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 Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  .ن. م

  ٢٠١۶ مارچ ١٩

  

  !متصديان محترم پورتال، سالم و احترام عرض می کنم

 کشته شدگان، احصائيۀ را نشر کرديد، که  جدولی"٣٠٠در افغانستان چه می گذرد " مارچ تحت عنوان ١٧به تاريخ 

  . نشان می دھد)حوت(يک ماه در ظرفآسيب ديده ھا و زخمی ھای مردم افغانستان را 

گرچه از يک طرف قلبم برای اين ھمه انسان بی گناه که برای ھيچ قربانی می شوند، خيلی خون می شود، اما از جانب 

ھم رود، نه  می" شمار"يست، که نه زنده اش به ئزيرا افغانستان يکی از کشور ھا. ديگر اين عمل شما را تحسين می کنم

ًدولت ھای بی کاره و عمدتا دستنشانده در طول تاريخ افغانستان يک بار ھم نت. ُمرده اش وانستند، که سرشماری يا ُ

ھمه جنگ ھای تحميلی باالی يۀ اين ھمه جانباختگان در اين ئاد، چه رسد به احصيۀ  نفوس کشور را ارائه کننئااحص

  .کشور عزيز ما

گرچه می دانم که تھيه و تدارک اين کار خيلی . از نظر من، يک قدم خيلی مھم است)  مارچ١٧تاريخ (نشر اين جدول 

ُدانم، که متصديان و ھمکاران محترم پورتال خيلی پرکار و انسان ھای وطندوست اند  زمانگير است، اما اين را نيز می

  .اند، ھر نوع زحمت را برای مستند سازی جنايات امپرياليزم و نوکران وطنی شان متحمل شوندو حاضر 

 ھر مرتبه به ھزار -ی که در رسانه ھا يا توسط دولت ھای دستنانده منتشر می شوند، مکمل نيستند ئ ھااحصائيهگرچه 

  - لکی بدون نام و نشان جان ھای خود را از دست می دھند و در ھيچ سندی از آنھا نشانه ای به جای نمی ماندُھا انسان م

 ھائی را از احصائيه، اءن ھم چه کار نيک خواھد بود، اگر بتوانيد، الاقل از زمان ھجوم قشون امريکائی و شرکآاما با 

را به  جمع آوری نموده و شايد ھم روزی آن)  مارچ١٧شر شده مانند جدول منت(آرشيف رسانه ھا و ديگر منابع رسمی 

  .  افغانستان و جھانيان تقديم نمائيدۀبه مردم بيچار) از زبان خود اين جنايتکاران(حيث يک سند 

  .عمر طوالنی و صحت کامل برای ھمۀ تان آرزو می کنم

 

  :يادداشت

ما نامۀ ارسالی تان را به نشر سپرديم تا . ديم می داريمھمکار نھايت عزيز، سالمھا و احترامات متقابل خويش را تق
 قلب پرتپش کشور، از يک جانب آن را به مثابۀ تأئيد کار شان از نظر بگذرانند و از جانب درھمکاران گزارشگر ما 

  .ديگر، تقاضائی را که از ايشان نموده ايد، در قبال پذيرش و يا عدم پذيرش آن خود ابراز نظر نمايند
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يک نکته بی مورد نخواھد بود که آماده سازی و تھيۀ لست جنايات اشغالگران و نوکران دست پروردۀ آنھا در تذکر 
وجود طالب و دولت دستنشانده در پورتال از اپريل سال گذشته، به وسيلۀ گزارشگران پورتال از داخل کشور آغاز 

ز ھای ايجاد پورتال، کارشان را به نحو احسن پيش يافته، اميدواريم اين دوستان و ھمکاران عزيز که از نخستين رو
  .برده اند، در آينده نيز بتوانند در تسجيل جنايات دشمنان مردم افغانستان به گامھای استوار شان ادامه دھند

 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 
 


