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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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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

 
  ھمايون عاکفی

  ٢٠١۴ نومبر ٢٩
 

  ]قابل توجه آقای عثمان ھستی[
 

  »انستان آزاد افغ-افعانستان آزاد« ،با درود به دست اندر کاران پورتال آزادگان

  .به آرزوى  سالمتى تک تک شما ساالران گران ارج

 ،نويسندٔه توانا« زير عنوان  دوست گرانمايه ام) سيد موسى عثمان ھستى( در مقاله اى که به قلم قاضى صاحب جناب 

سطر  ٢ ۀ در صفح، در پورتال به زيور صفحٔه آرائى آراسته شد، ماه نومبر ترسائى٢٧به تاريخ …» شاعر کوچه نشين

  .  متن زير را نگاشته اند١٩

از يک فاميل انقالبى و زمانى برادران او از دوستان  شاعرى در شھر ما زندگى مى کند به نام احمد عاکفى ھراتى تبار«

  ».روان شان شاد ،من بودند

  :ازاين مسير مى خواھم دو نکته را به جناب ھستى صاحب ياد آورى نمايم

  .دھم که ما برادران تا ھمين لحظه ھمه زنده ھستيمکه برايشان اطمينان  اول اين

را با گرمى و محبت به شمار آريد   آن،دوم از شما دوستان اميد مى بريم که اگر از دوستى با ما رنجه اى بر دل نداريد

  . اين کوچه گذرى نيست  درار که ما) روح و روان(نه با شاد ساختن 

  . افتخار ماستۀ صحتمندى و توانائى شما ھمت و بُرش قلم شما ماي

) موسوى(  از متصدى گرانمايه استاد و رھنماى گرامى ام  آقاى ،شما را نداشتم) ايمل(که نشانى پست برقى  ازآنجائي

  .  آرزو مى کنم تا در قسمت ارسال آن لطف نمايند

  .راز باشيدفاميدوارم با بزرگى تان برمن ببخشيد و شاد و سر

  ھمايون عاکفى

  ٢٠١۴ نومبر -٢٧

  

  :يادداشت

  ! بی پايانیبا درود ھا

  !»ھمايون عاکفی«خوانندۀ نھايت ارجمند پورتال آقای

 و آن خبر ناگوار را خواندند، بر مبنای  را ويراستاری می نمودند» ھستی«وقتی ويراستاران پورتال نوشتۀ آقای 

 با تأسف .با آن خانواده داشتند، جريان قضيه را از ايشان استفسار نموديم» ویموس«شناختی که ھمکار گرامی ما آقای 
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ايشان نه تنھا خود خبری در زمينه نداشتند، بلکه به ارتباط قضيه از جاه ھائی که می توانستند، خبری تھيه دارند، موفق 

  .سيدبا ھمان محتوا به نشر ر» ھستی«آقای نوشتۀ در نتيجه به تأمين ارتباط نشدند، 

ما ضمن آن که بابت . خوشحاليم که اينک از طريق شما اطالع حاصل نموديم که تمام برداران در قيد حيات می باشند

 نمائيم، اميد برآن داريم تا برداران گرامی جناب عالی از عمر دراز و تندرستی کامل نشر آن خبر، اظھار تأسف می

  .برخوردار باشند

 AA-AA ادارۀ پورتال


