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  عزيز نعيمی

١٩/٠١/١١  

  

  "وردک"عرض ادب خدمت آقای 
  

ستان ازاد" با تقديم سالم و احترام خدمت متصديان محترم پورتال ست-افغان اران قلمی " انآزاد افغان دگان و ھمک خوانن

ان " وردک"اين نشريه پربار و آزاده به خصوص ھموطن عزيزم آقای  ه عرض ت دی را ب م نکات چن از ھ خواستم ب

ن . برسانم مگر الزم می دانم نخست بر دو نکته تأکيد نموده و در نھايت عرايض خويش را تقديم نمايم اميد است از اي

  :ھای خوانندگان را می گيرم، مرحمت شان را از من دريغ ندارندوقت گرانبای  صفحه چندکه طی 

ته ام  ی نوش د، وقت ی باش ا م وب م ال محب تاران پورت دمت ويراس پاس خ ان و س راز امتن ه اب ين نکت ال را اول در پورت

دم  خوشی در پوست نمی گنجيازمشاھده نمودم، چون اين اولين باری بود که نوشته ای از خودم را مرور می نمودم، 

دان دان خاطربنه و آن ھم  ه ب ودم بلک وده ب دگان نم ديم خوانن ته ای را تق ان نوش ا سبب که گويا من چن ه سرانجام ب  ک

د وده بودن ه نم سجام تھي . مردم رسالت مندی مواجه گرديده ام که از يادداشت ھای پراکندۀ من مطلبی با آن روانی و ان

غل ادت ش روی از ع ه پي م و ب ه يک معل ه مثاب ذا ب ه در ل ود ک د"ی خ ی دھ ره م ه نم ر پارچ ار "آخ رز ک ن ط ه اي ، ب

ر اآفرين را نيز می افز" ده برده"رۀ  پورتال به عالوۀ نمويراستاران ی ب يم و تصديق می نمايم که آرزوی پورتال مبن

ک کار ، با ھمين سب"پورتال بايد مکتبی گردد که در آنجا فرزندان ميھن درست نويسی را مشق و تمرين نمايند"اينکه

  .می تواند تحقق يابد

ه عرض . است به مناسبت تأخير در پاسخ ايشان" وردک"نکتۀ دوم عرض پوزش خدمت ھموطن عزيزم آقای  بايد ب

ول  وارش پ ه از در ودي ل ک د کاب ده ای مانن برسانم که علت تأخير به عالوۀ سرگردانی ھای زندگی در شھر اشغال ش

ودن دايمی پمپ می شود تا با افزايش تورم، ايمان  د؛ مشکالت تخنيکی و در دسترس نب ه حراج بگذارن سانھا را ب ان

  .امکانات تايپی و ارسال مطالب بوده است نه اينکه خدا نخواسته پای بی حرمتی و يا بی اعنتائيی در ميان بوده باشد

  :واما

سبت داده بودم به ھيچ صورت قصد" اسفل السافلين"از اين که در نوشتۀ قبلی خود تذکری از  وھينی را ن  اھانت و ت

دارم ته و ن ان نداش وطن مھرب ه آن ھم ه .  ب سفی  ب ا در مباحث فل ساسيت ھ ظ ح اطر حف ه خ ذکر صرف ب ه آن ت بلک

د، است ان باش اب . خصوص وقتی پای دين در مي ه جن انطوری ک ا " وردک"چه ھم ند و ي ده باش ايد متوجه ش ز ش ني
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ه وجو ه ب ی ک د، دربحث يچ کسی را اينکه در آينده متوجه گردن ده من ھ زد عوام در -"مدعی"د آم ه ن ا برداشتی ک  ب

زد شعراء از اين کلمه وجود افغانستان م -دارد نه معنای لغوی آن بر مبنای فرھنگ ھا و يا معانی مجازی ن   نمی دان

ت پوزشم با وجود اين تذکر اگر باز ھم از من آزرده خاطر باشند اميد اس. را برايش نگويم" اسرار عشق و مستی"تا 

  .را پذيرفته، برمن ببخشايند

ار منفی  ام ب ا تم ند چون ب ته باش  اين عرض پوزش تنھا بدان سبب نيست که نمی خواھم ھموطنی از من رنجش داش

اد فضای آرام  ود؛ بلکه علت اساسی آن ايج چنين رنجشی حتا در ھمان سطح فردی، باز ھم می شود آن را تحمل نم

ا در آن . جريان مباحثه می باشدرامش دربحثی و تالش به منظور حفظ آ ه م در غير آن با در نظر داشت شرايطی ک

ه  ات آن لحظه ب ه و حلق ه خود گرفت ی را ب ه خشونت شکل دوران شه خطر آن وجود دارد ک ائيم ھمي زندگانی می نم

يچ لحظه گسترش و عمق بيشتر بيابد؛ چنين امری ھمان چيزيست که من و ھزارانی ديگر که چون من اندي ه ھ شند ب

ه لحظه  وجه نمی خواھند، نمی خواھند چون می دانند که چنان روشی نه تنھا ما را به جائی نمی رساند بلکه لحظه ب

ه  ان است ک ن درست ھم د و اي ل می نماي ه تعطي ما را از ھمديگر دور ساخته و کاری را که با حسن نيت آغاز يافت

  .ددشمنان ترقی و سعادت مردم ما خواستار آن ھستن

  !ھموطن عزيز

ذا  رم، ل رار گي ه طرف بحث ق ه مثاب چون درآغاز بيان داشته ام که خود به ھيچ صورت نمی خواھم در مقطع فعلی ب

راجع به مطالبی که بيان داشته ايد فقط به آن بخش ھائی مکث می نمايم که در نوشتۀ جناب شما يا به صورت مستقيم 

ه ام، بحث ر ه و يا تلويحی مخاطب قرار گرفت شتر از من در زمين ه بي انی ک رای آن ذارم ب اير مطالب را می گ وی س

سأله ای خود را صاحب صالحيت  اه در م ند ھر گ کتاب خوانده و معلومات دارند، آن دوستان می توانند مطمئن باش

  .احساس نمايم يک لحظه ھم در در بيان آن کندی به خرچ نخواھم داد

ة ا":  شما ضمن بحث تان از من پرسيده ايد-١ ی از رحم دين نسبت داده ول ه گلب را ب ادی ... نعيمی صاحب م ه ي علي

 را من نگاشته ام باز ھم در اينجا آورده بعد در آن باره توضيح ر رفع سوءتفاھم نخست آنچهبه خاط" نکردند چرا؟؟؟

  :می دھم

ه خدا کند اين انتساب را که صرف به مثابه مثا_ گلبدينی ھم باشند " وردک" اگر جناب " انتی ب ل ياددھانی گرديده اھ
ی، . خود نشمرند دينی، خلق ا ھويت گلب د ب زيرا اين قلم شکسته را اعتقاد بر آن است که ھيچ وجدان سالمی نمی خواھ

  ."  آيا نخواھند گفت که نبايد گناه گلبدين را به پای اسالم نوشت-پرچمی و يا امثال آنھا شناخته شود
ه نيک نظر از آن " وردک"آقای که  یانش ددر سطح مطمئن ھستم ھرگاه فردی ه آن جمل برخودار ھستند بار ديگر ب

  :اندازند خود متوجه خواھند گرديد که در برداشت از آن جمله با بی مھری برخورد نموده اند چه

ه " اگر "حرف شرطدر آغاز پراگراف آوردن : الف وده ب ۀ شرطی ب خود می رساند که اين جمله در اساس يک جمل

  .رت نه قصد صدور حکمی را با خود دارد و نه ھم کسی حق دارد از آن به مثابه يک حکم برداشت نمايدھيچ صو

ده "تذکر : ب انی گردي ال ياددھ ه مث ه مثاب ر ماھيت " خدا کند اين انتساب را که صرف ب دی ديگريست ب م تأکي از ھ ب

  .شرطی بودن جمله و حرکت از اين طرز ديد که در مثال مناقشه نيست

در برداشت شان از محتوای جمله حق به جانب نبوده اند و من ھيچ گاھی آنھا " وردک"ما گذشته از اين که جناب و ا

ه  داده ام"را ب سبت ن دين ن ه مکث روی "گلب د ک ته ان ان داش ری را بي ب ديگ ان در دوام آن برداشت مطال اب ش ، جن

د ھريک از آنھا صرف نظر از آن که چه ميزان وقت خوانندگان را به الی  خود اختصاص می دھ د از خ اد نخواھ مف

  بود و آن اينکه،
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ه منظور " عليه...رحمة ا "در نوشتۀ شان از " وردک"جناب  -١ د ک ته ان سخنی به ميان آورده اند اما با تأسف  ننوش

ه . ست اشان چه کسی ان نيست و ب ه حدس و گم اد ب م فزيک سروکارم زي ه حيث يک معل ه ب ا وجودی ک م ب ن قل اي

ا در اقتض يدم ت م ھرچه کوش ای وظيفه ناگزيرم ھميشه با حقايقی که در تجربه می گنجند، خود را مشغول سازم باز ھ

ا تصور  ا حت ايم ت دا نم ة ا "ميان مناديان و داعيان اسالم سياسی کسی را پي ه...رحم رد " علي ورد آن ف وان در م را بت

افتم ا تأسف ني دگانی خودم و مل. نمود ب ا جائيکه زن را ت ا خاطره ای زي ان سيطرۀ آنھ ه من از زم وطنم ب ا ھم  –يونھ

اران خلقی در  برايم به ياد گذاشته است ھمه را -جادارد بنويسم کابوسی ه می –رديف جنايتک ه ھم سته ب  پرچمی دان

ه"و " عليه اللعنه "توانم ايم" لعنت هللا علي ار نم ته . را نث رد خاصی را در نظر داش شفق ف ر آن ھموطن م م اگ از ھ ب

دب ه . اشند می توانند بنويسند، مطمئن باشند که يک آن از ابراز نظر در مورد ھمچو فردی دريغ نخواھم ورزي ا ب و ام

اتی چون  ا و مقام ه ھ اب ، کني م " ارتباط الق ه خودشان ھ د ک ا مارشال وديگران؟؟؟خداکن ا واستاد وحاجی وي ازباب

ذکر ".ه باشند وتابع احسانات شان نباشندمنسوب به آنھا نباشد ويا الاقل زير سايه شان زندگی کرد  که جناب شان ت

اران و جنايتکاران  د ھموطن شان را در آن جمع خيانتک داده اند ضمن ابراز امتنان از نيت نيک شان که نخواسته ان

ه برسانم که خوشبختانه نه تنھا ھيچ نسبتی ما را به ھم پيوند نمی دھد و آنھ" وردک"ببينند، بايد به عرض آقای  ا را ب

اين  مانند گلبدين، سياف، محسنی، مالعمر، احمد شاه مسعود و ساير جنايتکاران ريز و درشت سه دھۀ اخير کشور خ

سم بلکه ھرگاه به کشور و قاتل مردم خود می دانم و  ايم حق دارم بنوي ر يک لحظه با احساسات افغانی صحبت نم  اگ

ه . ا ديگر به دروازه ام راه نخواھم دادسگم با آنھا در يک کاسه نان خورده باشد آن سگ ر ذکر و ب ن ت ا اي اميد است ب

ن بخش " عليه...رحمة ا "اميد آن که منظور تان را از ه اي ان دارم ب اره نظراتم را بي م در ب ا من ھ سد ت مشخص بنوي

  .مطلب خاتمه می دھم

 :يز نموده و نوشته اندلطف نموده ذکر خيری از من ن." آزاد ل"در جريان بحث با آقای " وردک" آقای -٢

ای " ات آق د کلم ا ميتوانن ه استاد مکتب استند، آي ای نعيمی ک ا آق دريس ." آزاد ل"دوست م ه شاگردان خود ت راب

ته و شامل آن "نمايند؟ ه من را دوست خويش معرفی داش راز محبت شان ک د يک " مدعی" نخست از اب نمی دانن

و طرزی طی اين مدت تدريس نموده ام يکی از آن سؤاالتيست که بايد و اما اين که خودم به کدام شيوه . جھان ممنون

  .به طراح آن صد بار تشکرگفت

اب -!ھموطن عزيز ته جن دا نخواس ا من خ ه گوي ردد ک را دوست " وردک" اگر دوست نمی نويسم نبايد چنين تعبير گ

  -طن دارمخود نمی دانم بلکه علت آن احتراميست که به ترکيب پرمحتوا، زيبا و جامع ھمو

نی،  يعه، س تيزی، ش به عنوان يک معلم، ھيچ گاھی به درستی اصل  دين ستيزی، دين زدائی، اسالم زدائی، اسالم س

ه . زدائی و ستيزی نه باورمند بوده ام و نه ھم به آن عمل کرده ام... وھابی و چون گذشته از ھمه مطالب اين را نيز ب

  .فرزندان خود را بدان ھدف برای تحصيل روانۀ مکتب نمی نمايند شما والدين ۀنيکوئی می دانم که به فرمود

ن اصل عکس آن  اد راسخ چون به اي د دارم  اعتق اھی نمی توان م و آگ يد عل ابش خورش ل ت اتی در مقاب يچ خراف ه ھ ک

اھی ن يخ ھای خرافات و جھالت قطور باشھممقاومت نمايد و ھرقدر  ابش شعاع پرحرارت آگ ل ت د سرانجام در مقاب

وا. د گرديدنومت نتوانسته و ذوب خواھامق ام ق ا تم م، ب اد و از موقف يک معل ا ءبا حرکت از ھمين اعتق  می کوشم ت

شند و خود در صدد بتوانند شاگردانم را با محيط ماحول شان بيشتر آشنا ساخته، آنھا را وادار سازم تا  ستقالنه بيندي م

شه نباشد.آن برايند که علت تغيير و تکامل اشيا را بيابند ال مناق ار در مث ن ب  ، باز ھم به مثابه مثال و به اميد آن که اي

اط کائھرگاه  ستنخواسته باشم به ارتب ام دان ا تم م ت وان می کوش د ت ايم در ح ات صحبت نم ورد و ن ايم را در آن م ی ھ
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سماوات الس/سبع سماوات "نات تقديم داشته در اخير بحث توجه آنھا را به اصل دينی عظمت کائ رآن " بعال ه در ق ک

  .تذکار يافته جلب نمايم

زاران کائحال با تمام توضيحاتی که طی يکی دوساعت من در مورد عظمت  ه ھ ی نات و ب ای ب ه در پھن کھکشانی ک

د،  ه ان ا يافت ا محصلی يافت شانتھای آن ج اگرد و ي ر ش ين وداده ام اگ د ھفت آسمان و ھفت زم ا دي م ب وز ھ ه ھن د ک

امبرش بخواھد زندگی نمايد آن ه پي دا خودش ب ی خ ه وقت ازم ک  امر را مسألۀ خودش دانسته، دل را بدان خوش می س

ه  سانی ک گفته است که کسی را که من نخواھم ھدايت کنم تو نخواھی توانست، من چه کاره ھستم که از جھل ھمچو ان

  .می خواھد با بينش قرون اولی زندگی نمايد خود را متاثر بسازم

م بايد به عرض شما ھم يم و تعل ه امکان تعل ائی ک ام دوره ھ وطن گرامی برسانم که در تمام مدت معلمی خود، در تم

وجود داشته با ھمين شيوه تباشير در دست مقابل تختۀ سياه ايستاده ام، اگر حيات باقی باشد تا روزی که زنده ھستم و 

ده ام پيدا شوند و ه کس و ياکسانی می توانم حرف بزنم با ھمين شيوه به کارم ادامه خواھم داد، مگر اين ک بطالن عقي

  .دنرا به اثبات برسان

اب-٣ ته از روان شناسی شغلی " وردک"  با اجازه يکی دو تذکر دوستانه ھم خدمت جن ذکرات را برخاس د ت دارم امي

  :اين قلم دانسته و از من رنجشی به دل نگيرند

ه ھرچند بحث در مورد ارزيابی از نقش دين در طول تا: الف ود ک د متوجه ب ست مگر باي ريخ موضوع بحث من ني

ھستند بسيار کسانی که ھرچند خود متدين اند اما با اين حکم و يا . نبايد انتقاد از دين را با نفی دين يکی به شمار آورد

ان د چن ا نباي شيم و در نتيجهآن حکم دين نمی توانند کنار آيند و ھمان موارد را انتقاد می نمايند، م ه  از ا بيندي شه ب ندي

دی از دين داشت و يا کرد، آن انتقاد را به مثابه نفی دين دانسته با اترين حرفی و يا انتقعمل آوريم که ھر کسی کوچک

ه نشعصبانيت بخواھيم طرف را سرجايش ب م ب انيم و در غير آن خمينی گونه و يا به مانند مال عمر و چلی ھايش حک

  .خواص طلب استعانت نمائيم کسی صادر نموده از عوام و رتدادا

 دستاورد ھائی داشته و نقايصی را ،اين را بپذيريم که دين به مثابه يک پديدۀ اجتماعی در طول تاريخ موجوديت خود

ی اوج . نيز با خود حمل نموده است ايص آن وقت ده نق اگر دستاورد ھای آن به زمان ايجادش منوط و محدود می گردي

مسلم است . استه اند، با پوشيدن لباس قرون قبلی در يک محفل عصر جديد شرکت نمايدگرفته که کس و يا کسانی خو

که چنين حالتی نه تنھا به محفل ھيچ خوانائی و تطابق ندارد و شخص ملبس به آن لباس را مضحکۀ خاص و عام می 

اتم و شرکت در  ا مجلس م ل عروسی و ي اس شرکت در يک محف ين لب ل " کهبالماس"سازد که نتوانسته ب اوت قاي تف

  .شود، آن لباس و آن دوره را نيز مسخره می سازد

اعی" نه تنھا -اعم از اسالم ويا غير آن- شما با نسبت دادن تمام مقاومت ھای مردم ما به دين: ب " روان شناسی اجتم

ر  مردم ما را سخت محدود می سازيد، کاری که بايد زمانی از طرف محققين و مدققين بدان پرداخته شود که چرا و ب

ا از آزادی و حريت خود مب د ام ته ان ز خود گذش ه چي غالگران از ھم نای کدام عواملی مردمان اين خطه در مقابل اش

م در عصر حاضر مطابقت انگذشته اند، بلکه با تأسف طرز ديد شما با و اريخی چه در گذشته و چه ھ قعيت ھای ت

  .ندارد

ته از در گذشته مطابقت ندارد زيرا شما ھرگاه خو ن اسالم"استه باشيد تمام مقاومت را برخاس ه دي اد ب ی " اعتق معرف

شيره ٢۵٠نمائيد نمی توانيد بگوئيد که  اه دوشم تان ش ل را گورس ه اشغالگران عرب و کاب ا علي  سال مقاومت مردم م

د  ران اخوانی مانن از لطف و " سياف"ھای آن ساختن از کجا مايه می گرفت؟  و يا تا ھمين ديروز در حالی که رھب

ه  ود ک ده ب ی باعث گردي دام دين د ک ده ماندن دان، زن ه سازشکاری ھای خودشان در زن کرم اشغالگران روس و برپاي
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غالگران را اياری ھا، سرمد ھا، جرأت ھا و ساير سرداران واقعی مردم ما با  تند مگر اش دگی گذش دان از زن اد ب عتق

  .نپذيرفتند

ذھبی ھای ا سايت از طيف ويا ھمين اکنون در حالی که به صد ھ دد م ه متع سخت در تالش سکوالر اصطالح و ب

ستان  حھستند تا با ديث و آيت از يک جانب و يا استناد به گفته ھای سردمداران استعمار غرب تجاوز و اشغال افغان

ال مداخلۀ قوای خارجی به دستور سازمان ملل و به نفع مردم افغانستان تبليغ نمايند، چه باعث شده را  ه پورت است ک

اوز "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" ع تج ستان و دف اع از آزادی افغان استوار تر و شامخ تر از ھندوکش و بابا در دف

  ايستاده به گواھی تاريخ طاليه دار طرح و جاانداختن مفھوم اشغال و مبارزه عليه آن گردند؟

، چون به خود چه که به ھيچ به کدام دين و آئينی معتقد اند و يا  بنويسم که متصديان پورتال مسلمان نيستندمنمی خواھ

ا و برخی ٢١کسی حق نمی دھم در قرن   به عمل قبيح تفتيش عقايد دست يازد، مگر تا جائی که از البه الی نوشته ھ

م از مصاحبه ھای متصديان آن بر می آيد انگيزۀ حرکت آنھا عليه اشغالگران آشکار و پنھان و عليه دشمنا ن ميھن اع

ه برداشت –از جنايتکاران خلقی  وده بلکه ب يچ صورت نب ه ھ داری ب ن م ن و دي  پرچمی و مناديان اسالم سياسی، دي

خالصه شده " افغانيت"که در " روان شناسی اجتماعی"من، محرک آنھا در چنين عملی، پاسخ وجدان شان به ھمان 

   . شکافته شود بايدمی باشد که می آغاز از آن نام برديم ر دواست 

شار نو پورتال را محدود به ا تباط سياست نشراتی پورتال، ھرچند خود پورتال به درستی از آن دفاع نمودهربه ا: پ ت

 از آنھا می طلبم که به سياست نشراتی خويش د، باز ھم از جانب خواستاعاظم قلم و فيلسوف ھا نساخته نوشته ھای 

ه در آن ستری ک ا را از ب ه داده م ديم ادام وده تق رھم نم د س ی چن ا جمالت يم ت ی دھ رأت م ود ج ه خ ه و ب رار گرفت  ق

  . محروم نسازند،ھموطنان خويش بنمائيم

اب  " وردک"من نمی دانم که ويراستاران پورتال آيا با ھمان اندازه ای که با نوشتۀ من مشکل دارند با نوشته ھای جن

رادی در سطح من نيزعين مشکل را دارند ويا اين که ايشان با تکيه برد د اف انش بيشتر و نوشتۀ عالی تر، می خواھن

ستر  ه ب ه مثاب ال را ب ال و پورت ه تعقيب سياست پورت اد دارم ک را با يک قلم از ميدان خارج نمايند؛ مگر باز ھم اعتق

سندگان،رشد قلم زنان جامعۀ ما ساختن اير نوي ه س ا کمکی ب ه تنھ  است  به عالوۀ درستی و چه بسا به ھمان خاطر ن

دم اول من و آق رد" وردک"یابلکه در ق ز از آن سود خواھيم ب م ني ه منظور توضيح نظرم، از موضع يک معل ، ب

  :فزيک به يک بخش از نوشتۀ شان که آنھم در جواب نوشتۀ قبلی من نگارش يافته توجه شما را جلب می نمايم

ی" ود حقيق ل شده وخود معب سان عاق دوامروز جای بت شکستن نمانده، ان دا ميکنن وزيم   خودرا پي ه م وبت ھاراب

  "ميسپارند

  : نموده اند می توان چنين نتيجه گرفت" وردک"جنابکه  حکمی ازبا اندکی دقت 

  "می شکستاندند که عاقل نبودند را ھا ديروز به خاطری مردم بت"

  " !وردک"آقای 

ا را اھايا می دانيد که جناب تان با اين جمله به کدام افرادی آ.  گستاخی معاف ل آنھ لب"نت روا داشته و حد اق " ی عق

خش و توسعۀ ديانت اسالم در پکه در " محمود غزنوی"شما با اين جمله به عالوۀ آن که به سلطان ؟ خطاب نموده ايد

شتر از نيم قارۀ يا بي د" ھند و برخاسته از آن تمام جنوب شرق آس ن ولي د ب ته وی را " خال ته اھانت روا داش نقش داش

وده " بی عقل"را نيز " هللا"و حتا " محمد بن عبدهللا"و " علی بن ابيطالب"دانسته ايد، زبانم الل " بی عقل" معرفی نم

ر " محمد"به دستور" علی"چون ھمان طوری که می دانيد . ايد اولين مسلمانی بود که بعد از فتح مکه بر فراز کعبه ب
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د"آمده، بتھا را از آنجا پائين می انداخت و  ای آن در " محم ه معن رآن را ک ات ق رين آي ان حال يکی از معروف ت ھم

  :می خواند" هللا"چنين است به دستور 

  " به تحقيق که باطل از بين رفتنی است. وقتی حق آمد باطل از بين رفت"

د  ديگر نيازمن ا و کمک ھم ال و کمک آنھ ه پورت ا چه حدود ب اين تذکر را به خاطری نگاشتم که ھمه متوجه شويم ت

اب ھستي ه جن م ک ن را می دان ه اي زائيم ورن " وردک"م و فقط می توانيم در کنار و کمک ھمديگر بر دانش خويش بيف

ا ھوشياری  ر اينکه ب ا چه رسد ب د ت ا را بدھ ه آنھ مسلمان تر از آنند که حتا در عالم خواب ھم به خود اجازۀ اھانت ب

  .ندبر مبادی فکری خويش اھانت روا دارانه کامل و کامالً آزاد

ۀ " صحبت باقیو يارزنده "با تکيه بر ھمان اصل در خاتمه  رای ھم ه داده ب تانه ام خاتم به چند تذکر صميمانه و دوس

  .تان توان بيشتر در خدمت به مردم و ميھن تان آرزو می نمايم

  

  :يادداشت
د، به خاطرلطفی که در حق پو" نعيمی"با عرض سالم و احترام و اظھار سپاس خدمت محترم آقای  رتال رواداشته ان

  :بايد بنگاريم
ی . ما آنچه را درست تشخيص می دھيم، به ھمان عمل می نمائيم ی و ميھن ۀ مل ام وظيف ا انج با آنکه در اساس ھدف م

ا " نعيمی"ما می باشد اما وقتی دانشمندان و استادانی از تبار آقای  د ب ا منت می گذارن ر م ا، ب با تأئيد شان از عمل م
  .ی بيشتر به راھمان ادامه خواھيم دادجديت و استوار

ی ھراس  صميم دارد ب ز ت ده ني پورتال تا ھمينجا ھم به کمک و رھنمائی ھای سالم ھم ميھنان آزادۀ ما رسيده و در آين
ادی در . از زھرپراکنی ھای مشتی نادان و عقده مند به کارش دوام دھد دام نھ ه چه کس و ک د داد ک شان خواھ آينده ن

  .کت نموده و چه کسانی در نھايت سر از آخور استعمار بر آورده اندمسير درست حر
                                                                                                 با عرض حرمت

 AA-AAاداره پورتال                                                                                            

  

  

  

  


