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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions  پيشنهاد ها و نامه ها 

  
  2009 جوالی 3
  

  :يادداشت
ه ايست از جانب         ان ميگذرد، نام ل از نظرت ن   "آنچه در ذي ان جرمن آنالي ال   " افغ ه آدرس پورت س "ب آزاد ـ تان آزاد   افغان

امًال   ،"معروفی" همکار خجستۀ خود استاد پورتال ضمن آنکه حق پاسخگوئی فردی را برای هدايت گر و        ". نافغانستا  ک
ۀ آن که اميد است  .  پاسخ نيز می افزايد    ر آخير نامه از جانب خود به مثابۀ       محفوظ می داند، نکات چندی را د       رای  مطالع  ب

  .نباشدو عبرت طف  از ل خالی،پورتالعزيز خوانندگان 
  

 AA-AA اداره پورتال                                                       
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  افغان جرمن آنالين
30.06.09  

  
fromMaqalat AGO <maqalat@afghan-german.de<  
toAfghanistan-Azad <afgazad@gmail.com<  

  
dateTue, Jun 30, 2009 at 8:46 AM  
subjectAW: jawaab e maqaala ye S. Wahhaaj  

  
hide details Jun 30 (2 days ago) Reply  

  
  

درکاران صفح          با عر  ه دست ان ر  ینترنت ي  ا ۀض سالم  ب ر آواز عضمت   پ ستان آزاد ۀ و پ أ .   افغان د از   واقع ه بع بوجود   ک
  .باشدي به رکود و سقوط کامل مواجه مني افغان جرمن آنالۀ صفحتي سانيآمدن ا
شمند     بي اد ،ی معروف يیآقا جداگانه خدمت استاد قلم، جناب       ی سالم ها  نيهمچن ناخت  و دان عروف کشور چنانچه       و م  هسرش

ه گفت    من االناس  که احد    داستيازاسم شان پ   ا ا  ۀ ب د ي نمشاني  خودشان ب د و  توان دون  رقابت کن ارک شان در    نيق ي  ب  اسم مب
  . دي خواهد گردینترنتي اخي درج صفحات تارني به قلم زریسيچرند نو
د   بجز شما را خوانده و      ۀ فرستاد ۀنوشت راوش افکار روان       اتي از چرن ست        یگر ي د یزي  چ ی و ت رده نتوان . مي در آن سراغ ک
ت   ی خود شما، ما از سواد کافۀ چون به گفت  دينگذار تي اهم ادي به برداشت ما ز    کنيول وده و نوش  شما  ی علم ۀ برخوردار نب

أ . مي کرد یرا محترمانه رهسپار باطله دان     ده ي در آ  لطف ا اذ            ن ا همچو نوشته ه ا را ب ه شما را         تي  م وده وگرن أ  نفرم ه   اجالت  ب
  .  کردمي اعالن خواهاتي نوبل چتۀزي جای شما را برایداتوريکان و اظهار نموده اتي چتۀشبع

     دگ دلده تي خودشما ساۀ از طرف کارکنان به گفتقهي با احترامات فا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :يادداشت
  است" افغان جرمن آنالين"که به رنگ سرخ مشخص شده اند، غلطی های امالئی آشکار سايت   کلماتی-1
صديا            ئ آن کاستی ها    رنگ گالبی مشخص شده اند، از جملۀ       که به   کلماتی -2 ه مت د، ک ه شمار می رون ان جرمن     ی ب ن افغ

  .برای فهم آن نياز به تولد دوباره در چند قرن بعد دارند
 AA-AA پورتال                            ادارۀ                             
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  " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پاسخ پورتال
  

  "افغان جرمن آنالين"به مالک سايت 
يم        ،ان را بخشی از نيروهای ضد مردم خويش به شمار می آوريم            ت ی های گمپاله که شما و   از آنجائی   به خود حق می ده

ال    اين رسم و .  آغاز نمائيم،"تندرستی خواستن است"که معنای آن  " سالم"تا مکاتبه با شما را بدون فرستادن         سنت پورت
  .است که برای دشمنان مردم خويش آرزوی سالمتی نکند

ستان  -افغانستان آزاد "رهنمای پورتال    ، هادی و  راز اول کشور  تنويسندۀ   ديب و نامۀ اهانت آميز شما را عليه ا       "  آزاد افغان
ائی  . دريافت داشتيم و آنرا روی داليل آتی نشر نموديم        " معروفی"آقای   ايع گذشته        باشد آنه ان وق دون اطالع از جري ه ب ک
  :، بتوانند با درک عميقتر از قضايا به قضاوت بپردازندسنگ آنرا به سينه می زنند، " افغان جرمن آنالين"درون  در
نبشتۀ شما ، خواستيم تا منافقت تان را به خوانندگان محترم هر دو نشريه انترنيتی بيشتر از پيش آشکار نمائيم،   با نشر-1

ه      وچه در حاليکه ضمن صحبت های خصوصی         ا برخی از همکاران و      صميميت های فريبکاران ا   ب صديان پورت ل دم مت
ا  "مظلوم نمائی"بدان وسيله با اسلحۀ   از تشنج زدائی بين دو نشريه می زنيد و          می خواهيد خود را ذی حق نشان دهيد، ام

ان    " از کوزه همان تراود که در اوست  "در خفاء نيت تان را آشکار ساخته بر مبنای ضرب المثل معروف            خبث طينت ت
  .را آشکار می سازيد

صديان سايت    ،دن  تا خود متوجه گرد    ، کس اين امکان را می دهد      به همه  تانامۀ   نشر ن  -2 ه مت ن   " ک ان جرمن آالي ا  " افغ ب
  .يک بحث اکادميک وعلمی چگونه برخورد می نمايند

ای   "سقوط آزاد  "را مبنی بر    " معروفی"  ادعای آقای  ، بهتر از هزاران دليل و برهان       تاننامۀ   نشر   -3  آن سايت  در دري
  .ه اثبات می رساند ب، " بيسوادی"بيکران 

  :محتوای نامه با در رابطه اما  و
ان       نامه کوشيده است تا در ظاهر با لحن تمسخر آميز از موفقيت پورتال و      با آنکه نويسندۀ   -1 تاد ادب زب ائی های اس توان

د، مگر واقعيت های ملموس و            "معروفی"دری آقای    ال و              ياد آوری نماي ۀ رشد سريع پورت رهن چه در زمين م چه ه    مب
 AGO سايت  جوهر  صاحب که نتنها در زمان خودش زيب و      " معروفی" مقالۀ ارزنده از جناب      250موجوديت بيش از    

اخت ی س اب  ،را م تناد کت ه اس ه  ب وام" بلک ستان اق ده اش " گل رد آورن ای گ وئی ه زه گ ه خصوصی ز از ار،و وجي ش ب
شابهت     زبونانۀبرخوردار است، سخريۀ نويسنده را به اعتراف         دون خواست و   ،داده است  فردی م ه ب أثر از   واراده   ک مت

  .می سايدسر بر آستان حقيقت ضمير ناخود آگاه 
ه نمودن  و                   250 محتوای نوشته های فردی را که بيشتر از          -2 ه باشد، تخطئ شار يافت شريه امکان انت  مقاله اش در يک ن

  . به دهن گوينده اش بر ميگرددمًاتف سرباالئيست که مستقي، همه چيز  گذشته از ،" چرند ناميدن"آنها را 
ردی      " معروفی " مواضع فکريی را که از طرف همکار گرانقدر پورتال استاد قلم آقای  -3 د، مواضع ف مطرح می گردن

افغان جرمن " از زمانيکه سايت ،به عبارت رسا تر. جناب شان نبوده در تمام زمينه ها اهداف پورتال را اعالم می دارند
ـ  خلقی "جنايتکاران  مأمن امنی برای انقياد طلبان و وکرده نقياد طلبانه را اتخاذ    مواضع ا " اليننآ ده و "پرچمی ـ ه    گردي ب

اليزم جنايت گستر             دشمن خاک و   عساکر و سپاهيان  خصوص صفحات خويش را برای تبليغ        ی امپري ستان يعن مردم افغان
ده شامل تضاد های درون خلق نگردي، "افغان جرمن" سايت  مناسبات پورتال ما با ،اختصاص داده است  شرکاء   امريکا و 

سته        بلکه ، سايت مذکور را به مثابۀ       ه تأ       ، يکی از پايگاه های فرهنگی اشغالگران دان ا ب يم ت سی از   خود را مکلف می بين
ش های نظامی آن با گلوله استقبال می نمايند، اين سنگر فرهنگی دشمن را آماج حمالت خوي             مردم افغانستان که از سنگر    

  .قرار دهيم 
رد          ،شما می توانيد با هر عبارتی که فرهنگ تان ايجاب می نمايد به ما پاسخ دهيد                 مگر مطمئن باشيد تا زمانيکه آخرين ف

ان را در آن سايت                          ا و الم رۀ واقعی مزدوران روس، امريک م و چه از نداشته اي ا شما ب از افراد شريف را از همکاری ب
  . گری بر نخواهيم داشت افشاء زه وست از مبار، دبرمال نساخته ايم

    :کهما به صراحت اعالم ميداريم 
ائی سربا"سايت شما با اعالن خواست   ردم    ، " زان امريک ا م ل کامل ب ا و  در تقاب ه       م رار گرفت ه اش ق بش آزاديخواهان جن

  .عاف نمی دارد از قضاوت خود ُم،وهيچ کس را تاريخ با تمسک به  هيچ بهانه ای
  

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "  پورتال                                                               


