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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 محک باستانی

  ٢٠١١ اپريل ٢٢

 

  در نبرد با دشمنان مردم  ،قلم به دستان محرومان

  !انه حرکت نمائيدمتحد

  

را به ھريک ازگردانندگان " آزاد افغانستان\افغانستان آزاد"اولترازھمه پيروزی ھای چشمگيرپورتال مبارز

وطنپرست و مردم دوست آن تبريک و تھنيت می گويم که درمدت کمترازسه سال و با مقابله با انواع مشکالت و 

دسايس مستقيم وغيرمستقيم دشمنان ملت ما که تا توطئۀ نصب فلترانترنيت توسط ادارۀ مستعمراتی کابل پيش رفت، 

 ميان  ايجاد حسن اعتمادۀزمينوبه خصوص ) ولوھنوزدرمرحلۀ ابتدائی آن(ث و تبادل نظرتوانستند زمينۀ بح

افغانستان "عناصرآگاه ، ملی ، مترقی ، انسان دوست و انقالبی را درمحدودۀ عين وسيلۀ خدمات جمعی يعنی پورتال 

  .ميسرساختند" آزاد افغانستان-آزاد

تی به سبب يادآوری درنوشتۀ اخيرشان ازمن، اظھارسپاس می درقدم دوم ، ازآقای محترم سيد موسی عثمان ھس

نمايم زيرا ھمان طوری که فرموده اند ، با وجود عدم شناخت شخصی و رعايت استقالل فکری ھمدگر ، دردفاع 

. ازقربانيان مظالم وطنفروشان ودرافشاء وطرد آن وجدان باختگان رسوا ، درسنگرمشترک قرارگرفته بوديم

با اضافۀ " (دموکراتيک خلق"ارزۀ قلمی من ريشه درمبارزۀ وسيع عليه وطنفروشان حزب بدنام ازآنجائيکه مب

داشته و ھمين ديروز يا پريروزآغازنيافته است ، به عين ) مبارزه به ضد وطنفرشان گوناگون غيرمذھبی و مذھبی

پس نه تنھا به آن .  پاسخ ھا به آقای باقی سمندر، خاتمه يابدشکل ، نمی تواند به اين زودی وبا خاتمه يافتن سلسلۀ

با سپاس و ارادت " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ھموطن بلکه به ھمه ھموطنان عزيزوخوانندگان محترم پورتال 

 رھا اطمينان می دھم که سنگرمعنوی و قلمی دفاع ازمظلومان ميھن را که جزِء کتلۀ وسيع بشريت مظلوم اند ھرگز

  . ننموده وازطريق اين پورتال وطنپرستان ، درحدود امکانات وقت ، به نوشتن ادامه خواھم داد

اطمينان می دھم که ھيچ نوع سوءتفاھمی ازنوشتۀ شان دررابطه با ايميل . به ھمين ترتيب ، به آقای محترم آزاد ل

منعکس درنوشته ھای پرمحتوای شان .  لدرذھن من ايجاد نشده زيرا پيشينۀ فکری آقای آزاد" شفق پرسش"آقای 
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اين ھم يکی ازدستاوردھای . دراين پورتال ، ھرگونه ترديد و سؤال را دررابطه با ايشان ازقبل مرفوع می سازد

که اشخاص بدون شناخت ازھمدگر، صرفاً روی " آزاد افغانستان است- افغانستان آزاد"پرارزش پورتال پرافتخار

محورآن را طرد زشتی و پلشتی سياسی دردفاع ازمنافع واالی ميھنی و بشری تشکيل اتکاء به طرزفکرمشترک که 

وحدت ملی می دھد ، به يکديگراعتماد می کنند ، اظھارھمبستگی می نمايند و عمالً سند وفاداری به آرمان 

 دشمنان مارا که اين ناقوس مرگ استعماروارتجاع را به صدا می آورد و مطمئناً ...   به مردم می دھندروشنفکری

که درعين حال دشمنان سوگند خوردۀ مردم ما ھم می باشند ، ھارتر و زھری تر می سازد ؛ ولی آنھا بايد به اين 

  .و آشتی ناپذيری با دشمنان مردم ، مشخصۀ افتخارآفرين ماست" خالف موج شنا کردن"حقيقت ملتفت باشند که 

  !  با امتنان مجدد

  


