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 !احمــد غــوث زلــمی

  !سال نـو و نوروز آزادی برایت نیک و مبارک بـاد ،بھار نــو

  قادر مسعودعبدالانجنیر :نوشتھ

 ژورنالیست با سابقھ ،از آن روز منحوس کھ خبر دستگیری دوست دیرینھ و پر تالشم احمدغوث زلمی

و ھمھ وقت در باره آن می اندیشیدم کھ  آرامی از چشمم سفر کرد کشور را شنیدم و نیک سیرت

در برابر وی و ھمھ آنھایکھ قربانی دسیسھ و توطیھ ھای  چگونھ بتوانم مسوولیتی وجدانی

  .ناجوانمردانھ بنیاد گرا ھا شده اند را انجام دھم

چیزفھمان و دگر اندیشان کشور را کھ ارتجاع بخاطر بدنام سازی آنھا  ،سکوت در برابر روشنفکران

سر مشورت و  خوانده آزادی دانش و ،جفا بھ حق انسان ،از ھیچ نیرنگی و دسیسھ ای فروگذار نیست

 .رایزنی با یاران نزدیک و ھمدل را ماه ھا قبل گشودم

با ھم بھ این تصمیم . ندددوستان مرا در این راه تشویق و وعده ھمکاری و یاری بیدریغ را بھ من دا

و از ھمھ آنھایکھ بھ  زلمی از زندان، کمپاین سراسری و ملی را تدارک رسیدیم تا بخاطر رھایی غوث

دعوت  نقش روشنفکران در تعالی و سرفرازی کشور اگاه اند بھ دانش و فرھنگ ارزش قایل اند و

  .کنیم تا با این اقدام ھمراه و ھمگام شوند
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نامھ  .میدر میان گذاشت وستیو آنرا با چند ددیم مھ ای عنوانی حامد کرزی تھیھ نمودر قدم نخست نا

بھ جمع آوری امضا و  نامھ را بھ نشر رسانیدیم. شدچنان کھ بود با از جانبداری دوستان برخوردار 

 .حمایت از این کمپاین پرداختیم

. این کمپاین در کوتاه ترین فرصت توانست پشتیبانی و حمایت بی مانند ھموطنان را بھ خود جلب نماید

از سراسر جھان بھ صدای ما پاسخ مثبت داده و  دوسھ ھفتھ ای ھزاران ھموطن مادر جریان یکی 

  . خود را با خواست انسانی برای رھایی احمد غوث زلمی شریک ساختند

در تفاھم و مشورت با  ،در وجودم زبانھ میکشید آتش شوق رھایی دوست دیرین احمد غوث زلمی

اول کمپاین را بھ پایان رسانیده و بخاطر تسلیمی این زلمی زندانی و خانواده اش بخش  ،دوستان

 .درخواست بھ آقای کرزی آماده گی ھای الزم را گرفتیم

تقاضانامھ با لیست جمع شده امضا ھا توسط خانواده موصوف با حضور چند وکیل شورا و شخصیت 

تا در تصمیم  یس جمھور شده و وی در اولین دیدار وعده کردئھای فرھنگی و روحانی وطن تسلیم ر

با اطرافیان زمینھ رھایی  ث زلمی تجدید نظر و پس از مشورتافگندن احمد غو قبلی بخاطر بھ زندان

  .وی را فراھم میسازد

او  دوست نزدیکبی صبرانھ انتظار روزی را میکشیدم کھ خبر رھایی وی از زندان را منحیث 

من وی را بھ صبر و تحمل . مشورت بودم لفون ویبا خودش و خانواده اش روز ھا مصروف ت.بشنوم

  .دعوت میکرد و غوث زلمی مرا بھ تحمل و باور بھ پیروزی

زمستان و یخبندی را بھ صدا  ،بی باوری ،سردی روز اول سال است و نوروز بانگ پیروزی بر

  .درآورده بود 

من با عجلھ  داد بعداً  لمی رارھایی غوث ز مژده و امانیار تیلفون کرد ذبیح هللا سر صبح برایم محترم

کھ مبادا دشمنان  مشدمایوس  .گوشی را نبرداشت و جوابم نداد. لمی در زندان زنگ زدمزبھ غوث 

  .وده باشندماندازی ن سنگباز بر سر راھش 

در حالی کھ . بر تاریکی و زمستان شک پیدا کنم نزدیک بود کھ بھ پیروزی حق بر باطل و نور

محمود جان را  بر من مستولی میشد برادر غوث زلمی ه و اندیشھ ھای گونھ گونیواسم سخت پراگندح

ندانستم کھ بخاطر نوروز و . صدایش سخت امید بخش بود و از خوشی در لباس نمی گنجید .پیدا کردم

 کھ پرسیدم او از بدون انتظار .سال نو اینقدر خوش است و یا اینکھ غوث از زندان رھا شده است

  ؟لمی کجاست و چھ میکنداحمد غوث ز
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برایم نوروز را مبارک باد گفت و سپاس خود را از بارگاه ایزدی و یاری دوستان و جانبداری 

 :گفتھموطنان بیان نموده 

  .ھر وقت بھ خانھ آمد برایت تیلیفون میکنم .غوث ھمین یک ساعت قبل از زندان رھا شد

این بود پیام خوش نوروزی امسال من و آن ھمھ دوستان روشن ضمیر و نیک اندیش کھ ضدیت خود 

  .ابراز داشتند  را با توطیھ سازمان یافتھ در برابر احمد غوث زلمی

  !احمد غوث زلمی از زندان رھا شد

  .رسانیده و شما را در این خوشی شریک بسازمخواستم تا این خبرخوش را بھ گوش شما عزیزان 

از  در راه اندازی این کمپاین بزرگ سھم گرفتھ یبدون چشم داشت ستایش جا دارد تا از ھمھ آنھایکھ

بھ یقین در روز ھای بعدی در . سوی خود و از نام خانواده غوث زلمی اظھار سپاس و قدر نمایم

ارشات مفصلی را خواھید زریق رسانھ ھای جمعی گمورد رھایی غوث زلمی و تالش دوستان از ط

  .شنید

  !غوث زلمی دوست عزیز

  !رھایی از قفس و رسیدن بھ ھوای بھار و آزادی مبارکت باد

  .سال نو و نوروز آزادی را برایت نیک و شاد میخواھم  ،بھار نو
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