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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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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"  ادارۀ پورتال

  ٢٠١۵ جوالی ١٢  
  
  

  "معروفی"حمايت و تقاضائی از استاد سخن آقای
ی متوجه شديم که باز ھم بخش دری استخبارات المان، يعن" مستجاب"عزيز ما آقای حين ويراستاری نوشتۀ ھمکار 

 سياست ھای نيروھای اشغالگر و به اصطالح وزير ِبه مثابۀ مجری"  جرمن آنالينافغان"سايتک پرچمی زادۀ رسوا 

  اپذيری را ازکه از دير زمانی زخم عالج ن" باری جھانی" دست نشاندۀ آنھا يعنی دولت" اطالعات و فرھنگ"

ر سينه دارد؛ دست به توطئۀ جديدی زده، يکی از افراد نابخرد و نادان را تحريک نموده اند، تا با متصديان پورتال ب

وی چيزی  از" کند ءی تواند ادعاکه ھيچ دارندۀ وجدان سالمی نم" فیمعرو"استاد سخن آقای " گرفتن از پاچۀ"

نفوذ فرھنگی "شان باز داشته، در نتيجه نبرد سترگی را که عليه ام برنامه ھايجھت انج ، ايشان را از کار در"نياموخته

  . آغاز نموده بودند، به کجراه بکشانند به مثابۀ طاليه دار آن نبرد"ايران

، ضمن آن که برخورد توطئه آميز شاخۀ دری  به نمايندگی از ھمکاران قلمی و تخنيکی آنداری پورتالاما ھيأت 

و " مستجاب" را از مواضع ھمکار عزيز پورتال آقای خود را به شدت محکوم نموده و حمايت قاطع  المانتاستخبارا

پورتال  و عملی   فکری - سياسی طراحان خط   که يک تن از متصديان،، "معروفی"به خصوص استاد سخن آقای 

م فير شده از جانب دشمن، توجه  داريم تا بدين مرمی ھای رساءمی باشند، اعالم می داريم از ايشان صميمانه تقاضا

ن پاسخ به مرمی ننموده به مانند سابق به کار سازنده و آموزندۀ شان ادامه دھند؛ چه ما را عقيده بر اين است که بھتري

زير ضربت گرفتن سنگر اصلی آنھا، يعنی " نجيب سخی"ياوه گوئی ھای انسان کوچکی به نام  ھای رسامی از سنخ

  .ی باشدتدوام کار قبلی شان م

  "!نجيب سخی"سخنی ھم با آقای 

  !آقای محترم

 تا مطلب ،تذکار دادند که ايشان يگانه ويراستار پورتال نيستند" معروفی"شما با وجودی که ھمکار عزيز ما آقای 

ارسالی شما را ويراستاری نموده باشند، مگر باز ھم روی اھداف و اغراض معينی از پارس کردن به ايشان اباء 

، تان با شما صحبت شود، اميد اين تذکر را با دقت خواندهسزاوار زبان ديد، به ھمين مناسبت ايجاب می نمايد تا ينورز

  . نگذاريدودر اتخاذ تصميم ھای بعدی تان از ديده فر

 نشراتی می داشتيد، آيا قبل از آن با اھدافارسال "  آزاد افغانستان- زادآافغانستان "  وقتی مطالب تان را به پورتال-١

شنا بوديد و می دانستيد که پورتال نا بوديد و يا خير؟ ھرگاه با آن آشآپورتال من جمله، تطبيق اساسات امالئی پورتال 

را ارسال تان خط و طرز اماليش را بر تمام مقاالت وارده تطبيق می دارد، و شما با آن اختالف داشتيد، چرا مقاالت 
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حۀ فی صر باالدر حالی که از ھشت سال بدين سو ب - شنا نبوديدآتی پورتال داشتيد؟ ھر گاه با سياست ھای نشرا

بخردانه بر شخصيت ھای  نه اين که نا، گيريدوششنائی تان را بايد خود به دآ مسؤوليت عدم - پورتال می درخشد

  .ازيد به مانند نوکران بی مقدار اشغالگران شرق و غرب بت،پورتال که افتخار جامعۀ قلم کشور می باشند

ما ويراستاری مقاالت شما را از ھمان نخستين مطلب آغاز نموديم، می توانيد بنويسيد در صورتی که  از آن جائی -٢

 شما سوء  از" باری جھانی"ًکه با آن موافق نبوده ايد، چرا جبونانه سکوت نموديد تا بعدا به مثابۀ بخشی از توطئۀ 

  .بتواند استفاده صورت گرفته

در تمام زمينه ھا اعم از سياسی،  تا ،اگر از جانبی خود را مکلف می داند"  آزاد افغانستان-فغانستان آزاد ا" پورتال -٣

با جبين کشاده به پيشواز بحث ھای سازنده حرکت ... بررسی کتاب، ھنر و ادبی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، 

پارس " پيل"د خيلی پر زور اند و روی ھمان توھم بر که فکر می کنن" توله سگانی"نمايد، اين را نيز می داند که به 

رۀ مستعمراتی کابل  خلقی ھا و ادا-آنھا را با پرچمی کمترين اعتنائی ننموده، با ذکر يک بيت بيدل، ھمسوئی ،می کنند

  :تبريک و تسليت بگويد" باری جھانی"به خصوص 

  :بيت بيدل

  سودی نبخشد شخص بد ناموس راتربيت 

 د آخر خانۀ فانوس راْوزانج ســـــــشمع ک


