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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  :ياد داشت

 آزاد –افغانستان آزاد "را به پورتال " ھيوادوال کابلی" تشريف آوری ھموطن گرامی و وطندوست ما آقای 
أت می توان آن را جايگاه تمام وطنپرستان افغان ناميد، از صميم قلب خير مقدم گفته، اميد واريم که به جر" افغانستان

  .ھميشه از ھمکاری ھای پر بار شان مستفيد گرديم
                                                  پيروز وکامگار باشيد

 AA-AAتال پور                                                 
  

  »   کابلی«ھيوادوال 
٠۶.٠۴.٠٩  

  

  دوستان و هموطنان عزيزدست اندركارسايت
  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

  
ًازمدتی باينسو مطالب سايت شمارا وقتا فوقتا با عالقه مندی مطالعه می نمايم. سالم ھای گرمم رابپذيريد موقف . ً

را ستوده موفقيت » پرچمی«ـ » خلقی«رابروطنفروشان بی آزرم ًقاطع تان در برابرخاينين ملی وخصوصا درب

درين . بيشتر شما و ديگروطنپرستان صديق را درافشای آن عناصرخودفروخته و دشمنان رسوای مردم خواھانيم

شرايطی که جالدان ديروزبا ھمدستی ھمتاھای اسالمی و غربی خود به شکل ديگری ملت ستمديده و گروگان شدۀ 

ظلم و آزاربيشرمانه قرار می دھند ، وظيفۀ تمام افغانھای شريف و اجتماعات با وجدان افغانی است تا مارا مورد 

و ھمتاھای شان که متأسفانه » پرچمی«ـ » خلقی«مساعی خودراھمسو نموده مبارزۀ فعالی را عليه خاينين 

آزادی «، » آزادی بيان«: ارانۀ دراثرھمدستی گردانندگان شماری از تلويزيون ھای افغانی و ياھم با توجيه مک

و امثال اين اغواگری ھا توسط متصديان بعضی از سايت ھای افغانی دوباره روی صحنه » دموکراسی«، » عقيده

اين َدين تمام افراد آگاه ، وطندوست و با احساس است تا مرز خودرا با وطنفروشان . آورده می شوند ، به راه اندازند

 شھرۀ آفاق شده ، روشن سازند و به اين صورت خدمت بس مھم و تاريخيی را به نفع توده و خائنين که رسوائی شان

  . ھای ستمديدۀ کشور ما به انجام رسانند

درخاتمه يادآورمی شوم که نشرخبرنھايت تکاندھندۀ مرگ اضافه از شصت جوان و نوجوان افغان در کانتينری در 

وده و اميد است که مردم فريب مطبوعات فرمايشی دولت دست سرحد پاکستان و ايران خدمت بزرگ مطبوعاتی ب

موجوديت ھمين دولت دست نشانده و تعدی قوای . نشانده را نخورند که به ريختن اشک تمساح آغاز نموده است

خارجی و تعرضات آن قوأ به اضافۀ فقر و بی سرنوشتی است که جوانان معصوم ديار مارا طعمۀ گرگان قاچاقبر 
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 وقتی ھم با قبول مرگ و تحمل ھزاران توھين ، لت و کوب و صدھا بی حرمتی به يکی از ممالک و. می سازد

می رسند ، با رويه ای نھايت غير انسانی نوع ديگر و يا ھم بی تفاوتی مطلق روبرو شده در غياب » بھشت غرب«

نمونه ھای آن را در . ار می شودابتدائی ترين امکانات زيست انسانی به سر می برند و بدتر ازحيوان با آنھا رفت

.                                              و در فرانسه می توان يادآور شد) در دور وبر مرکزخط آھن پايتخت(ھمين لحظه  در يونان ، ايتاليا 

باوجوديکه . فغان به قتل رسيددرين رابطه بايد افزود که ھمين ديروزدر يکی از پارک ھای پاريس ، يک جوان ا

حتی اگر دليل مرگ وی مشاجره . علت مرگش نزاع گفته شده ولی ھيچگونه تبصره ای تا حال صورت نگرفته است

با يکی از ھموطنان سيه روزش بوده باشد ، بازھم اين شرايط غيرانسانی است که کارد را به استخوان آنھا رسانده 

                                                                                                                            .    خاصۀ زورگويان» بدماشی«نه 

در نزديکی سرحد ساحلی جانب بريتانيا را مسدود ساخته است، » سنگت«از زمانيکه دولت فرانسه مرکز پناھندگان 

ه ھا و پارک ھای آن منطقه و ديگرجاھا بی سرنوشت به سربرده بدون غذای صدھاجوان افغان بدون سرپناه در کوچ

ديگردر آنسوی » بھشت خيالی«ًکافی ،  بدون لباس درست و خصوصا بدون معالجه بام راتا شام به اميد رسيدن به 

» ايمان«ا حال ، آن عده افغانھائی که چشم ُپت به غرب و غربی ھ. بحيرۀ مانش در حسرت و نااميدی می گذرانند

آورده اند ، بايست چشم بصيرت باز نمايند و خود قضاوت کنند که کشوری مانند فرانسه که به پيشآھنگ بودن در 

دفاع از حقوق بشر بر دنيا فخر می فروشد ، چگونه با جوانان ملت غيوری که تا ديروز مبارزات آزاديخواھانۀ شان 

، اينگونه رويه غيرانسانی نموده و برای دوام اشغال کشورآن جوانان ضد رقيب روسی غرب را تقدير می کرد 

آواره ، و نگون بخت ساختن ھزاران تن ديگرشان ھر روز به کمک متحدين اروپائی و امريکائی خود دسيسه ای 

                                                                  .                                                                        تازه سرھم بندی می نمايند

  .                                                   اميد صداھای اعتراض ھموطنان به نفع آن جوانان آواره ھرچه زودتر بلند شود

  !افغانستانبا آرزوي پرخروش شدن مبارزه برضد خائنين ملي و نوكران بيگانه در 

  :ياد داشت 

  !ھموطن نھايت ارجمند

سالم ھا واحترامات متصديان پورتال را نيز بپذيريد، خوشحاليم که با ھموطن با احساسی چون جناب عالی باب 

تشکر از اينکه . به ابتکار شما مفتوح گرديده است "  آزاد افغانستان–آزاد افغانستان "مکاتبه وھمکاری با پورتال 

 طالبی و مزدوران – جھادی – پرچمی –خلقی "مواضع سياسی ما در قبال جنايتکاران و ميھن فروشان ضمن تأئيد 

  . ، سبک کار گزارشدھی ما را نيز مثبت ارزيابی نموده ايد" متجاوزان کنونی

بدون کدام پرده پوشی ويا خودرا در ردای خودبزرگ بينی ھای روشنفکرانه پيچانيدن ، با صراحت  ھموطن عزيز،

اعالم می داريم که توانائی ھای پورتال در ارائه گزارش ھای دقيق و سريع منوط به ھمکاری ھواداران پورتال بوده 

 که می باشنداگر در اين زمينه افتخاری متوجه پورتال باشد در قدم نخست شايستۀ آن افتخارھوادارن فعال پورتال 

ير حاکميت سرنيزه اشغالگران وچماق تکفير اجاره داران دين در کران تاکران گيتی ودر تمام مناطق افغانستان در ز

  . ، متناسب با توانائی ھای خويش پورتال شان را در تھيه گزارشات مدد می رسانندزندگانی نموده

به ھيچ صورت قادر نمی بوديم تا در تھيه  ما به نيکوئی ميدانيم که بدون برخورداری از ھمين کار جمعی وھمآھنگ

 – رسانه ھای رسمی چندين ده ساله را ھم پشت سر گذاريم – به خصوص گزارشات تصويری – رشاتاخبار ، گزا

شايد بيجا نباشد ھرگاه تذکر دھيم که تمام رسانه ھای خبری حتا بی بی سی وصدای المان ساعت ھا بعد از آنکه 
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ر رسانيد، به نشر آن خبر دست  تن افغان را به نش۶٠خبر کشته شدن "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال 

   -يازيدند

ما به ضعف ھا وتوانائی ھای خويش واقفيم  و می دانيم که بدون حمايت شما خوانندگان ارجمند کمتر کار در خور 

اميد بسته ايم افتخار نموده ما به ھمکاری تک تک خوانندگان وھواداران پورتال  .ستايشی را توان خواھيم داشت

بی می دانيم تا شما ھمکاران گرامی را در کنار خويش داريم، روز تا روز برکيفيت وکميت کار ما واين را ھم به خو

  .افزايش به عمل می آيد

ھموطن عزيز، شما از آوراگی عده ای از ھموطنان ما در شمال فرانسه ياد دھانی نموديد، اگر لطف نموده در اين 

در ھمسوئی با ھمديگر، حرکتی را به منظور حمايت از آنھا سازمان زمينه معلومات بيشتر ارائه داريد شايد بتوانيم 

  .  بار آنھا بر جا بگذاردتدھی نمائيم که بتواند تاثير مثبتی بر زندگانی مشق

برای آنھائيکه به چگونگی وحدود نا محدود کار پورتال آشنائی ندارند شايد خالی از مفاد نباشد ھر گاه نوشته شود که 

 ننموده در ساحه يشبدون ويراخودرا محدود به نشر چند مقاله آنھم  فعاليت ،نخستين روز ھای ايجادپورتال از ھمان 

ھای مختلف اجتماعی ومبارزاتی در کنار مردم خويش قرار گرفته در حد توان به ھمکاری ھواداران پورتال گام 

موردی را که شما از آن نام برديد، . به حتم در آن موارد خواھيم نوشتھائی مثبتی را برادشته است که در زمانش 

عرصۀ جديدی از مبارزه است که پورتال با کمال ميل به حمايت از آوارگان ميھن در ھمسوئی با ساير نيروھا 

به خاطر کمک به آن آوارگان در گام نخست اميد ما به شماست تا با ارائه معلومات دقيق بتوانيم کاری . خواھد ايستاد

  .را آغاز نمائيم

  ر آرزوی ھمکاری ھا و موفقيت ھای بيشتر تاند

  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

  

  
 


