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  وطنان صاحب نظر و غير تنظيمیی چند خدمت ھمسؤال
  

رت بزرگ  استعماری امريکا و شوروی بود و از افغانستان به آيا جھاد ده سالۀ مردم ما جنک بين دو قد:  اولسؤال

  حيث معرکۀ جنگ کار گرفتند و يا اينکه اين جنگ، جنگ افغان و شوروی بود؟

  

 افغانستان توسط قوای سوسيال امپرياليسم شوروی از طرف امريکا،  آيا اين جھاد در برابر اشغال:  دومسؤال

 و پاکستان، پالن و رھبری ميشد و يا از طرف نمايندگان واقعی مردم و ملت اسرائيل با متحدين غربی شان و ايران

  افغان؟

  

مين منافع کشور و مردم ما تمام شد و يا اينکه بھرۀ سياسی و نظامی را از أآيا نتايج جھاد در موازات ت:  سومسؤال

  اين جھاد صرف کشور ھای استعماری غرب، اسرائيل، ايران و پاکستان بردند؟

  

ملت جان نثار و خدادوست افغان که يک و نيم ميليون کشته و شھيد داد و کشور ما از نظر اقتصادی، :  چھارمسؤال

سياسی و کلتوری با تباھی و بربادی بنيادی مواجه شد، چه مفادی از آن قربانی بی نظير نصيب ملت و مملکت ما 

  گرديد؟

  

 امروز در صفوف  جواسيس، اجيران و مزدوران کشور آيا رھبران و قومندانان به اصطالح جھادی،:  پنجمسؤال

  ھای استعماری قرار ندارند؟

  

آيا اضمحالل اتحاد شوروی و يک قطبی شدن جھان زمينۀ لشکرکشی و اشغال کشور ھای عراق و :  ششمسؤال

  افغانستان را برای دولت متمايل به اسرائيل  امريکا و متحدين آن مساعد نساخت؟ 
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  وسيلۀ  شوروی و امريکا چه ميباشد؟ه ًا از نظر اھداف استعماری، تفاوت بين اشغال افغانستان بماھيت:  ھفتمسؤال

  

 اسالم و ،آيا بعد از شکست و از بين رفتن اتحاد شوروی، بزرگترين دشمن امپرياليسم و صيھونيسم:  ھشتمسؤال

  امت اسالمی است و يا کدام قوت و قدرت ديگری؟

  

وع گرايش ھای سياسی چپ و راست، اينجانب را مانه، واقع بينانه و عاری از ھر ناميدوارم با ارائه جوابات عال

  .تنوير فرموده منت گذاريد

  

   با عرض حرمت

  

  :يادداشت
اميد است به . محترم آقای مومند، سالم ھا و احترامات متصديان و کارکنان تخنيکی پورتال را تقديم می داريمھمکار

  .المت باشيدس
نخست از ھمه سپاس بيکران ما را به خاطر پرسش ھای عالمانه و روشنگرانه ای که برای ما ارسال داشته ايد، 

داده و از آن طريق خواسته ايد تا پاسخ پرسش قرار بپذيريد و از اينکه پورتال را مورد اعتماد خويش تشخيص 
  .ممنونھايتان را دريافت داريد، باز ھم يک جھان 

ه ارتباط سؤالھای تان، ھمانطوريکه مالحظه می نمايد، آنرا نشر نموديم، تا ساير خوانندگان و به ويژه ھمکاران ب
  .قلمی ما نيزدر صورت امکان بخشھائی از آنرا مورد مداقه قرار بدھند

 ما اختصاص ضای ما از شما آن است تا اندکی از وقت گرانبھای تان را به بخش سياسی مقاالت گذشتۀاًعجالتا تق
بدھيد، به يقين در آنجا مطالبی خواھيد يافت که اگر تمام پرسش ھا را پاسخ نگفته باشد ، بيشترين بخش آنرا به بحث 

ميتوانيد مطمئن باشيد، که در آيندۀ قريب بخشھای متعدد پرسش ھای شما از جانب پورتال نيز پاسخ . گرفته است
  .را صميمانه فشرده آرزومنديم ھميشه با ما يار و مدد گار باشيدتا آنزمان دست تان . خود را خواھند يافت

                                                                                                                             با کمال محبت
 AA-AA                                                         اداره پورتال                                                            

 


