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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  Political سياسی

 
  زي عزميرعبدالرحيم

٣/٢٤/٢٠٠٩  

  

  دفاعاياشغال 
 ی صاحب مستعفارنوالڅ محترم ۀ توجقابل

 

 مضمون "در جواب"  آن محترم ۀديآه به عق "افغانستان ـ آزاد افغانستان"به پورتال   ارسال مضمون شما از

 واقعًا به جواب اي مضمون شما عاجز ماندم و ندانستم آه آۀيالآن از فهم روح.   ممنون شدماري است، بسنجانبيا

 پر از نغز و ی را ندارم  آه نوشته ای توانائني با من است آه چرا اريالبته تقص.  ري خاي شده است ريمن تحر

 منت نجانبي و به ادي فرمائیاري شي مرا در درك مطالب مضمون خوندهي است آه در آديام.   شما را  بفهممیمعن

 .ديبگذار

 ري تحرگري دكباري اگر زحمت نباشد كنمي مشنهادي و به جناب شما  پورزمي می اآنون از طوالت  آالم  خوددارمن

.  دي قرار ده مجددیابي و اصل موضوع را آه در مضمون  خود متذآر شدم مورد ارزديرا از نظر بگذرانم یقبل

 از شما د،يدي نرسجهي به آدام نتانًاياگر اح.   خوردريي وقت تغن در آنجانبي ا ۀمتن نبشت شما ازی طرز تلقديشا

 جناب محترم آهنگر صاحب كي دانشمندان بزرگ افغان هر ی و حقوقیاسي  سني آه مضامكنميم خواهش مانهيصم

  به ارتباط بحث "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"  را آه در پورتال یو جناب محترم داآتر روستار تره آ

 بزرگ  ما با وقوف آامل از حالت ني دانشمندان و مبارزنيا.  دي  مالحظه فرمائافته،ي گزارش "  دفاعاي اشغال"

م متوقع ام آه  دوستان هني مهرياز سا.   آرده اندمي تقدهناني را به هم می با ارزشني بار  آشور، مضامبتيمص

تجاوز و اشغال، غارت و " ۀنبشت.   دو مضمون را بدقت آامل بخوانند و مطالب با ارزش آنرا  بخاطر بسپارندنيا

 مجامله ی برای  وطن جناب محترم آهنگر تراوش نموده، جائري مبارز شكست ناپذكي ی آه از قلم توانا" چپاول

 ی حقوقیمبان"  تحت عنوان یرم داآتر صاحب روستار تره آ جناب محتی  حقوقليهكذا، تحل.   ماندی نمیباق

 الدول بقدر ني حوادث افغانستان از نظر گاه حقوق بكي  تاریاي   بر زوا" بغاوتاي مقاومت ،جنگ در افغانستان
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 دو دانشمند نامبرده ني مضامۀ و مطالعنجانبي مجدد مضمون ایابي آه  ارزدوارميام  . اندازدی می روشنیآاف

    . آشور آمك آندی حوادث واقعليد جناب شما را در تحلبتوان

 دي مستفشتري خواهد شد آه از دانش شما باي فرصت خجسته مهني امي و براافتي ادامه خواهد ندهي ما در آصحبت

   .گردم

 


