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 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

  
   افغانستان از: طارق 
٢۶/٠٢/١١  

  
    " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتالپيامی عنوانی 

ستان آزاد "به تمامی دست اند کارن پورتال   خويش را ۀسالم ھا وتمنيات نيک ورفيقان ستان-افغان ديم "  آزاد افغان   تق

  .ميدارم 

، أم  با فقر عريانقای  سيد حسين موسوی  ، من از سرزمين تحت اشغال چندين کشور امپرياليستی  توآدوست عزيز 

دا نفکرنماھای م ن ازروش د ت ا ھمکاری چن سليم طلب ، از سرمای جانگداز ، رژيم مزدور و گنديده ، ب ح، حراف وت

سليم یشھر زيبا ی ، وضد ت ه ، وصميمانه خويش را از خط انقالب ه جانب تيز ، ھمکاری وحمايت ھم ل دشمن س  کاب

  . رتال ابراز ميداريم وطلبانه پ

  :رفقا ودوستا ن عزيز  

تانيکه م جھت اطالع بھتر شما  دوستان بيافزاميخواھ ه دوس ی مقاومت يم اينکه ، نه تنھا شما بلکه ھم روی خط انقالب

ی . و ايستادگی نموده اند  د ، در جوار خط استوار انقالب ستی –در ھر مکانی که بوده ان ی واپورتوني  خط ضد انقالب

سجيل . تسليم طلبانه وجود داشته است  ی خود را تثبيت وت ه راه درخشان خط انقالب ضاد دو خط است ک واز ھمين ت

  . نموده است 

  .ی نموده است اراجيف باز نموده ، راه گشائت که راه خود را از ميان انبوھی از کج فکری ھا وواين خط انقالبی اس

ه در  يدرمی. اگر مرور کوتاه در تاريخ جنبش بين المللی داشته باشيم . وپيش کسوتان آن نيز در امان نبوده اند ابيم ک

ون ب شتاين  پھلوی چھره ھای درخشان انقالبي رادی چون برن سکی ، ، کائزرگ ، اف د ، پلخانوف ، تروت سکی مرت وت

وچی ي ، لدينگ سيائو پينگ ا ل ود ...   وش شان را قطار نم ستادگی شما . واسامی ديگر اي ه ازشھامت واي ا دارد ک ج

د وشھيد - ضد استعماری –روی خط انقالبی  زرگ کشور شھيد مجي ی ب االی خط  انقالب   ارتجاعی وپايداری شما ب

  .  اورده رھبر قدر دانی به عمل

  .واين مقاومت واستواری شما است که حقانيت شما وساھر ھمکاران شما را به اثبات رسانيده است 

  .در اخير ميخواھم پشنھادی را ھم به سايت خودمان دشته باشم 

ودن  تيز ب الجھت ھرچه بھتر درخشش دشمن س ن پورت ستان آزاد" وزي ستان-افغان وی  ... " آزاد افغان ه فوت يک قطع

د  ی شھيد عبدالمجي ستان يعن ائرا ) کلکانی ( شھيد بزرگ ملت افغان ت در روی سايت پ ستان آزاد ۀين از نوش ...  افغان

  . يد سبب خرسندی ما ، ودر خور سايت شما خواھد بود نصب نمائ
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ه کشورما داو ودهباشما وداع) سرمد(د ودر اخير ميخواھم با پارچه شعری از شھيد فرزان د ، نم ان موفقيت مزي  را ت

  . خواھانم 

۵/١٢/١٣٨٩  

  قربان شـود ھر چــــند ، بھر لحظه ، صد ما

  زانـــو نـــزنــــد   تا دم   مردن   احــد    ما

  خاکســتر ما  نيز گر  پراگنده ،   کند    دھر

  بيھوده   مگيـــــريد    سراغ     لحد       ما

  کــــستر ما نيزھر   جا  برســد   ذره     خا

  پيدا شــــود ھر  لحظه   ، زھر ذره صد ما

  ھر  چـــند   شکســـتيم  اميد  ظفری ھست

  بحريم که  پيوســـته    بود ، جذر و  مد ما

  در خلوت ما  درد  پرســتان ھمه  جمع اند

  برســينۀ  بيداغ  خورد   دســـــت    رد ما

  چون سرو اگر ريشه ما دردل خاک است

 بت  طوفان   نکند  خواب   قـــــد مااز ھي

  

  :يادداشت

  ھمکار نھايت عزيز،

ز  ردم ني ۀ م ان در خفت اير قھرمان د و س ان صادق راه گلگون مجي درود ھا و تمنيات نيک ما را پذيرفته به ساير راھي

  .واسطه شويد

  .بپذيريد" موسوی"ی نخست از ھمه امتنان ما را از حمايت بی دريغ تان از پورتال خودتان و ھمار ما آقا

اليزم جنايت گستر  ع امپري ه نف ھرچند می دانيم که امروز مذبوحانه تالش صورت می گيرد تا نه تنھا خون مجيد ھا ب

ا سازمانش  ه ھمان د را ک ای خون مجي ا خونبھ د ت ه تالش دارن امريکا و شرکاء مصادره شود بلکه مشتی خود فروخت

د است نيز در طبق اخالص گذاشته به دشمنا ردم بتوان ن مردم تقديم نمايند و مطمئن نيستيم که چاپ عکس آن شھيد م

ا در نظرداشت سياست  ا ب م ت ديم می داري جلو، ميھن فروشان را بگيرد باز ھم پيشنھاد تان را به متصديان پورتال تق

  .نشراتی پورتال و امکانان تخنيکی آن در زمينه تصميم بگيرند

  :راحت و اطمينان قاطع برايتان وعده دھيماما يک نکته را می توانيم به ص

ان  ه آرم ده است، ب ال زن صديان پورت ه، ترقتا زمانی که يک تن از مت سانی جانباختگان آزاديخواھان ه و ان ی خواھان

ا وضوی سجده پاکباز و پيشرو ميھن وفادار مانده ا خون آنھ  و به ھيچ کسی اين امکان را مساعد نخواھيم ساخت تا ب

  .م نمايدبه امپرياليز

  شاد و پيرور باشيد            

                    AA-AAاداره پورتال          

 


