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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

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

  
   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009 جوالی 7 برلين، 
  
  
  
  

  به هموطن گرانقدرمدوستانه جوابی 
  

  "يما رشيدی"جناب 
  

  :زمرۀ اميل های رسيده، يکی هم پيام کوتاهی بود، بدين مضمون امروز در 
  

From Rashidi, Yama <... 
 
To afgazad@gmail.com 
 
Date Tue, Jul 7, 2009  at 1:00 PM 
Subject Stop please 
mailed-by loonopzand.nl 
 
hide details 1:00  PM ( 7 hours ago) Reply 

 
Dear Mr. Maroufi , 
I, as an Afghan request you to stop writing against the Afghan German online.  It would be much 
beter if you concentrate youself to other important issues of our Afghanistan. 
With regards  
Yama Rashidi  
Holland  

   
 :ترجمۀ دری 

  
  !آقای معروفی عزيز« 

به چون .  جرمن آنالين ، متوقف بسازيد عليِه افغان خود راخواهش ميکنم، که نوشته هایز شما ا بحيث يک افغانمن 
  . خود را متوجِه ديگر مسايل مهم افغانستان بسازيدمراتب بهتر خواهد بود، که سعی

  با احترام
  يما رشيدی

  »هالند 
  

  !دوست و وطندار گرانقدرم، آقای يما جان رشيدی
  . و بستگان عزيز تان، به سالمت و بر مراد باشيدآرزومندم که با دوستان
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ازين پيام معلوم ميگردد، که جناب تان مطالب پورتال . از پيغام شما که عنوانی بنده نوشته شده است، جهانی تشکر
 ودی من و همه کارکنان پورتالرا پيوسته از نظر ميگذرانيد و اين مايۀ بس خشن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 آرزومندم که روزی بر .اجازه بدهيد، که در همينجا تمنيات نيک اعضای پورتال را خدمت شما تقديم نمايم. است
به هر زبانی که را در بر ميگيرد، نيز مکث کرده و و پهناور ديگر مطالب منتشرۀ پورتال که طيف بسيار وسيع 

يات خوانندگان ما نظر.  رد يا تأئيد آنها تبصره فرمائيددردلتان بخواهد ــ يعنی دری ، پشتو يا زبانهای اروپائی ــ 
  :اما در مورد خواهش جناب شما.  را به نظر قدر نگريسته و بر آن ارجی بزرگ ميگزاريمارجمند پورتال 

  :از قديم و نديم گفته اند، که 
  يا."  تا باد نباشد، برگها شور نميخورند"ــ 
  و يا"  تا نباشد چيزکی، مردم نگويند چيزها"ــ 
  ."از يک دست صدا نمی برايد"ــ 

شما حتمًا مثلی را شنيده .  يعنی که هر کار و هر امر و پديده ای را بايد معلول علتی و يا عواملی دانست؟؟يعنی چه؟
  : ايد که 

  »!!!سر ترقيدۀ کنيز را هر کس ميبيند، ولی دل پرخون بی بی را هيچ کس« 
  : و نيز شنيده ايد که

  ".چی را از کرمهای لب جوی بپرسـُبی آزاری غ"
  

 و الجرم مورد تأئيد ايشان هم قرار با پيش کشيدن  اين امثال و امتثاالت  که از مغز مردم و جامعۀ ما برخاسته اند
  :، ميخواهم به عرض دوست گرامی خود برسانم که دارند

  
و بدون اينکه به است نشسته سنگين و در جای خود قرار " افغان جرمن آنالين"سايت « : ظاهر امر طوريست، که 

يست  ميزند، فرد و يگانه کسی که آن را پيوسته نيش. داشته باشد، به کار و بار خود مشغول استیکار کسی غرض
  »".خليل اهللا معروفی"نام ه ب
  
ايت را واقعًا ظاهر امر است، چون اگر کسی به عمق مسأله داخل گرديده و کارروائی های پيدا و پنهان اين ساين  

من واقعًا ُرگ و راست و . نخواهد خواند" موسيچۀ بی گناه"را " افغان جرمن"تعقيب نمايد، بدون شک که سايت 
بدون اينکه از کسی يا دستگاهی هراسی را بدل خود راه بدهم، بر مسائل مکث کرده و نظريات خود را پيش ميکشم 

متأسفانه اصل و کنِه موضوع از قرار . ميبودندو کاش همه مردم در قول و عمل خود به همين نحو، صادق 
ديگريست و اگر جناب شما از واقعيت ها اطالع حاصل نمائيد، نه تنها نوشته و خواهش خود را متوجِه بنده نخواهيد 

خواهيد پرسيد، که چرا به کارهای " افغان جرمن"ساخت، بلکه قلم تان را در سمت مخالف دور داده و از سايت 
  اپسند، اهتمام ميورزد؟؟؟مغرضانه و ن

  
  :ميسازم " افغان جرمن آنالين " متوجِه سايت،ای خود را از دو نگاهمن نوشته ه

، دست به "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ــ يکی از خاطری که اين سايت از همان اول و بدو تأسيس پورتال 
.  که به شکلی از اشکال سد فعاليت های ما گرددتخريب کاری برده و از راههای مکتوم و پشت صحنه کوشيده است،

خبر شويد، بدون شک که ما را محق دانسته و انتقاد " يگناهبموسيچۀ "بلی اگر شما از فعاليتهای پشت پردۀ اين سايت 
اين سايت در همين . خواهيد ساخت" افغان جرمن"سايت خود متوجِه  گرفت، بلکه آن را نه تنها پس خواهيدخود را 

 را پنهان کرده "کمان"عد ب انداخته و "تير"، هميشه بسوی ما " افغانستان آزاد ــ آزاد افغاانستان" ده ماهۀ پورتال رعم
آخرين توطئه ای که اين سايت برضد .  است و بی شهامتاست و اين شيوۀ منافقان و انسانهای ترسو و ترسندوک

" معروفی" که بايد مطلب خصمانه ای را بر ضد شخص خودم چيد، عبارت بود از تحريک نويسندۀ ريش سفيدی
  .نشر گرديد" افغان جرمن"ر همين سايت دمينوشت، که نوشت  و بعد 

بيشتر فعًال درين زمينه . اگر شما رويداد ها را منظمًا تعقيب نمائيد، بدون شک حقايق برايتان آشکار خواهد گرديد
  ».کته ای بس استعاقالن را ن« : ازين نميخواهم بگويم، که گفته اند 

  
به اندازۀ پر کاهی هم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آزادۀ  مبارز وــ من از اهداف و پاليسی نشراتی پورتال

لت اين پورتال از بدو تأسيس خود، علم مبارزه را بلند کرده و پيوسته با استعمار و متجاوز و دو .م ورزتخطی نمی
 استعمار و دولت دست نشاندۀ کابل  و دستياران و وقتی ايادی. ميرزمدستياران آنها، دست نشاندۀ کابل و ايادی و د

ميگويم، مرادم اشخاص و نهادهائيست، که در خدمت اشغالگران درآمده و پايگاه فرهنگی و تبليغاتی ايشان را تشکيل 
من ضمن . غالگران تبليغات ميکندست، که پيوسته به نفع اشيکی از  نهادهائي"  جرمنافغان"متأسفانه سايت . ميدهند

حذف آرشيف معروفی از پورتال ديگ " ــ و 2009 جون 28ــ مؤرخ " درد دل عاجل و قضاوت باطل"مقاالت 
نشر گرديدند، شمه   AA-AA در پورتال  2009 جون و اول جوالی29ه تاريخ  ــ که ب2009 جون 30ــ مؤرخ " دلده

  !!!! گذشته استيقينًا از نظر جناب عالیرا امتثاًال برشمرده بودم، که " افغان جرمن آنالين"ای از مشخصات سايت 
  :در آن مقاالت بصورت نمونه تذکر رفته بود، که
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  ــ سايتی که آلۀ دست و النه و آشيانۀ جنايتکاران خلقی و پرچمی گرديده است

  ــ سايتی که افغانان را به انقياد و اسارت دعوت ميکند
  ر خدمت استعمار و اشغالگران قرار گرفته استــ سايتی که عمًال د
   را با رنگ خون افغانان و عراقيان، به فرق سر خود شانده و بهInternet for US Soldiers ــ سايتی که اعالن 

  .، تبليغات ميکند"ملت عراق"و " ملت افغان"   نفع قاتالن 
  ....ـــ 

  
افغانستان آزاد ــ "همه اعضای پورتال قلم قلم من و  ، AA-AAال به تأسی از اهداف واال و آزاديخواهانۀ پورتبلی؛  

 که به نحوی از انحاء در خدمت ،با هر کسی و هر نهادیدر پهلوی مبارزه با خود استعمار، ، "آزاد افغانستان
  . د رزميدند و خواهند، ميرزمن قرار گرفته باشان و ايادی آنشغالگرانا

 و  خود ماست"دستپروردۀ"است، که اين سايت " افغان جرمن آنالين"و متوجه سايت لبۀ تيز تيغ مبارزۀ من اما ازينر
داده بوديم، " مردمی"و " ملی" ما بوديم، که به اين سايت پروفيل چون. ما نميتوانيم نسبت به سرنوشتش بيعالقه بمانيم

غانستان و مصالح ملی مردم ما در صراط المستقيم منافع اف" افغان جرمن آنالين"در حدی که در آن زمان، پورتال 
را داشتيم، اين سايت يگانه " افغان جرمن آنالين"بلی؛ در زمانی که ما چند نفر عضويت فعال پورتال . حرکت ميکرد

افغان "با کنار رفتن چند عضو آگاه و پيشرو از پورتال . وبسايت ملی و مردمی در تمام طيف وبسايتهای افغانان بود
از راه راست " من آنالينرافغان ج" پورتال، صورت گرفت ــ  بر اثر تفتين بعض اعضایــ  که" نجرمن آنالي

امروز اين سايت بر اثر . مردم ما در حرکت افتيد" منافع و مصالح ملی"رف گشته و دقيقًا در جهت مقابل منحيکسره 
ارد، مگر اينکه با آن مصاف توطئۀ چند عضو مفتن خود، در سمتی حرکت مينمايد، که راه ديگری را برای ما نميگذ

  :در پيش دارند  دو راه " افغان جرمن آنالين"متصديان سايت . دهيم
در آن صورت است، که . ــ يا اينکه دوباره به ارزشهای واالی سابق برگشته و در خط مردمی و ملی قرار ميگيرند

   . پيکار ما با ايشان خاتمه خواهد يافت
بر همين مدار خالف منافع ملی و وطنی ما ميچرخد، و مبارزه ما با ايشان ادامه " الينافغان جرمن آن" ــ يا که سايت 
  !!!!!!خواهد يافت

  
هموطنم ارجمند ته و به قناعت برادر خشمه ای از پهنای مسأله را واضح سا، باال مختصر اميدوارم که تشريحات 

  . موفق و سرافراز باشيد.منجر گرديده باشد
     

  محبت فراوانبا                                              
  روفیـخليل اهللا مع                                            

   
  

  


