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  ميرويس

١۴.٠۴.٠٩  
  
 دي را الجواب نماندميًبازھم از شما قلبا ممنونم که صدا. ديري را بپذميسالم ھا! قي و وطنپرستان صدزي عزارانيھمد"
 ني و دضهي فرکي را ی و پرچمی خلقني خائنی که افشایادي زه ای عدۀ در زمرنکهي متأثرم به ایلي در ضمن خیول

دان ود میوج راض نزی خ ه اعت ن دست ب د م د مانن د دانن ادن دی و آق م مۀ گردانن ان ھ د موضوع را در ی گفتم  خواھ
ه نما ان عکیتي انترنۀ صفحقي از طرديام. ديسکوت خف ما وطنخواھ وذ عناصر خلقیس العمل ش ر نف  و ی در براب

  .رندي بگ، سازندیً آنھا را که خصوصا موضوعات برحق را نقاب خود می از خود نشان داده و جلو مانور ھایپرچم
  یدي امني چنبا
  "سيرويم
  
  ، آقای ميرويس سالمنويسنده محترم"

 :کهاز لطف و ابراز نظر شما تشکر ميکنم و در ضمن حدمت شما بايد بنويسم 
ادباش می  در حقوق بشر ندايی را که برای استيفای ما ھر ه اصلی ش افغانستان باشد منحيث يک وظيف
حقوقی  اين رھنمود به ھيچصورت نمی تواند مسووليتھای مطبوعاتی و.کوشيم آن می انتشار در گوييم و

رده است، چه فکر ما ھيچ کس را به دليل اينکه .کند ما را تعطيل وق  می ک اقض حق ین شر نم يم، ب  دان
د ناپذيری را جرايم انکار اينکه تخطيھا و مگر ده باش ناد مرتکب ش ورد در .به شھادت اس ه  م سانی ک ک

شری توسط وق ب ال مخالف حق ه ارتکاب اعم ا  اسناد وجود ندارد اما شواھدی داللت ب د، م ا می کن آنھ
شرھرگاه خود در کردنل ماسازمانھای متھم به پا اعضای احزاب و .ايشان را متھمان می دانيم  حقوق ب

ان و ابر رديف مجرم ند، بن ان نباش رايم متھم شای ج ه اف دان ب م وج ود و و حک ات درون حزب خ  جناي
ويی  گفتمان در. نمی بينيم گفتمان نظرات شان در ديگران بپردازند، ما مانعی برای انتشار پھلوی حق گ

رد  می کنيم در ما فکر .اشدمی ب افغانستان نيز متعھد حق به تامين صلح در دفاع از و تامين صلح فرد ف
ار. اين راه پيشقدم باشند در يک فعاالنه بايد ھر جامعه مسووليت دارد و يم ک د  ما فکرمی کن شراتی باي ن

اين  بنابر. پرداختن اين کليد شرکت کنيم بالخره ھمه مسووليت داريم در .قفل حکم کليد را داشته باشد نه
وانی خود را مجازمواضع خود ر به خدمت شما يچ عن ه ھ ا ب يم ا ارقام کرديم، به ويژه آنکه م  نمی دان

  با احترام. شھرت يک فرد بدون دليل موجه لکه دار شود حيثيت و
  "اسد الم مسؤل سايت گفتمان دموکراسی افغانستان

 
نندگان عزيز ما از اين لم را بدون ويراستاری به نشر سپرديم ، اميد خوا امانتداری مطبوعاتی نبشتۀ آقای ابه پاس(

 ") آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال - بابت ناراحت نگردند
  

  
وم از لطف تان ممنون ازينکه باالخره جوابی بمن فرستاديد گرچه دليل اينھ! محترم آقای الم سالم" ما معل أخير ش مه ت

د مختلف ارج گذاشولی سؤ. نيست ان عقاي ه بي ما ب ر ش ه اگ ان  انۀًته و خصوصا در صفحال من درينست ک ی ت ترنيت
ا . ًکه من مسلما دارم.  خودرا داردۀوليت نوشتنوشته ايد که ھرکس مسؤ د؟ من تنھ ن حق را از من گرفتي را اي پس چ
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ما منکر می . افغانی نيستم که با اعضای حزب بدنام خلقی و پرچمی در تقابل قرار دارم را ش سانی م ن حق ان ر اي اگ
ه بشويد تا عده ای که ش د در صفحه ما از آنھا دفاع می نمائيد نرنجند حد اقل جوابی را ک ه نمودي ی ۀمن ارائ  انترنيت

ا ه من مطمئنم چيزی را که ب.  ديگر نوشته ھا جا دھيدۀتان در جمل من نوشته ايد نه موضوع شخصی و خصوصی م
  .مت خود شما رفع خواھد کرداين کار حد اقل شک و ترديد مردم را در قس. و شما است و نه ھم کدام راز سری

  با عرض حرمت
  "ميرويس

  
  :يادداشت 

ا  خوانندگان ارجمند بعد از تقديم درود ھای بی پايان خدمت تک تک شما عزيزان به خصوص نويسندۀ مبارز وآگاه م
تان توجه شما را در ا" ميرويس"آقای  ۀ وآرزومندی صحت کامل برای جميع وطن دوس ه ھای سه گان ا نام اط ب رتب
  : نکات آتی جلب می نمائيمفوق به

ه صفحات " ميرويس" ضمن اظھار سپاس از آقای -١ سيم ک د بنوي د، باي وده ان ال نم ه در حق پورت ی ک به خاطر لطف
ت اشعاروپورتال ھميشه آماده است تا نامه ھا ، مضامين  وده داش ه خود دامن آل ا  آن عده از ھم ميھنان ما را که ن ه وي

، با کمال افتخار پذيرفته ودر حد توان با بھترين کيفيت می شوددارند ونه ھم در مطلب ارسالی شان انقياد طلبی تبليغ 
ه در . ممکن و ويرايش الزم در خدمت ساير ھموطنان قرار دھد ما با اين کار در حقيقت به وظايفی عمل می نمائيم ک

ا ارسال مطالب . اھداف نشراتی خويش از آنھا نام برده ايم ه ب تانی ک ده از دوس م آن ع لذا با صراحت اعالم می داري
  .، سپاس بيکران ما را ھميشه با خود دارندمی افزايندميھن پرستانه برای پورتال ، به غنای پورتال 

شر " ميرويس" دوست عزيزما آقای -٢ ه امکان ن ارزه حق طلبان ن مب ه در اي د ک شکرنموده ان ال ت از متصديان پورت
  .نظرات شان را مساعد ساخته ايم

ا در اھداف . از نظر ما کاری را که انجام داده ايم باز ھم وفای به عھد وعمل به خاطر تحقق اھداف ماست چنانچه  م
  :نشراتی خويش چنين نگاشته ايم

   جنگی و مرتكبان جنايات عليه بشريت حمايت كامل از افشاء و به محاكمه كشانيدن مجرمان   .۵"
  :ين سان باز ھم تذکر داده ايمبه ھم

راد و نھادھای   .۶ ا اف اری ب وع ھمك ھمكاری متدوام با كليه مبارزان آزاديخواه و ميھن پرست و خودداری از ھر ن
 "ضد ترقی ، ضد ملی و وابسته به اجانب

ه، در رار گرفت  نبرديکه در ھموطن عزيز، ما را تعھدات ما مکلف می سازد تا در کنار آزادگانی چون جناب عالی ق
داريم . پيش داريد ھيچ گاھی شما را تنھا نگذاريم ن راه انتظار ن ون صميمانه بگوئيم نتنھا از کسی در اي ا ممن ا از م ت

  . کمال امتنان را داريم که به ما فرصت انجام وظايف ما را مھيا ساخته اندبلکه خود از ھمچو افرادی باشد 
درت بقايای باند ھای خبا  واما در رابطه -٣ ا تصرف ق لق وپرچم  وخزيدن آرام آنھا دوباره در عرصۀ سياست وحت

ا  ه ت سيم ک د بنوي ند، باي ته باش اد مسؤوليت داش ا زي م وي ا آن سايت ک سياسی، صرف نظر از اينکه شايد اين سايت وي
ا. حدودی تمام ما در احيای مجدد آنھا بار مسؤوليت را بردوش داريم ه وظ ن مدت ب ا در طی اي سانی چه اگر م يف ان
شا ه اف ن راءخود عمل کرده ھريک به تناسب شناخت ومعلومات خود ب ديم، ودر اي ا دست می يازي د ھ  ه گری آن بان

نمی  آنھا ديگر جرأت ًآنقدر پا می فشرديم که برخورد حق طلبانه عليه آنھا را به وجدان جامعه تبديل می نموديم، اوال
باز ھم از بی حيائی کار گرفته خودرا تبارز می دادند چنان با سيلی نفرت کردند تا خودرا مطرح نمايند در ثانی اگر 

ادر . ، که از آمدن پشيمان می گرديدندشدندمردم روبه رو می  ا حال ق وده ت ه ب مگر با تأسف ما بر مبنای ھر دليلی ک
م اگر ما به وظايف خويش درست عمل می کر. نشده ايم تا آن باند جنايت پيشه را افشاء نمائيم از ھ روز ب ا ام ديم آنھ

  . نمی غريدند
ه سبب اصلی  ته ھای خويش را از آن ماشين جنايت  ک شترکا داش ًھموطن عزيز، ھنوز ھم زياد دير نشده ، بيائيد م

ن خطر  تمام مصيبت ھای سه دھۀ اخير درکشور ماست ه اي سپاريم ورن اريخ ب ين ت ينۀ خار آئ ته در س م گذاش ، رويھ
  .نسل ما جنايات آنھا در پردۀ کتمان مستور ماندوجود دارد که با انقراض 

                                                                      موفق وکامگار باشيد
 AA-AA                                                                      پورتال 

   


