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  ٢٠٠٧می  سوم          در بابايی

    

  

   هر چند تلخ باشد، بايد  گفتهاز گذشت
   ، سالم" رهرو"جناب

 از  که عليه تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی رزميدند  و  صحت و سالمتی افرادی چه ،اميد است به سالمت باشيد 

 يکی از ارمغانهای ، اند برون شدهسر افراشته بيکرانار آن بعد از تحمل رنجهای دمسلخ استبداد و نواله خواران بی مق

  . شاد نمود بدانبايد اين دل را، بزرگيست که بعد از اين همه مصيبت 

 پورتال بروی صفحه وزين که ... " ) و"شورای نظار"جمعيت بيائيد ( " رابطه با نوشته اينجانب زير عنوان  و اما در 

ای کاش شمارا با .  نخست از لطف تان که آنرا خوانده ايد يک دنيا ممنون،  به نشر گذاشته شد " جرمن آنالين- افغان"

استفاده از تذکرات تان امکان احتمالی اصالح و اکمال بيشتر لب آن کاری می بود  تا در ساير موارد نيز با تمام مطا

  .ميسر می شد

 آرزوی مرگ برای جوانی با آن که با آن،يد شما به شهادت رسيده استو اما در رابطه بافرد مورد نظر زبير که از د

 چه تا  . يا می بود و، به جرئت می نويسم آيکاش  اين طور باشد . امر درستی نيست؛صفاتی که شما معرفی ميداريد

مگر با تاسف تا آن جايی که  ؛ است "مرگ سرخ به از زندگی ننگين"جايی که من ميدانم برای بسياری از دوستان 

  .واهی می دهد مطلب همان طوريست که نوشته امگمعلومات من 

  بايد بنويسم که به عالوه قراين، رسيده ام؛ و اما اين که از کجا به چنان حکمی که مالل  خاطر آن دوست را سبب گشته

 تذکر صريح يگانه  عضو رهبری ساما منتخب گنگره ؛ شواهد و روابطی که خود در زندان شاهد و ناظر بر آن بودم،

 در آن ؛ زنده از  زندان بيرون شده و اکنون با سالمتی نسبی در خارج زندگی می نمايد خوشبختانهاول آن سازمان که

 زمانی به جواب انتقادات يک رفيق با ،ه در زندان مورد احترام تمام رفقايش من جمله شما بود  آن فرد ک.مورد است

 يکی از جنايت ه یرانندباديگارد و بوده و در اصل "ساما" عضو نفوذی خاد  در )زبير  ( صراحت ابراز داشت که وی

 بر ميگردد  ،ما را می توان صاحب دانستحال نظر کدام يک از ش.  بود٥کاران معروف خاد داکتر کريم بها رئيس خاد 

 . را در درون ساما مشخص سازيد به خودتان که اولتر از همه نفوذی های ساما را در درون دولت و نفوذی های دولت

لوده شدن چهره يک فرد و يا افرادی چند جلوگيری می نمايد دروازه آنرا نيز خواهد بست آچه اينکار به عالوه آن که از 

  . در ماشين جنايت خاد معرفی گردد"ساما"شخص کريم بها نيز نفوذی ، ی بازخواست از طرف خلق که فردا

  !"رهرو"دوست عزيز آقای 

  که . شکسته های بلکه مرحمی گردد برای دل ؛ه باشديد تان نگرداميد است تذکر فوق نه تنها باعث کدورت خاطر

  .شکسته مباد 


