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   کابل–احمد شاه وردک 

 ٢٠١١ سپتمبر ١۶

  

  ونړ تکيژيسترات  دزمياليدامپر کايامر د
  

 ی چهګرنڅ . کومیاندړ ویلي ھیکي دپورتال درنو چلونکو ته خپل سالمونه اون"آزاد افغانستان- آزاد افغانستان "د

 څی اوھیولي نګنټي تر لمن براالنيولي په موخه نولوځوغځوورڅ دی واکمنی دخپلی چارواکمي رژګیاډوګدکابل د

 يی ھم تویني ویانونوري دبچوادي ھلواک اوخپی لرغونی دداوي شی نور ھم دلته پاتیوشپڅ خپل باداران ی چیکو

  .ړیک

 کولو پواسطه کي دالسلونړ تکيژي سره دستراتزمياليکادامپري دامری چړی کلي پڅی ھسرهيشرمي برهډي په ی دو

 یستيالي امپرړی مالتیاوددويکځ نانمي رژیوداکګدکابل د. ړی ته په الس ورکبراالنوي لوي سند نواکيدافغانستان دن

 رهډي په يږی دریابل ک په مقونوټوګکرښ دمحتملو؟؟؟؟ لیواکاوددوي دنزميالي دامپری چوادوالي ھني موادي په ھیرسن

  .ی او جاسوسان ونوموی ساتونکوګټ داوپاکستان رانيا  دیوانځنا

 ړی غوای کوم چی کوومانګ دخلکو داحساساتو په ھکله غلط ږ زمونانګياډوګ ی دھغوی کوادي او په ھستانيالي امپر

 کچه یکورن  پهړیپورته ک هګټ خهڅور   اویاحساسات راوپارو)  ګیاودورزاده (نتګيترب  دځواددخلکوترمني ھیدد

 په ھکله اوي او برتي ، ھوخي تارخپل د يی  وادوالي ھینځي  اوړی اوچت کی پورنوړ ترخپلو ممکنو پونتګي تربیدو

 وهي دی مجلمياټ اودیروي وخهڅ  له تربرویکډاونګخپل   افغانان پهی لپاره دوی موخیدھمد. ړی باوره کیب

  : وویکلي وه لی شوړکي پرپوزه یشي  دعای چی په کوم کیرالنديتصو

  !ی ششي به پهڅ ھلته نه وو نو ږ که مون

  کډ یپوھ  اولهینيتيښ رواديدھ . ی غوندطانتي شی لکه دپرونی دی ھم ستاسطانتي داشی چيی واتهي افغانان دوی ول

 یشو څ تنه خروڅ ی چړیورنک  به ھم اجازهکلهيڅ اوھی پوه دهښت ي تخم په ماھی کرل شوی د دزيرګ دانانيبچ

 له ابونهي په مرسته  ددری خدای به دلوړیلوم. ړیورک  ته په السالکيکښ والړي قباله نی دخاوردانويعناصر دشھ

) انډياونګ( واستوو اوکه  تربرونهيی ته به یري ھدوي اودامپراطوروړک ولټ ورغرټ منښ مکار دیھاخواراغل

 په یلي کولوھی دکمزورږ زمونيی  قينواوتشووڅ  غلو په ھیستيالي امپریخره سپاره واودھمد  چپه پهیھمداس

 انشاء يی به اي اوبی ھم لراي بايتړدويږ دزانوي اوابدالانوي ھوتکانو،يانو،غزنوي نوداخاوره د غوری درلودی کونوړز
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 يی ھره دره ی چی کور دګډ افغانانو نوي دپرتمتانافغانس). ی پلايب یسي سپاره رانيی ړیلوم(وړ ته  سم کیهللا الر

  . دهکهډ وي په حماسواو اتلوالانويدغاز

 !لهي اوسمسور افغانستان په ھیلييناپ خپلواک، وهيد

 

  !ھمکار نھايت عزيز و گرامی آقای وردک

سالم ھا و احترامات متقابل تمام متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می داريم، اميدواريم با جمله اعضای 

  .فاميل و دوستان به سالمت باشيد

چه اھميت محتوای .  از تفاھم شما برخوردار باشيمز اين که نامۀ تان را بدون اجازه به نشر می رسانيم اميد استا

تنھا برای خود نگھداشته و خوانندگان عزيز پورتال را در جريان ھا نامه به ما اجازه نداد تا آن را به مانند ساير نامه 

  .مقرار ندھيمحتوای پر بار و آزاديخواھانۀ آن 

تا جائی که از روند قضايا بر می آيد، چنين پيداست که امپرياليزم جنايت گستر امريکا و  مزدوران بی مقدار آن در 

 خويش ۀ طرفدارانی برای پروژۀ خايناننتوانستند با تمام سعی و کوششکه حاکميت، به دنبال آن از حاکميت و خارج 

ر ايجاد لشکرگاه به ھمان حدود معدودی که از اول بود، محصور بين مردم ما دست و پا کنند و طيف خاينان طرفدا

ماند؛ اينکه آنھا می خواھند در غياب مردم و بدون اطالع فرزندان پاکباز ميھن، به اين پالن شوم خويش جامۀ عمل 

  .بپوشانند

ند، به طرفين قضيه ما به خود حق می دھيم تا از طرف خود و تمام آنھائی که در اين مبارزه يار و مددگار ما بود

ز آن، با صدای بلند يعنی امپرياليزم جنايت گستر امريکا و نوکران زرين قالدۀ آنھا در ادارۀ مستعمراتی و خارج ا

ھوشدار بدھيم تا دست از توطئه گريھای شان برداشته گورشان را ھرچه زودتر از سرزمين مردمان آزادۀ ما گم 

  .کنند

  :جا دارد بيفزائيم

 ما و تجارب مبارزاتی ملت ھا و خلقھای سراسر جھان به وضاحت نشان داده که ميھناتی مردم دلير ۀ مبارزتجرب

شکست به پای چنين مقاوالت استعماری فقط تا زمانی می توانند به عمر ننگين شان ادامه دھند، که امپرياليزم 

ه به صد ھا ھزار عسکر به محض تحقق آن شکست ھمان طوری ک. مھر تأئيد نگذاشته استفضيحت بار خود 

متجاوز و وبه ھزاران وسيلۀ کشتار جمعی آن در دريای خشم توده ھای به پاخاسته نيست و نابود می گردند، 

ل شده، دود حاصله از در آتش خشم مردم به خاکستر مبدمقاوالت استعماريی از سنخ آنچه فعالً مورد نظر است، نيز 

  .ن آن را کور خواھد نمودآن چشم عاقدا

  به اميد آنروز                                      

 AA-AAادارۀ پورتال                                  


