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  امانفهينظ

  ٢٠١١ نومبر ٣٠

  

   !ی  موسوی توجه آقاقابل

  

  ! شما تي  محترم سا]مسؤوالن[ني سالم و احترام به مسئولمي از تقدبعد

 از مکاتب یکي نموده به ]اکتفاء[ اکتفاايبا داشتن بکلور  برسمی عالالتيبا تأسف نتوانستم به تحص نجانبيا

 ی کمنجانبي لحاظ اگر امالء و انشاء انياز ا . کردمی مفهي وظیفاي ا]معلم[ نسوان در کابل به سمت معلمه]مکتبھای[

 قوس جا داده ني مرا در بی اغالط امالئحيدارم تصحآرزو  . ديريپوزشم را بپذ )که حتماً دارد( داشته باشد یو کاست

  .ديساز ممنون

  :مينما را  مطرح] سؤالم[ بعد از ذکر چند نکته سوالم خواھمي ماجازه

که ) لي خلريانجن (اديزنده .  باشم ی عام کلمه می شما به معنی ازرفقایکي کي نزداري تن ازبستگان بسکي نجانبيا

 ني وامی تره کۀ در دوریعني و شکنجه و اعدام  ده ھا ھزارانسان کشور ما یفتار و گرگردي  اختناق و پۀدر دور

 ھمه فکر ليفام . ديرس] به قتل [بقتل)  ھایخلق (روخته خود فی آدم ھاني تررحمي شکنجه بري ودر زديگرفتار گرد

 ]گروه[ۀ گرواي محفل و اي و  که به کدام سازمانميدانستي نمی ارتباط دارد ولدي شعله جاواني جوان ما به جرمي کردیم

 از جانشان بود بعد از تجاوز روسھا و زتري که عز]شان را[ شانرازادگاه تي مجبوری رولي که فامیزمان. آن 

 ادي که نام زنده هي نشرکي  قيدرآنجا بود که ازطر.  ترک گفتند و به اروپا آمدندیپرچم آمدن وطنفروشان کاريرو

  .  عضو سازمان اخگر بوده ) ليخل( که ميبود خبر شد  در آن چاپ شدهشيرفقا] از[ تن  و چندستيبا  ب )لي خلريانجن(

  ]يافته، سايتھای[ تيسا  منافتهي  ی خاصگاهي در صدرنشرات قرار گرفته و جاتي که انترنت و سای از زماننجانبيا

 ی دھد مطالعه میه من  اجازه مب )لمانا( در غرب ی که کار و بار زندگيی خود را  تا جایرانيبرادران افغان و ا

.  کردمدايرا پ) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد  (شما تي شود که سای م]يک سال[کسالي کمتر از یاز مدت.  مينما

 شما پرده از کار و بار آن تي در سابوده ی اخگری  گفتند وی که در اروپا ھم میسلسله نوشته ھا در موردکس

 نيبرداشته شده است و ا)  که آن انسان را ھمه شناخته اندراي برم زی نمی از ویمکه من در نامه ام نا(شخص 

 دهي مردم کشور و داغدی شخص را براآن تي که به واقعميدان ی شما متي ساجانب از مي را من و فاملیروشنگر

انسان  چند   د آن سلسله  نوشته ھا در مورخيازھمان تار.  کرده استی معرف]به درستی[ی سازمان اخگر بدرستیھا

 کنم که چرا  در مورد ی م]سؤال[ شما  احترامانه سوالتياز  سا حال.  شما شده امتي عالقه مند سایليچھره خ
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 ثي روا داشته  به حنيتوھ  را که به  زنانیو] ناشريفانۀ[ فانهي و نا شریرانساني عمل غنجانبيکه ا ،سي نوامهشبن

ما " یاستخبارات یحاج" دي ادهي  دو کلمه استفاده کردبي کنم ، شما از ترکی محي تقب]به شدت[داي شد]معلم[  معلمهکي

"  ی دندیحاج" مثال  ]به طور[ بطورمي بوددهي شنیادي زیزھايچ) البته نه خوب( بد ی ھایدر مورد صفات حاج

)  … بالی  حاجاي داد و ی  تقلب در ترازو جنس را کم  م]به خاطر[ما که بخاطر] خانۀ[ خانه کيروغن فروش نزد(

  دي کردی محيرا توض") ی استخباراتیحاج  ("بي ترکني امفھوم سي نوري در زاي قوس و اني شد که شما در میچه م

 آنھا آرزو ۀ در تماسم  ھمنجانبي که  ای  دوستچندبا .   خواھد شد ]سؤال[ بعد ھا سوالگرکهي داتي توضحیو برخ

 ھا چه ی حاجیما  اگر بدانند که برخ] بيچارۀ[ چارهيشود تامردم ببرداشته "   صاحبیحاج "نيدارند که نقاب ا

 ی حاجسي شبنامه نوني ا]به راستی[یاگر براست. دھندي پوشش انجام نمني ھمري که زيیچه کار ھا.   ھستندیجانوران

ن  آن  آناۀ کعبی تا  خدازاننديري می عرب سعودبي به ج]شان را[ شانرای پول ھاه کیفي  شرانيھم باشد  حاج

 اردي وساالنه ملدي نمایبھشت  تصور] روانۀ[ نجات داده روانه یاليخ  خبر را از آتش دوزخی باي از دنی ھاچارهيب

   .زانديبر  غرب]پروردۀ[ و زمامداران دست پرودهاني متولبيھا دالر مردم مسلمان جھان  را به ج

 و نوکران و شکنجه گران رانيز اج و مبارز ضد تجاوز واشغال است نه افي آن  مردمان شراز یروزيپ

  ! شده ی و حاجبيفر  مردمساني شده و شبنامه نوستيژورنال

  

  :يادداشت

  "!امان"خوانندۀ نھايت عزيزخانم 

 متصديان پورتال را تقديم داشته، از توجه و ھمکاری تان با سايت خودتان، امتنان ھای صميمانۀسالمھا و احترام

  .خويش را ابراز می داريم

 ايد و نقش روشنگرانه و افشاء گرانۀ آن را مورد تأئيد قرار داده ايد  مرحمتی که در حق پورتال ابراز داشتهلطف و

تعھد ابراز بداريم، در م را خدمت آن خوانندۀ دراک و خويشبه عالوۀ آن که ما را وادار می سازد تاسپاس مجدد 

 ضمن روشن  کاری که آغاز کرده ايم ادامه دادهنفس خود بزرگترين پشتوانه و محرکی است که بايد باز ھم به

  .ساختن گوشه ھای تاريک تاريخ مبارزاتی مردم ما، نقاب ريا و تزوير از رخسار دجاالن سياسی نيز برداريم

  :و اما

 و به جز چند مورد ھرچند نوشتۀ شما را در قطار درست ترين نوشته ھائی که به دست ما رسند، می توان شمرد -١

گرفته شده اند، بيشتر به سبک ويراستاری پورتال بر می گردد تا تشخيص [] تباقی کلماتی که بين عالممحدود، مت

به دنبال کلمۀ [] ، با آنھم طبق فرمايش خودتان پبشنھاد ھای اصالحی خويش را در بين عالمتيک غلطی امالئی

  .متنان ما بيفزائيدبعدی مورد توجه قرار گرفته بر اھای در ھمکاری مربوط آورده ايم؛ اميد 

نيز فرستاديم، اميد در " موسوی"آقای ما ، آن را خدمت ھمکار گرامی نموديم را نشر ن ضمن آن که مطلب تا-٢

  .اولين فرصت ممکن به پرسش شما پاسخ ارائه داشته ھدف خويش را از به کاربردن چنان ترکيبی مشخص نمايند

  به اميد ھمکاری ھای بعدی تان

  يدشاد و پيروز باش

  AA-AAادارۀ پورتال

  


