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 "افغان جرمن آنالين"انندگان دبه گر
 

 "ـ آزاد افغانستانـان آزاد افغانست" حمايت خود را از فرد فرد بنيانگذاران  پورتال بدون كمترين تردد،اين جانب 
عليه ھر دشمن پورتال به اھانت بزرگ به  خود ميدانم و بر ، يشانگونه اھانت را به  ھر يك از ااعالم نموده و ھر 
اند مرا از مسير كارم  و يا توھينی ميتود قاطعانه اظھار كنم كه نه تھديددرين خصوص باي. مبارزه بر ميخيزم

گونه پيش آمدی خواه نيك باشد يا بد،  خواھم  من به استقبال ھر. چاپلوسی کسی، و نه تحسين ومنحرف سازد
   .د خود راه نخواھم دابهی  و ترددترديدکوچکترين ت و رف

 
  و تزلزلی در طرز ديد و روش سياسی اينجانب ديده استمايد سياسی خود پابرجا و مصمم كه در عق ھمانطوری

 ی خويش ھم محكم  و ثابت قدم ميباشم،  مگر اينكه از سوی دوستان نميشود،  به ھمان نحو در دوستی شخص
 "افغان جرمن آنالين"عين روش صداقت آميز را حين ھمكاری با .  ببينم ناروائی، تقلب و  ناجوانمردی دوروی

 آنجا  عفت انسانی سر نزد،كه از جانب اعضای ديوانه و متقلب آن سايت،  كردار و گفتار  خالف داشتم و تا زمانی
 بر مبنای معنويت و عقايد "د افغانستاناـ آزـافغانستان آزاد "روابط ميان بنيانگذاران پورتال .   نكردمرا ترك
 افغانستان مستعمره استوار است، نه بر اساس ماديت كه شامل تجارت، ان جی زارمشترك نسبت به حالت  سياسی

پس .   بينش معنوی ماستۀران، تعھد ما نسبت به يكديگر زادبناب.  او ھا و قرارداد ھا با دولت مستعمراتی ميشود
معروفی، خليل هللا  انجنير  ھمرزمان عزيزم، ھر يک كه بر شخصيت،ھيچ فردی  اجازه نخواھم دادمن ھرگز به  

  .، حتی جرأت اسائۀ ادب بخود بدھدمعروفی و سيد حسين موسویداكتر روستائی، انجنير نسرين 
  

پيغامی گذاشت  فونی برايمان افغان جرمن است، تل، آقای قيس كبير كه يكی از گردانندگ٢٠٠٩ مبر سپت١١بتاريخ 
 و جويای حالش ه سپتمبر به وی تلفون كرد١٣  روز ،من ھم از روی ادب.  و آرزومندی صحبت را با من  كرد

لمان، اند روزه ام در  اقامت چدر ھنگامت آميز بود و شكوه كرد كه چرا ًصحبت آقای قيس كبير ظاھرا محب.  شدم
 اظھار ممنونيت كرده و گفتم كه نسبت مصروفيت در برگزاری جشن )؟(ش من از لطف.   نشدمبا وی داخل تماس

وابستگان  ، زمينۀ ديدار يك تعداد از" آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"سيس پورتال أسالگرد تو تجليل قالل و تاس
   انتقادُضمن صحبت، آقای قيس كبير  از عملكرد ھمايون شاه آصفی  خسر برۀ ظاھر شاه. و ديگران ميسر نگرديد

من به آقای قيس كبير .   كردمحکوممنحيث معاون عبدهللا عبدهللا  به شدت را  و ھمكاری و كانديدی وی هنمود
نوری است و بھتر است كه با آقای نوری داخل تماس گفتم كه ھمايون شاه آصفی يك دوست بسيار مشفق آقای 

 و فاقد اكثر خصايل پپرنسيھمچنان برايش خاظر نشان ساختم كه ھمايون شاه در اصل يك انسان بی .  شود
 آن امر،  و ادای محبت ظاھری به پايان رسيد و در واقعيت مكالمۀ ما بعد از تبادل  كلمات متداول.  نی استانسا

 .س كبير را نفھميدم آقای قي و شفقتون و اظھار دوستیفزمان معنای تل
 
 به نشر رسيد كه حاوی اھانت به "افغان جرمن" در "الحاج سميع الدين فرخاری"روز بعد، نامۀ شخصی بنام  

خواه ( فرخاریاما لبۀ تيز نامه حاجی .  است  بوده " آزاد افغانستانـآزاد ـافغانستان پورتال "ھمه گردانندگان 
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شايد آقای قيس .   است بوده متوجه معلم و رھنمای ادب دری،  آقای انجنير معروفی)خارجی دارد يا خيروجود 
يعنی به .  ميباشمو ھنوز ھم مورد احترام  آنھا كبير خواست كه برايم بفھماند كه حساب من از ديگران جداست 

 كاش آقای قيس كبير نامۀ  حاجی . عبارت ديگر،  روحيۀ نامۀ اھانت آميز حاجی  فرخاری متوجه من نيست
گراف سوم،  كلمۀ احاجی فرخاری در خط اول پر. ميبردفرخاری را بدقت ميخواند و به معنای آن پی 

يشود،  بكار برده   م"ـ آزاد افغانستانـافغانستان آزاد "پورتال   را كه شامل حال كليه بنيان گذاران "گاندگردانن"
س كبير شك و ترديد فراوان پيدا كردم كه چطور  ميخواھد با بازی ھای طفالنه، من به تعقل انسانی آقای قي. است

اھانت  به انجنير معروفی و ساير بنيابگذاران را  اھانت بخود ميدانم و با ھر فردی از . خود و ديگران را بفريبد
رف از من ستايش ًاگر احيانا حاجی فرخاری ص . به مجادله برميخيزمو ايادی و انصارش نوع حاجی فرخاری 

 خللی در روابط ما منافقين نميتوانند با اين روش كھنه و فرسوده،.  داشتبر من نمي  ميكرد، آنھم كمترين تاثيری
     .    ايجاد نمايند"ـ آزاد افغانستانـافغانستان آزاد "بنيانگذاران پورتال   

 
آميز  ان آنھا، از نشر مضامين اجتماعی و طنزتعجب من درين است كه گردانندگان افغان جرمن و تعداد قليل حامي

 و کرده ھميش انتقاد "ـ آزاد افغانستانـافغانستان آزاد " در پورتال "ھستی"قاضی صاحب سيد موسی عثمان 
ن خود در  منتقديھموطنان ما متوجه گردند كه چطور حال .  مضامين قاضی صاحب را منافی اخالق ميدانندحتی 

افغان "حواريون چه عكس العمل انسانی در مقابل روش ضد انسانی که  ببينم   منتظرم!دخندق كثافات افتاده ان
نامۀ روحيۀ تائيد بدون شک، ی اش ن، معنشوداگر از ايشان صدائی بلند .  تبارز  ميدھند و حاجی فرخاری"جرمن

   !خواھد بود  "حاجی فرخاری"


