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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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  :يادداشت

  . خير مقدم  می گوئيم" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "نخست از ھمه تشريف آوری تان را به پورتال 
  !ھموطن عزيز

وده ايم باز ھم خدمت شما و ساير خوانندگان من جمله آن عده از قلم به دستانی ھمانطوری که ما بار ھا يادآوری نم
  :که به ما افتخار ھمکاری را بخشيده اند، يک بار ديگر ابراز می داريم

اين که زحمت گردانندگی و انجام کار ھای تخنيکی پورتال را متقبل شده ايم از ديد ما بدان معنا نيست که 
 پورتال نقشی نداشته و ۀن خارج از ادارۀ پورتال در تکامل کار و تعميق جھت دھی سازندخوانندگان و نويسندگا

عکس آن، ما را اعتقاد بر آن است که يک رسانه مدرن ھيچ گاھی . می بايد ھمه چيز را به خود ما واگذار گردند
 بخش ھای ديگر تا در کنار انجام حيثيت جاده يک طرفه را نداشته و نبايد داشته باشد؛ بلکه با تمام قوا بايد بکوشد

با خوانندگان خويش قايم نموده کوشش نمايد را بطه نزديک ترين را" داد و گرفت"سبات وظايف، ھميشه روی منا
  .تا آئينۀ تمام نمای اميال و آرزوھای معقول و انقالبی خوانندگان خويش نيز باشد

 جنايتکاران سه دھۀ ان گرانقدر ما در پھلوی آرزوی افشایبا حرکت از ھمين اعتقاد وقتی متيقين گرديم که خوانندگ
، خود نيز حاضرند در چنين نبردی سھم خويش را اداء نمايند می توانيد "مزدوران روس"اخير و در رأس ھمه 

و دربند ما باز داشته و ديده مطمئن باشيد که ھيچ نيروئی نخواھد توانست ما را از ھمراھی مبارزاتی با مردم رنج 
  .ايتکاران را از آماج حمالت ما رھائی بخشدجن

به ھمين مناسبت جا دارد ضمن آن که از جناب شما به خاطر ارسال مطلب ارزندۀ تان به آدرس پورتال و لطفی که 
در حق متصديان و ھمکاران تخنيکی آن ابراز داشته ايد صميمانه سپاسگزار باشيم، دوستانه نيز تمنا نمائيم که 

بت تقاضای خوانندگان عزيز چنين نبردی آغاز يابد ھميشه در کنار ماباقيمانده ساير دوستان را در وقتی بنابر اجا
  .نيز در تجمع به اين سنگر و شرکت در اين نبرد فراخوانيد

  .ران ديگر جرأت دفاع از جنايت را نداشته باشندا                           به اميد روزی که جنايتک
  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "                             اداره پورتال                  
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  جنايت را نكوهش
  !وجانيان را معرفي كنيم

  
  

  "! آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"خواھران وبرادران ھم ميھن ورنجديده، ناشران محترم پورتال 

 وبا عالقه به بی تعارفی تان، با احساس خوب از نترسی وجرأت وجسارت شما و با دلبستگی به صراحت شما

  .آرزوی نشرچند سخن دلم، اين چند سطررا روی کاغذ می آورم 

ظلم وستم عبدالرحمن خانی، .   يک عمرست که خلق رنجديدۀ ما رنج وفشارھر روز بيشتر را بردوش ميکشد

احزاب اسالمی، طالب وفرستادۀ امريکا يعنی دولت جمھوری اسالمی ، ھريک به تاخاندانی آل يحيی، خلق وپرچم، 

دل انسان به گريان می آيد که خون جگرنمودن مردم مستمند . طريقی دل اين خلق دل آزرده را شکسته اند

خواھيد داشت؟ آيا شما با اين موضوع موافقت ن. وفقيرونادار وبيچاره را ھيچکدام از آنھا قبول نداشته وقبول ندارند

يکی ازعللی که نامه را برای تان ارسال ميکنم ھم اين . جواب خودم اين است که شما اين موضوع را قبول داريد

  .اين اميد را ديده ام" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"است که در پيشانی پورتال 

  .  حاال از مقدمۀ  طوالنی تر صرفنظر کرده انگيزۀ اصلی خود را می گويم 

مطالعه کردم که به علت پيش آمد "صمد ازھر"چند وقت پيش از قلم محترم باقی سمندر سوالھائی را ازآقای 

ديروز وقتی به مطالعۀ چند ويب سايت وپورتال . مسافرتی نتوانستم آن را تعقيب کنم که چه جواب نوشت

" صمد ازھر"در بارۀ يک نوشتۀ بازھم چشمم به نوشته ای . مصروف شدم"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

شخصی که پوليس حزبی بود، سفير شد و تقربيا ً تمام خانواده از کادرھای جناح پرچم حزب نا دموکراتيک . خورد

نويسنده آقای عتيق هللا نايب خيل موضوعاتی را تذکرداده اند که نزد خود گفتم بروم . ودشمن خلق افغانستان بودند

شروع کردم نوشته ای را که دل آدم را آزرده ترميکند، با صبر . را مطالعه نمايم" ازھر"وزود نوشتۀ آقای 

يعنی کم حوصله نشدم که بگويم حيف وقت من که نوشتۀ يک فرد ازچھره ھای لفاظ با . وحوصله وبردباری بخوانم

در کابل ھم چون درين روزھا برادرھايش . آن سابقۀ بد و دارای دست ھای سرخ از رنگ  خون خلق را بخوانم

ازبی عدالتی وانتخاب نشدن در ولسی جرگه شکايت دارند ويگان مظاھره ھم ميکنند، بازنزد خود گفتم که حتما ً 

  . نوشته اش را تا آخر بخوانم

  

حاال به چند موضوع . اگر تمام آن را حساب نمايم بيشمار بود. در تحريرات جناب شان، يک وده موضوع نبود

. ھمان موضوعاتی را که قبول ندارند. ، وطنفروشی و دروغگوئی آنھا مراجعه می نمايميعنی به موضوع ستمگری

  قبول ندارند که در حق خلق افغانستان ستم کرده اند

  .باحملۀ سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان يکجا آمدند. قبول ندارند که وطنفروش بودند

  .قبول ندارند که دروغگو اند
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  . ديدم" ازھر"ار اگر بگويم تازه ترين مثال را درنوشتۀ جناب من ازمشت نمونۀ خرو

نويسندگان را دعوت کنيد که سھم . خواھش دوستانه من از شما اين ميباشد که موضوعات فوق را به بحث بگيريد

  .بگيرند ونظرات خود را بدھند

  .کسانی که نميخواھند درين بحث ھا سھم بگيرند دليلش معلوم شود

به فکر من بايد نويسنده ھای پورتال . ه وخوانده ام چندنويسنده به اين موضوعات عالقه دارند وبسطوريکه من ديد

زيراخلق رنجديدۀ ما زير لگد بوده ولی لگدزنان وآدمکشان ادعـــا . ھا و مجالت ھمه درين قسمت  حصه بگيرند

  .دارند که ما پای نداشتيم که کسی را لگد بزنيم

  رتان اين بود خواھش اين براد

  

  

  


