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  "راھش"عنايت 

٢٤.٠٦.٠٩  
  
،  مينمامی  ازمدت ھای زياد درصفحات انترنيتی دريافت بسيارمسرورھستم ازاينکه سايت وزين پورتال را بعد: ًاوال

 .پذيرا باشيد اميد است سالم ھا ی اينجانب را

ھر ی ھای تلخ که ھرگز شنيده نشده و به گلو  واقعيت بسياربجا است که اين سايت مثل آئينه ای برای انعکاس: ًاينثا

  . ھموطن ما خفه گرديده است، باشد

ن مھم است بيان ند آنچه درافغانستاھموطنان ما فکرمی کن  راکه دراين سايت خواندم خيلییبعضی ازموضوعات

 ينان و وطنفروشان مزدور که اندکی خدمت به وطن ومردم رنجديده شان نداشته به جزخا ه ھایوآشکارساختن توطئ

 کشور ديگربه ھيچ  ودھقانان کارگرانتن ازليون ھا  استثمار وبھره کشی وتغذيه خون می،ئمعامله، تشکيل باندھای مافيا

  .ه ھای شان برای کدام مرجع ودرکدام محکمه ؟توطئ آشکار ساختن ولی بيان و .ونمی انديشندچيزی نيانديشيده 

 ھای شان  پاسخ مثبت درپيشگاه مردم داشته هتوطئ آيا در دولت پوشالی ومزدورکنونی شخص يافت می شود که به

الت مردم فقير وتوده ھای اؤس  بهآياکسی را سراغ داريد که د؟،مردم را بشنو کسی است که حرف ھای باشد؟ آيا

  .  وغيره... کشور پاسخ بگويد؟   زحمتکش

مزدورمصروف ھزارھا معامله درسطح ملی وبين المللی و دولت دست نشانده . االت منفی خواھندبودؤجواب ھمه اين س

راھميت ان پد، فقطه منافع خود شنه منافع کشورو مردم اھميت نمی دھبا برادران خارجی شان بوده حتی سرسوزنی ھم ب

  ...است نسبت به حل مشکالت وياتوجه به وضع مردم درکشور

د، مين شوأت اجتماعی ورنجديده کشوراگر ميخواھند آزادی واقعی داشته باشند، اگرميخواھند عدالت زحمتکش مردم

ادی اقتص اگرميخواھند آزادی اجتماعی ،سياسی ، صورت واقعی تحقق يابد،ه اگرميخواھندحق وعدالت وبرابری ب

اگرميخواھندحاکميت دموکراسی وجود داشته باشد، دريک کالم اگرميخواھند درسرنوشت  باشند، وفرھنگی داشته

نه  ،عذور وزاری با نه ، نه با افشاگری،فرھنگی واقتصادی شان سھم ارزنده وبارزداشته باشند ،اجتماعی سياسی،

بلکه با متحدشدن و وحدت مردم   شان ميرسند،بامظاھره واعتصابات ونه ھم با تظاھرات شعاری به خواست ھای

دلير  مبارزو معلمين کارگران ودھقانان ، دانشجويان از  مشخص و معين اعمۀھدف وبرنامرنجبربايک  ھای وتوده

سازند سرنوشت شان را رقم زنند  کشور می دريک  اجتماعی را و روحانيون پاکباز که قشر وسيع وپايگاه وباشھامت

 درتجاعی وضدامپرياليستی را می طلبخود ھارا تا ابد اززنجيراسارت ويوغ بردگی دورسازند، که يک مبارزه ضد او

که بايک تحول بزرگ اجتماعی ميتوان به زندگی انسانی وسعادت مند دست يافت و آن وقت است که ميتوان ادعا نمود 
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 وقت است ميتوان خيانتکاران وجنايت کاران را به پای ه دربرابر مردم وکشور است، آن توطئکارکرد اين وطنفروشان 

ال را که در ذھن ھرھموطن ؤآن وقت است که ميتوان پاسخ ھرس. دار آويخته بکشيده ميز محکمه واقعی مردم 

ی جنايت کاران که تا ھنوز خون ئد، خواھند گرفت وآنروز دادخواھی  ملت خواھند بود وافشاگری ورسوانماتداعی ميک

  . دنمکمی کشيده اين سرزمين را مردم ستم

  

  :يادداشت 

قبل از . اميد به سالمت باشيد. ، سالم ھا وتمنيات نيک متصديان پورتال تقديم است"راھش"خواننده عزيز وگرامی آقای 

"  آزاد افغانستان –افغانستان "پرداختن به نامۀ ارسالی شما اجازه می خواھيم نخست تشريف آوری شما را به پورتال 

  .ر مقدم گفته وتشکرات ما را بابت ارسال مقاله و تماس با ما ابراز بداريمخي

از سنخ نامۀ شما، به عالوۀ آنکه مھر تأئيديست بر صحت ودرستی خط مشی وعملکرد خواننده عزيز، گرفتن نامه ھائی 

به پيش که  شکوھمندی ، کمکيست برای ما وساير ھمرزمان پورتال در مسير" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

  .گرفته ومصمم اند آن را تا رسيدن به اھداف واالی خويش ادامه دھند

ضمن آنکه به اشکال مختلف مبارزه می بايد در حد خودش ارزش قايل شد، ما نيز با شما ھمعقيده ھستيم که اخراج 

 حصول استقالل ورسيدن به آزادی ملی  ،ارتجاعاشغالگران از ميھن آبائی ، به زباله دان تاريخ فرستادن تمام اشکال 

وبرابری اجتماعی فقط می تواند به وسيلۀ مجموع ملت امکان تحقق يابد، از ھمين جھت ما را عقيده بر آن است که بايد 

چه در شرايطيکه کشور در زير پاشنه ھای آھنين نيروھای . گيرداشکال مختلف مبارزه در خدمت وحدت ملت ما قرار

 می زند و به جرأت می توان گفت ھست وبود ما مورد سؤال قرار گرفته، تمرکز غير الزم به ھر امر اشغالگر دست وپا

ديگری به غير ازدفع استعمار وطيف ھای متعدد نوکرانش  با ھر نيتی که صورت گيرد به انقياد انجاميده مسؤوليت 

  .تاريخی آن متوجه عامالن آن خواھد گرديد

انندگان ژرف نگری چون جنابعالی به خود باليده، ھميشه آرزومنديم تا سطح ھمکاری ھا ھموطن عزيز، ما به داشتن خو

  .بين پورتال و آنھا را عمق وپھنای بيشتر ببخشيم

  ما به آرزوی استحکام بيشتر روابط با                                   

 AA-AA اداره پورتال                                           

  

 

 

  


