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  .زاد لآ: فرستنده

 ٢٠١٣ نومبر ١۶
 

  پيام ھائی از راه دور
  

. اميدوارم موفق و شاد باشيد .بزرگوار موسویمتصديان مبارز پورتال به خصوص با عرض درود ھای فروان خدمت 

اد ي را ھا چند موردی ی داشتم که نظر به خواھش آنئھا سفر چند روزه به خير گذشت و با چند تن از دوستان صحبت

خواستند تا روی نکات  ھا می البته نا گفته نبايد گذاشت که آن. ھا را با شما در ميان بگذارم   آنتادند  من سپره داشت و ب

 . شما ارسال دارمه را غرض نشر ب  شان بنده چيزی نوشته و آنۀياد داشت شد

 را ھم سراغ ندارم تا  از ھر کدام  ی اين کار را ندارم و ھمچنان در خود چنان  ادبياتۀحوصل  چون واقعاً !استاد معظم

ی که برايم ئآنان را تا جاھای    ديدگاهۀ  بعد از فکر زياد به اين نتيجه رسيدم که ھمبسپارم، و به نشر همضمونی تھيه ديد

 باارسال بدارم تا خود ای نوشته و خدمت شما  امکان داشته باشد با توقعاتی که از شما دارند به طور خالصه در صفحه

 ۀ اينک خالص.پيامھای آنھا بپردازيد ، به پاسخميسر بود یشنی انداختن پيرامون موضوعات مطرح شده ھر وقترو

  !نظريات شان

 . لآزاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ھای اسالمی و زورگويان  پيروان گروهفقط . ونيت سياسی اصالً نيستچند دوست و رفيقی که ھستيم مصبرای ما 

 که از طريق  وزارت معارف یمحافل و مجامعدر  ھم چه و ھنتون  چه در سطح پوھا چمی ھا از تمام آزادیھمچنان پر

ھا و باور ھای خود را البته با رعايت  توانند انديشه بر خوردار بوده و آزادنه می ،آيد و يا تحصيالت عالی به وجود می

 .آداب اسالمی بيان نمايند

) ی که مشھور اندئن شان نه آنھاالبته کوچکا(شان   که توسط وزارت داخله براییپرچمی ھا از کارت ھای مخصوص

 شود ھای سياسی شان نمی داده شده است در ھيچ جای کشور صدمه نديده و کسی مانع فعاليت

ترين ھوتل ھا  انجام  محافل و ھمچنان عروسی ھای شان در مجلل. شوند شان موتر ھای آخرين مودل را سوار می ۀھم

 .پذيرد می

ھيچ کاری . باشند ھمچنان از ھمين امتيازھا بر خوردارند ی نظار میاوط شو رباز مردم واليت پنجشير که مرتعدادی 

 .ن معلو مات داريدآخالصه وضع در ھم و بر ھم است که شما ھم از. ای بدون رشوت انجام نمی پذيرد در ھيچ اداره

کنيد  گواران پيروی می که شما بزره ایاشتن تعھد سازمانی و يا حزبی از انديش که باھم ھستيم بدون دیما چند دوست

ھای انقالبی است   ی که در سايتئھا از کتاب اکثرا.  اما مواد  آموزشی در اختيار نداريم .می نمائيم ی پيرو،»م ل ا«يعنی 
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 .شرايط فعاليت سياسی ما خيلی محدود است. نمائيم  استفاده می

 .ته ايمراه خود را ياف. وطنپرست   دامان جنگ ھستيم وۀما فرزندان رشد يافت

 بيشتری أتکند بلکه جر نه تنھا بر آموزش ما کمک می) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد (نشرات سايت پر محتوی شما 

 .داندگر ھم در انجام وظايف  نصيب ما می

  قسماً دو حزبی که گاه گاھی. کنيم اما نمی ترسيم احتياط زياد می. امروز خيلی مشکل است که ما آزادانه فعاليت نمائيم 

 نمی توانند مورد اعتماد ما باشند، از )حزب آزاديخواھان( و) حزب ھمبستگی ملی( ھاینامه علنی اينجا فعاليت دارند ب

فعال بوده و با نشرات آنھا نيز از طريق پورتال آشنا ھستيم زياد ) مان انقالبی افغانستانساز( نھاد ديگری که زير نام

لب آنھا در پورتال ھمين قدر می دانيم که بايد نسبت به ديگران به حق باشند و اين مطانشرما از طريق . شناخت نداريم

درين  شناسيم  و ينجا نمیاسازمان شما دراز اما کسی را به نمايندگی ھم از اعتماديست که ما به شما و کار تان داريم، 

ھا خواھيم   با آن،ه مورد اعتماد قرار گيرندبا دوستانی ک ، که شرايط مساعد باشدی البته در صورت.مورد ھم عجله نداريم

 .کنيم تا ھنوز زود است کات بندی سياسی ادامه خواھيم داد اما فکر میخود را در يک چوھای  پيوست و فعاليت

 

 توقعات

چون .  بھتر خواھد بود ، به نظز ما اين وسغت يابی يابد بيشتر سايت شما يک کمی وسعتايدئولوژيکاميدواريم بخش 

 .سياسی استند از آن استفاده خواھند برد - ايدئولوژيک  که مشتاق فھم و دانش ینه تنھا ما بلکه صد ھا جوان

بدھيد تا بنويسند و ھمچنان به کسانی که تر پذير باشد به مال ھا و به اصطالح عالمان دينی موقع زياد  ھمچنان اگر امکان

تر  ه حقايق نزديکبشناسيم از خواندن نوشتار ھر دو طرف  چون ما و تعدادی که ما می. نويسند ضد خرافات می

ينه ايست که ج شما گنۀھمين نشرات سه سال .کنيم که ديگران بخوانند و مقايسه نمايند خوانيم و تبليغ می شويم  و می می

ھای  ن نوشتهاسالمی داشتند با خواندھای  که گرايش ینچھار نفر از محصالتا حال . را تخمين زد  توان ارزش آن نمی

 به اسالم بی رھا، . و در اين اواخر س، خالق داد پغمانی ، عزيز نعيمی.، آزاد ل امين الدين سعيدیآقايان الحاج داکتر

وطنپرست شوند و البته اين از بر کت به صورت کامل دانند و نزديک است  که  عالقه شده و دين را يک خرافات می

 زحمات شباروزی شما است

زيادی يعتی سرو صدای  شرۀ شان در بارۀکه نوشت رھا بيشتر بنويسند بھتر خواھد بود مخصوصاً اين . اگر استاد س

 .باال نموده است

واضح مينويسند انتظار   وأتميرويس ودان محمودی و ديگر استادانی که چنان با حرآقای  ،ھمچنان از استاد موسوی

 .بيشتر از اين بنويسندباشد ، اگر ممکن را داريم شانبيشتر خواندن نوشته  ھای 

را  ياد نمائيد و خاطر شان) ی ھائ شعله(اگر امکان داشته باشد ھميشه از جانباختگان راه آزادی مردم ووطن يعنی از 

 . ديگران خواھد شدأتھای شان باعث جر ھمچنان نشر بيوگرافی و در صورت امکان  عکس. گرامی داريد 

دارند شديداً متنفر بوده و در ھر جا   ما توھين روا میۀمانان جانباخت به قھری کهئ شورش و کثافت ھاکما از گروھ

 .دھا بيشتر از سه چھار نفر نباش آن ککنم گروھ فکر می، ايم ھا را رسوا ساخته آن

 ين تا پای جان جنگيده اند ياد نمائيد نه اشجاعانهفته و دست گره  که در مقابل تجاوزشوروی سابق اسلحه بیماناناز قھر

 .ھا سزاوار تقدير اند آن. که بعد از مرگ شان ازآنھا مجسمه سازيد

 ،شن شدن خط مبارزاتی شانروی ھا را عندالموقع نشر نمائيد تا باعث  ئ مبارزات سياسی شعلھۀيخچممکن باشد تاراگر 

قعی کشور رول شن شدن تاريخ واکنيم در رو چمی شود و فکر میآموختن جوانان و شرمندگی بی وجدانان خلقی و پر

 .مھم خواھد داشت
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 به » آزاد افغانستان–افغانستان آزاد « پورتالی که از داخل کشور توسط ھواخواھان شما در ئبه نظر ما در راپور ھا

 ھم مسؤولين امور سياسی پورتال و يا ساير نخبگان سياسیسد تبصره ھای جداگانه اگر در مورد از طرف ر نشر می

 .د بود بھتر خواھ،صورت پذيرد

ضاع توجه به اوکند يکی نشر موضوعات تيوريکی و دوم   که خيلی در نشرات شما برای ما مھم جلوه مییدو موضوع

 باشد داخل کشور می

 .فتن ھستيماد گريمائيد چون ما ھنوز در حالت آموزش و نھادات را گستاخی تلقی نفرشاميد واريم اين نظرات و پي

  .آرزو داريمرا  پورتال کاران  دست اندرۀموفقيت بيشتر برای ھم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

از طرف من  طور خالصه بدون سانسوره يات و توقعات آن چند دوست که ب نظرۀ اين بود فشرد!بزرگوار موسوی

 .شدسال نوشته و خدمت شما ار

 

  :يادداشت

  .ھمرزم نھايت عزيز آقای آزاد ل

می گوئيم و تمنا داريم تا اولتر از ھمه ختم سفر موفقانۀ تان را به شما تبريک گفته، رسيدن تان را به منزل خير مقدم 

. ويدسپاس ما را خدمت آن دوستانی که در تحت حاکميت جنايتکارانۀ جباران زمان زندگانی می نمايند، نيز واسطه ش

، به ھمين اساس ما می نمايدپاسخ مفصل را دوستان ايجاب صميمانۀ ھمان طوری که به يقين خود نيزمتوجه ھستيد، پيام 

ھم آن را خدمت متصديان پورتال فرستاديم، تا بعد از مطالعه از جانب جمع و يا ھم شخصاً از طرف ھمکار ما آقای 

  .موسوی به آنھا پاسخ داده شود

  .ت باشيدشاد و به سالم

 AA-AA ادارۀ پورتال

  

 


