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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

  
واز آنچه درذيل از نظرتان می گذرد نامۀ يکی خوانندگان ماست که از داخل افغانستان و: يادداشت ھای ه اعماق سلسله ک

ستيم پاسخ از اينکه به ساير نام. اده استبابا برای ما فرست دگان نتوان ا ه ھای خوانن ر م د است ب م امي ه داري ه ارائ جداگان
وان . ببخشايند ه جرأت می ت ون ب ه اکن ال ک ار پورت ما ھمه روزه کوشش می کنيم تا درکنار افزايش کمی وبھبود کيفی ک

دون گفت بی رقيب در بين تمام سايت ھا به پيش می تازد، از لحاظ ت يچ صدائی را ب ده ھ ايق آم خنيکی نيز بر مشکالت ف
، نمی توانيم به تمام نامه ھا پاسخ ارائه داريم اميد است اگر تا آنزمان که اميد است ھرچه کوتاھتر گردد . پژواک نگذاريم

  .ھيچ گونه سوء تفاھمی به ميان نيامده علت آنرا فقط درتوان محدود ما خالصه نمايند
                                                                                 با عرض حرمت                

   AA-AA                                                                                               پورتال 
  

  نامه يکی از خوانندگان پورتال وپاسخ الزم به آن
٢۵.٠٣.٠٩  

  
  "آزاد افغانستان -افغانستان آزاد "ندگان سايت دستان و گردانه درود و سالم فراوان به فرھيختگان و قلم ب

ايم  من ھميشه از سايت شما ديدن ميكنم و از مطالب آن استفاده اعظمي ميكنم و ھر زمانيكه من از  پورتال شما ديدن مينم

  .يكنداحساس راحتي و اشتياق مطالعه در وجود من شراره م

ه ت دين دفع ردم و چن ذت ب ي ل ه آن خيل ا ًخصوصا از جواب ھاي كه به سيستاني داده شده من بعد از مطالع دم ت رار خوان ك

  .برميت آن پي بھخوب به ما

  تشكر از شما

  ]به نسبت رعايت مسايل امنيتی اسم کامل نويسنده را پورتال نزد خود محفوظ می دارد [  از باميان"ح.آ"با احترام 

  
  اننده نھايت گرامی،خو

د ال را بپذيري اران پورت ا ، آوای . اولتر از ھمه سالم ھا واحترامات  تک تک ھمک ای م ال نوپ خوشحاليم از اينکه پورت

ران  ا ک ران ت آزاديخواھانۀ خويش را تا اعماق سلسله کوه ھای بابا  ودره ھای جانپرور آن رسانيده ودر بين آزادگان از ک

ارز . ا يافته استکشور خوانندگان خويش ر د نيروھای مب ورد تأئي ه م ود ک د ب ن نخواھ ر از اي يچ پاداشی برت ا ھ رای م ب

تقالل کشورگيريم قرار ميھن خويشوآزاديخواه  و  ودر ھمسوئی با آنھا بتوانيم ضمن پيکار بی امان به خاطر حصول اس

ن خطه در  گامھای فراخی برداشتن دگانی باشندگان اي ز  در جھت بھبود شرايط زن يھن را ني منان م ا ، دش ه ھ ام زمين تم

ه داد  . افشاء نموده ھر چه بشتر آنھا را از بين مردم تجريد نمائيم ما را اعتقاد بر آن است که به اين کار بايد تا زمانی ادام

ا ننگين که نتنھا جنايتکاران به سزای اعمال  ردد  ت ه گ از آن خويش برسند بلکه چنان مبارز ه ای بخشی از وجدان جامع

  .بعد ھيچ کسی جرأت نکند بر مردم افغانستان دست تعدی بلند نمايده ب
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ا  ه است ، ام ز يافت رد تمرک م يک ف اھر روی اس د در ظ ر چن د ھ ام بردي ما از آن ن ه ش ارزه ای را ک ز، مب ده عزي خوانن

ه خ يھن در ھر لباسی ک نددرحقيقت آغازيست خجسته به خاطر افشای تمام جنايتکاران وخاينان به م ده باش  .ود را پيچاني

ال وھمکاران تخنيکی آن در  شرکت طيف گسترده ای از خوانندگان در آن بحث افشاء گرانه به حمايت از مواضع پورت

  .حقيقت بازتاب نفرتيست که مردم ما از عمال روس ودر مجموع عوامل رنگارنگ استعمار دارند

ظ ما اين نکته را به نيکوئی می دانيم که شرکت فعاالنۀ  ه خاطر حف ون ب ا اکن ا ت خوانندگان در آن بحث وحتا پافشاری آنھ

مردمی که با ايثار خون بھترين فرزندان شان .  برخاسته از عرق ملی مردم ماست،عنوان مربوط قضيه در باالی صفحه

يچ ه ھ  وجه حاضر قادر شدند سوسيال امپرياليزم روس را در اوج توانائی آن شرمسار وزبون ساخته از کشور برانند، ب

رت خويش را نيستند باز ھم صدای يک تن از جنايتکاران  که دستانش تا مرفق به خون مردم ما رنگين است، بشنوند ونف

  .را عليه وی ابراز ندارند

ما اين را نيز می دانيم که آن نبرد پورتال ما را از زوائيد وابسته به استعمار ، کوته نظران و آنعده از کورانی که خودرا 

الزم . ، پاک ومنزه ساختنا فکر ميکنندبي زدوران سوسيال امپري ه خالف آرزوی م دهوبه ھمان علت است ک رده وزن ، م

ا خط رامپرياليزم وارتجاع دھن د يده، که ھريک حلوای مرگ ما را قسمت کردند؛ نيرومند تر ،  شگوفاتر، سرفرازتر ب

د ای جدي ه داده ، سنگر ھ ر جلی تر از قبل به حيات خويش ادام روی خود آن روز دي ه ني اء ب ا سياست اتک تح و ب ی را ف

  نخواھد بود، که برای بار اول در تاريخ تمام سايت ھای انترنيتی افغانی مرکز خبری مستقلی را در سطح کشور وجھان

  .راه بيندازد

ا از دل  ال م ستی وضد ارتجاعی پورت اب"خوانندۀ عزيز، ما اگر مطمئن نمی بوديم که خط ضد امپريالي دوکش"و" اب " ھن

ود وھست . م چنين علنی به مصاف دشمن نمی رفتيمحمايت خواھد شد، چه بسا ماھ ر آن ب مگر خوشبختانه ما را اعتقاد ب

د  ا نخواھن ه تنھ دان رزم آزاديخواھان ا را در مي يچ صورت م ه ھ ود وب د ب وده ونخواھن اد طلب نب ستان انقي ردم افغان که م

ردماعتقاد ما به درستی خط ، . گذاشت ارزاتی م ه جوھر مب ا ب اد م اواعتق ه چن ال را ب دل  ، پورت دی مب ۀ نيرومن ن توپخان

  .که جنايتکاران وخاينان را توان ايستادگی مقابل آن نيست نموده

ی خويش را  شکرات قلب ه ت ر از ھم د اولت رد ، باي دازی صورت گي ضايا نظر ان ه ق ن منظر ب ی از اي خواننده عزيز، وقت

در . افغانستان ابرازداشتآزاديخواه مردم کليه  خدمت شما خوانندگان و د، صدا ھر ق ده متعھ چه بدون مردم آزاده وخوانن

  !که چنين مباد. رسا ھم باشد، در نھايت بدون پژواک خواھد ماند

                                              شاد، موفق وکامگار باشيد

 AA-AA         پورتال                                          

  
 


