيفف. ستيم تا در مقابل اين ھمه نوشته ھا دليل آورده بتوانيميعوام از آنقدردانش برخوردار ن

 .   ين راه اقدام بداريداست تا درووجدانی شما علمای کرام ا
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ه  حسن چپ می زنيد و گوشھايتان را به کری زدۀچرا از زمين صدا بر می آيد از شما نه؟ چرا خويش را در کوچ

  يد؟ ا

 . در جھان چه آتشی درگرفت" آيات شيطانی"  کتاب سلمان رشتیۀکه در مقابل نوشت به ياد داريد* 

 در جھان و و بالخصوص در وطن یاتضتراسط خبرنگار دنمارکی چه اع تو)ص(رسم کاريکاتور حضرت محمد* 

 . انداخت ما ۀويران شده و مردم بيچار

چه مظاھرات در .  قرآنکريم را در آتش کشيده بودۀکه که گويا عساکر ناتو در افغانستان نسخ  اينبه محض خبر* 

 . کشور ما به راه انداخته شد

 افغان که گويا قرآنکريم را به زبان دری ترجمه نموده چه ۀرنالست ورزيدکه محترم غوث زلمی ژو به نام اين*

 .  زجر ھا وزحمات را متحمل شد

که نوشته ای را از کمپوتر چاپ  در واليت بلخ به جرم اين" پرويزکامبخش"جوان افغان  و خبر نگار تازه کار* 

 .   حبس سپری نمودی را درکرده بود چه زحمات و مشقات

 ۀکه قصد دارد با نوشته ھای خويش چلو صاف دين مارا از آب بيرون کند و زيره و پودين) ل(قای آزادکه آ اکنون

من نمی خواھم بگويم کا با چماق تکفير و زندان و . نمی کشيدرا يکی تان صدای تان . ی ما را برمال کندتعقيد

 منطق را با منطق ارائه داريد در غير آن شکنجه پا پيش بگذاريد، بلکه به خود حق می دھم از شما بخواھم تا جواب

  ختم                                             خاموشی موجب رضاً ست يا چطور؟؟؟؟؟؟؟نکند که واقعاً 

  

  

  

  

   
         

  
  

 


