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 ميرويس

١۵.٠۴.٠٩ 

   نشركردناز شما نوشتن واز ما
ارزاتی! ھمدياران عزيز و وطنپرستان با بصيرت سالم ا تواضع پرغرور مب ما ب ا وجوديکه ش ان را ب شکر و امتن  ت

دای ضمير من است ما و ن رارزش ش دردی . زايد گفته ايد ولی اين امتنان من با احترام به نظرات پ ھمصدائی و ھم

ه در  ئن شدم ک وی بخشيد و مطم زرگ معن وت ب ه من ق ا ساخت و ب را رس دۀ م ه ش دای خف معقول و بی شائبۀ شما ن

ر انتقا. مبارزۀ ولو فردی برضد خائنين تنھا نيستم يانه در براب ه ناش رادی ک ام اف دات دوستانۀ تانرا در مورد خود و تم

وده ام اوت نب ی تف اھی ب ه ھيچگ حال . وطنفروشان بالتکليف مانده بودند با سرچشم می پذيرم ولی اطمينان می دھم ک

م داده  ه دست ھ ا دست ب شده ت ر ن ی و جنايتکاران ، دي سند و ضدخائنين مل ارزۀ ھم برای افغان ھای عدالت پ ن مب اي

  .برحق را نيروی تازه ببخشند

  ! به اميد چنان يک حرکت ملی و وطنپرستانه

  

  :يادداشت

ال اسباب خوشنودی وفرحت . ھموطن عزيز سالم ھای رزم ما را نيز بپذيريد ار پورت خوشحال ھستيم که پيشرفت ک

  .خاطر آزاد انديشان جامعۀ در خون کشيده شدۀ ما را فراھم می سازد

ز  پر مۀنا  ان چي ار مشترک م ار وپيک شديد ک ار سپاس وت ر از اظھ از مھر شما را دريافت داشتيم، از آن بابت به غي

جای بسيار مسرت است که بعد از اين ھيچ يک از . ديگری نداريم تا تقديم دوست ارزشمندی چون جناب عالی نمائيم

ود را تنھا احساس ننموده ، بلکه در ھمسوئی با ، خاينان وجنايتکاران جنگی خما وشما در مبارزه عليه دشمنان ميھن 

ر است، می "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال رن اخي يم ق که موجوديتش خار چشم انقياد طلبان وجنايتکاران ن

  . توانيم با اشتراک مساعی مبارزه عادالنه وحق طلبانۀ خويش را به پيش بريم

ان اسالم اين مبارزه به ويژه در شرايط کنونی که  به اصطالح روشنفکران ما  با علم به اينکه مزدوران روس ومنادي

ردم ل وغارت م ا قت ان ب م زم رون وسطائی خويش ھ ستی وق ز ،سياسی در جريان حاکميت ھای فاشي ی ني ند زدائ  س

د د برخوردار باش الی چه د. نموده اند، در ھر موردی خواستار ارائه سند می گردند، از اھميت بسزائی می توان ر ح

مجرمان با از بين بردن اسناد جرم کوشيده اند تا خودرا از مظان اتھام نيز تبرئه نمايند ، روشنفکر عليل ما ھم که که 

سته است اران ب ای آن جنايتک ه پ ته ب ۀ سر وپای خودش با ھزاران رش اير سازش ھای خاينان ه مغ ، در ھر حرفی ک
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ن . خودشان باشد، به ياد محاکم غربی افتاده خواستار سند وشاھد می گردند رای اي ه ب زی ک وک"با تأسف چي ا " متل ھ

دۀ جرم استاست از کمترين ارزش ی برخوردار ران ش ا دو جسد .  موجوديت جسد ومحل وي ه يک جسد وي م ن آنھ

  .د و ھزاران گوردسته جمعی با افغانستان ويرانبلکه بيش از يک مليون جس

زده سال  سا را ن ا اسدهللا سروری قصاب اگ ستعمراتی جرأت می بخشد ت ھمين طرز ديد است که به قاضی اداره م

  . سال٢٠حبس نمايد وپرويز کامبخش را 

م  ه رژي هچون آن ده ھا وصد ھا ھزارنفری را ک سته ب ينواب زدوران روس از ب يلۀ م ه وس شته  روس ب دان ک رده فق  ب

ر از آن  د سندی محکمت د وباي دان"شدگان برای محکوميت سروری ھا کفايت نمی کن نفکر " فق ۀ ذھن روش ه محکم ب

ل موجوديت آن" زيرا اين روشنفکران ھنوز با عليل وخود فروخته آماده ساخت اب دلي دن آفت نائی " برآم ا تأسف آش ب

  !! يک جوان سنديست انکار ناپذيررای محکوميت، مگر موجوديت سه ورق کاغذ فوتو کاپی بندارند

ا چشم  ھموطن عزيز، برای آنکه جنايتکاران نتوانند خودرا از محکمۀ تاريخ نجات دھند ھر يک از ما وظيفه داريم ت

ديد ھای خويش را از جناياتی که در دوروبر ما اتفاق افتاده وما از آن آگاھی کامل داريم نوشته و ثبت کتيبۀ خار آئين 

ائيمت رای محکوميت . اريخ نم ند ب در س انی آنق دک زم ار شويم در ان ه ک ين حاال دست ب ا از ھم ر م يد اگ ئن باش مطم

نفکران خود  ل روش ا ذھن علي جنايتکاران آماده خواھد گرديد، که گذشته از محکمه ھای اداره مستعمراتی کرزی وي

  .د آوردنقابل آن سر تسليم فرود خواھفروخته در دور وبر آن ، محاکم به اصطالح بيطرف غربی نيز در م

  :زادۀ کشور اين است وم افغانستان من جمله روشنفکران آپيام ما به تمام مردم رنج کشيده ومظل

   از شما نوشتن واز ما انتشار

  .اگر چنين نمائيم خواھيم ديد که چگونه برای محکوميت جنايتکاران سند وجود ندارد

     شاد موفق باشيد                                                                                           

 AA-AA    پورتال                                                                                          

  


