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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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  الله
  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٩

  

  اعتراض به نشر نوشتۀ بی محتوا وغير اخالقی 
  )الحاج داکتر امين الدين سعيدی(

  

  ) آزاد افغانستان–نستان آزاد افغا(ولين محترم پورتال به مسؤ

دانم از کجا شروع کنم، اما واقعاً حالم حتی از به ياد آوردن عنوان آن نوشته، بد می شود و خجالت می کشم که  نمی

ھيچ دليلی برای نشر اين . به نشر رسيده است)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (چنين نوشته ای در پورتال انقالبی 

ولين محترم پورتال که عمريست در راه استقالل و آزادی کشور عزيز ما افغانستان ت، آيا واقعاً شما مسؤته نزدم نيسنوش

 نداريد و حاضر به نشر ھر نوشته ای ،مبارزه می نمائيد ھيچ محدوديتی در نشر نوشته ھای  که به شما ارسال می شوند

  می باشيد؟

 با آن عادت گرفته ام و سالھاست که مطالب آن را تعقيب می نمايم برايم  که"آزادافغانستان-  آزادافغانستان"پورتال وزين 

يکی از منابع خوب و مھم دريافت اطالعات و معلومات موثق و دقيق گرديده و روزی نيست که در اول صبح به آن 

 يا بازتايپ مراجعه ننمايم و ھميشه تالش کرده ام تا سھم خويش را در روشنگری توده ھا از طريق ارسال مطالب و

  .  نمايمءاسناد مھم و کمياب، ادا

شناسم که از مطالب  پورتال توانسته جايگاه خود را در بين توده ھا باز نمايد و حداقل شخصاً انسان ھای زيادی را می

نقش افشاگرانۀ پورتال بسيار برجسته است و با مرور گذرا صرفاً به عناوين . شنگرانۀ آن استفاده می نمايندانقالبی و رو

نشر شده در اين پورتال به وضوح می بينيم که چگونه لحظه به لحظه جنايات ناشی از اشغال ددمنشانۀ غربی ھا را 

  . می نمايدءافشا

مۀ کار با پورتال مردمی و انقالبی ھستم، جداً مخالف نشر و پخش مند اداه که سخت عالق منحيث يکی از کسانی

غير اخالقی ھستم و آرزومندم تا دست اندرکاران پورتال متوجه اين ) در بين زن و شوھر....... حکم ليسيدن (چرنديات 

ا تقويت می ی که سنگر دشمن رئموضوع شده باشد و منبعد از نشر نوشته ھای دور از ادب و اخالق و يا نوشته ھا

گان داخلی و خارجی ن دژ مستحکم در برابر خيانت پيشگان و جنايت پيشنمايد، خودداری نمايند تا اين پورتال ھمچو

  .استوار بماند

الزم نيست تا ھر روز بايد چندين و چند مطلب حتماً بايد به نشر برسد، مھم و ضرور اين است تا نوشته ھا و مطالب 

  . سنگر دفاع از استقالل و آزادی کشور و روشنگری توده ھا گردندنشر شده قادر به استحکام

  !دست اندرکاران محترم پورتال
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در )  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (خواھم تا برای حفظ ارزش واقعی پورتال وزين  صميمانه و احترامانه از شما می

  .نما ھا و رويزيونيست ھا را دسته نمايد» انقالبی«ر نشر مطالب از دقت الزم کار گرفته و نگذاريد نشر چنين مطالبی تب

  

  


