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  ی اسحاق دادشانهيرق

٣٠.٠٧.٠٩  

  ! مختارزاده آقایسالم

انیافغان  جوانکي که دي باشدهي شنديشا .رميس بگا با شما تمتا پالميره تماس باشمارا ماھاست شمت من مد  رادر ی الم

ول صع بدندي ماه رمضان پارسال دم افطار در ھرات دزد٢٣ رفتن پ وبر  شھ٨ روزه حبداز گ رادر دي اکت د او ب  کردن

راومن از شماخ. من بدبخت بود تم ب ردشياھش داش د ف اه بنو  چن اسديسي کوت ره تم رده نم ان  اگر لطف ک را ت  ميراب

  .ممنون شما  .رمي باشما تماس بگتا بفرستيد

  .. خدا  حافظديري بامن تماس بگًالطف...........اي  ...........من تلفون  نمره ست انيا

  

  :ياد داشت
رد  د ف ا چن د ب رادر را می خواھ دان ب ه فق ھمانطوريکه خود نيز از نظر گذشتانديد، نامه متعلق است به يک خواھر ک

ای  رآوازۀ کشور آق ارزادهنعمت هللا"شعر يکی از شاعران پ ال می "  مخت اران دايمی پورت بختانه از ھمک ه خوش ک

ارزاده ارسال را واما چرا ما اين نامه . قابل تسلی وتحمل بسازد باشند که می شد به صورت مستقيم عنوانی آقای مخت

  :نمائيم به نشر می سپاريم بايد گفت

ۀ اداره  آئينه تمام نما، ماھيت  اين نامه با وجود کوتاھی، به مثابه يک -١ ستعمراتیغارتگران دگانی م  و وضعيت زن

ذارد اتی . مردم دربند ما را در زير چکمه ھای خونين امپرياليزم واسالم سياسی به نمايش می گ ام تبليغ چه خالف تم

سير  ستان در م ا افغان ه گوي د ک ا می نماين که از طرف امپرياليزم به خورد خلق ھای بيخبر جھانی داده می شود وادع

ستان آنکه به  يک کشور پيشرفته در قلب آسيا تبديل شود، قرار دارد و يا ادعا ھای پوچ مناديان اسالم سياسی که افغان

درا به بھشت آرزوھای دنيای اسالم می خواھند  ا ، در افغتشبيه نماين سی حت ل، اختطاف، دزدی، تجاوز جن ستان قت ان

زمامداران داخلی و خارجی " پاده"باالی کودکان شير خوار چنان به يک امر عادی مبدل گرديده که ھيچ کسی را از 

  . ارادۀ تقابل با آن در سر نيست

ان "سايت " فحاش بی ھويت" خالف تصور -٢ ست، بلکه کالم" جرمن–افغ وائی ني ه  شعر حرف مفت وھ يست ک

که . وقتی از دل برمی خيزد ھمان سان بر دلھا نشسته، يار شب ھای تار ونديم روز ھای خوش خواننده نيز می گردد

اد  افتن آدرس يک شاعر نمی افت ال ي ه دنب ده، ب اگر اينطور نمی بود ھيچ گاھی خواھری رنج کشيده ومرگ برادر دي

  . واز وی مدد نمی جست
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کار وفعاليت پورتال چون ساير نشرات به نشر يک ويا چند مقاله در ھر " بی ھويتفحاش " باز ھم خالف تصور -٣

وان از  د، در حد ت ھم می گيرن اعی س ارزات اجتم ه در مب چند روز محدود نشده، ضمن آنکه ھواداران پورتال فعاالن

ه، وظايف يک رسانۀ طريق تماسھا با وسايل گوناگون در رفع کاستی ھا وکمک به نيازمندان کشور نيز دريغ نورزيد

اند صميم . مدرن را که می بايد در تمام عرصه ھای زندگی روشنگر ورھکشاء باشد به انجام می رس ال ت ی پورت وقت

ا آن سايت ه متوجه خواھند شد که مبارزه عليهآنگابگيرد تا حدود وتنوع فعاليت ھايش را گزارش دھد،   اين سايت وي

  .است که در مقايسه با کل ، پشيزی ھم ارزش ندارددر بھترين صورت قسمتی از يک کل بزرگ 

راز "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " متصديان پورتال-۴ سليت خويش را اب ده، ت ن خواھر رنجدي ه اي ضمن آنکه ب

ای دمی دارد و آ شان را خدمت آق ارزاده"رس اي ر " مخت ا اگ د ت شان تقاضا می نماي د داد، صميمانه از اي رار خواھ ق

تندبرای شا ال بفرس ای . ن ممکن باشد لطف نموده عکس برادر ناکام ونامراد شان را به آدرس پورت ات آق ی ابي ا وقت ت

  .مختارزاده در مورد آن قربانی مظلوم کامل شد با عکس در صفحات پورتال امکان انتشار يابد

       اميدواريم اين آخرين غم آن خواھر باشد                                                                            
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