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  !، درخشان بادما ۀپورتال رزمند
 

ھا فرصت پيدا می کند تا سری قلم فقط شبانه می نويسد، يعنی شبخبر داريد اين که  طوری ھمان
آزاد  ــافغانستان آزاد "در  پورتال ارجمند  ت بزند و در اين کله کشک، بدون استثناءه انترنب

  .دارد که ھر انسان رزمنده بايد آنرا يادداشت بگيرد

می دانستم و می دانم که پورتال مبارز ما سه سال قبل در روز استقAل کشور عزيز ما از سوی 
سه سال بی وقفه سيس شده است، که در اين استعمار تأمتصديان استقAل طلب، ضد اشغال و 

ی مردم زحمتکش ما از يوغ اسارت کار کرده است و اين کار مستحکم و برای آزادی و رھائ
  .پيگيرانه ادامه دارد

اما . ديشب، تصميم گرفتم تا احساساتم را در شبانه ای با متصديان ارجمند پورتال تقسيم کنم
ب ديجور کابل، بی برقی و ش. تصميم را تغيير می دھد، اجازه ندادکابل، شھری که ھر ثانيه 

ً ست که  لحظات ظالمانه اي   .دوستان عزيزم در پورتال درک می کنند مطمئنا

با دوستان ناديده ولی آشنا  کابلم از  توانم برای چند دقيقهت؛ شبی که ميسيزيبائ اما امشب، شب
به ياد داشته باشيد، که شبانه ھای من بنا بر .  تقديم کنمرا صميمانه ترين تبريکات و تھنياتم 

ضرورت  شکل می گيرند، زيرا تا ضرورتی نباشد از فرصتی که دارم برای کارھای ديگرم 
ا در پورتالی اما امشب ضرورت است تا چراغ اين شبانه فرد. استفاده می کنم و شبانه نمی نويسم

داده است تا در پھنای آن  لمبه وار در دل سياھی  زمينه ست برای اين قلموشن شود، که مدتير
  . برقصد

ست که عزيزان مبارزم چون رزمندگان محلي شود، زيرا پورتالِ و بايد اين چراغ روشن 
موسوی، انجنير خليل هللا معروفی، انجنير نسرين معروفی، داکتر صاحب عبدالرحيم عزيز و 

ً دوستان ديگر که  د بود، آنرا با انگشتان پيرانه ولی استوار سفيد خواھشقيقه ھای ھمه  مطمئنا
تبديل   استقAل دان روشنفکر شان، به سنگر زندۀعليه اشغالگران و ايادی بی مقدار و قAده بن

 49تواند که در شرايط امروز که کشور ما در اشغال و چه چيزی از اين مھم بوده مي. دکرده ان

گردد و ھمينجاست که صميمانه خواھی رساتر و رساتر فرياد مي کشور قرار دارد، فرياد استقAل
  .ارمکار متصديان پورتال احترام می گز به

افغانستان"  برای لحظاتی باقی می ماند، می خواند و يادداشت می گيرد، چون واقعا چيزھائی 
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نم، روزگای که دوستان ناديده، ناصحبت و اشاره ک د در ھمين شبانه به روزگاری عجيببگذاري
راع گذر بر يکديگر، چه مستحکم دست ھای دوستی را می فشارند و در يک کشتی که بر شنا

به پيش بسوی استقAل کشور ما از . بلند آن پرچم استقAل در اھتزاز است،  به پيش ميروند
  !اشغالگران

و بگذاريد اين شبانه را با تجديد احترام به شما عزيزان پورتال که سه سال مکمل قلم زده ايد، 
ديگر، به پايان  شبانۀبه اميد يک وقت داده ايد، قربانی مادی و معنوی به پای پورتال ريخته ايد، 

   .برسانم

  

  

  

  

    

  
  

 


