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 ني و افغان جرمن آنالی ھموطنان گرامبه
 

حثه،  مباانيدر جر.   داشتندی صحبتپي سكاقي،  ھمكاران  و صاحبان افغان جرمن از طر٢٠٠٨ مارچ سال ٢٠ خيبتار

.   داخل كرده استتي را در سای از شعله ئیكي مضمون مربوط به كي كه چرا دي تاخت و غرنجانبي  به ای نوری ولیآقا

 كار خود ۀ مربوط به ساحني داشتند كه مضامتي صالحكاران تعداد از ھمكي افغان  جرمن و تيدر آن وقت صاحبان سا

 تي  در سا)Word and PDF( اف ی دیدر ھر دو ورشن ورد و پ دي بانيمضام.  ندي داخل نماني معیرا در جا ھا

 بلند گفت كه چرا ورش ورد را در ی با صدای نوری ولی صحبت آقاانيدر جر.   كه من ھم ھمان كار را كردمشديثبت م

 اني افغان جرمن در جرتي ساگري  از صاحبان دیكيمن درك كردم .   نبودني ھرگز چنكهي، در حالنه انداختیت يسا

 شتري را بی نوری ولی  تا آقادي نمای داخل و خارج  متي مجلس، ورشن ورد را در ساانيصحبت ما و با استفاده از غل

 صدا ی نوری ولی ورشن ورد را داخل نكردم،  آقامن كه ی اولیچند لحظه بعد از ادعا.   سازدینسبت به من عصبان

  كه خاموش در عقب گري شخص مفتن دكيابت شد كه  صد در صد ثمي  برا".یحاال مضمون را انداخت"كرد كه 

فكر . دي نمای مكي من تحرهي بود  علضي مراري را كه بسی نوری و آقادھدي مريي را تغني نشسته بود مضاموتريكامپ

 را پس سر ی خطرناكاتي در آن روز ھا چند عملی نوریآقا.   ھنوز ھم از  موضوع آگاه باشدی نوری آقاه ككنمينم

 تا مردم مرا رديصورت نگاتفاق بدی  است و كدام ضي مری نوری ولی آقانكهيمن ھم صرف بخاطر ا.  دگذشته بو

 ی،  آقا٢٠٠٨ مارچ سال ٢۴بروز .   رفتمنار كی نشراتۀتي كردم، اما از كمی خوددارديمالمت نكنند، از عكس العمل شد

حال، گردانندگان .   دي فرمائی مالحظه ماني پا فرستاد كه شما ھموطنان متن آنرا درنجانبي به اۀ نامكي ی نوریول

 گراني داري را در اختی نامه شخصني كه اخواستميمن نم.   ما را اخراج كرده اندشاني كه اكننديان جرمن ادعا مغاف

ساير .   عامه قرار دھمارياختدر ًناي نامه را عني پوچ افغان جرمن مرا  وادار ساخت كه ای ھای اما ادعام،بگذار

 .  تان ھم کاپی اين نامه را دارنددوس

 

 
 

   ٢٠٠٨ مارچ ٢۴پاريس ، 
  

  بجان برابر  و خردمند من  رحيم جان عزيز،برادر 



  
کنار رفتن شما از کميتۀ نشراتی به من فھماند که در جلسۀ روز پنجشنبۀ گذشته نه تنھا به شما برادر عزيزم بلکه به 

به  بی حرمتی نمی گويم چه  .از طرف من کوتاھی صورت گرفته است زياد، ھيجانبنا براعضای بزرگوار جلسه ھمه 
  و محبت حرمتسوگند ياد ميکنم که به ھر يک تان، نه تنھا بزرگان بلکه جوانان پورتال وجدان خود و به دوستی شما 

 نوشتۀ کوچک  به ھمين خاطر در .بی پايان دارم و اين حالت خود را غير از يک ديوانگی تفسير ديگر کرده نمی توانم
 ". به بزرگواری تان بر من ببخشائيد: "تقاضا کردم که . ً مارچ خود از شما رسما معذرت خواستم ٢٢

 که شما تنھا عضو مھم کميتۀ نشراتی نيستيد بلکه عنصر مھم و ھسته ن مھربان و بزرگوار ، فراموش نکنيدرحيم جا
 صبح به ھمۀ ما فرستاده، و گفته ۴.١٠ر پياميکه ساعت انيکه قيس جان کبير دنچ. ئی اين پورتال بزرگ می باشيد

ما نميتوانيم صد در صد پرفکت و طبق مرام ھمه باشيم، حقا که درست گفته است و من با کمال صداقت به آن : است 
  . موافقم و در آينده اينرا ثابت خواھم کرد

  
توان تان معنی نا توان شدن قسمتی از امور پورتال نوشته ھای پر ران وُا قلم بـکنار رفتن شما از کميتۀ نشراتی بولی 

.   در حاليکه کنار رفتن من از اين کميته بنا بر صحت خراب و ناتوانی ھای مختلف بر آن تأثيری نمی گذارد، را دارد
  پس بگيرند و بر ھمه خويش  را با بزرگواریاقدامپس از  نزد آن برادر مھربان و عزيز خود التجا ميکنم که اين 

  .ارندمنت گزاعضای پورتال که فوق العاده متأثر ھستند 
  

ولی "حتما خبر داريد که در افغانستان دو  .  نمايمسيمای مھربان شما يک پيشنھاد می خواھم برای ظھور تبسمی در 
 " ولی جان زکريا پسر يار جان زکريا"و دومی  "  ولی جان يوسف پسر خوری جان"  يکی ند،وجود داشت" ديوانه

باشد، چه " ولی نوری"ديگر را به آنھا بيفزائيد که " ولی ديوانۀ"آرزو ميکنم يک .  ًه حتما ھر دو را می شناسيدک
  " سه ھم می شودھر چه دو شود"ضرب المثلی است که  

  
نا راحت نسازم تا ناراحتی من خدای نوشته ئی در پورتال نوع من وعده می سپارم که منبعد خود را با ظھور ھيچ 

  .گرددناسته سبب نا راحتی ديگر دوستان و مھربانان نخو
  

را که  موادی  با صبر و شکيبائی بی صبرانه انتظار تشريف آوری شما را در جلسۀ روز پنجشنه دارم که با ھم بتوانيم 
شنھاد نموده اين چند ماده را به فکر قاصر خود برای سھوليت در امور پي.   قبول و يا رد نمائيمپيشنھاد کرده ام با ھم، 

ه با ھم در يک فضای دوستی بشنن شاء هللا روز پنجام،  ولی بر پذيرفتن ھيچکدام آن از طرف ديگران اصرار ندارم و ا
  . و تفاھم بر ھر مادۀ آن بحث خواھيم کرد

  
  .  دارموآرزً معذرت می خواھم و تکرارا بخشايش و بزرگواری شما را یباز ھم از اينکه شما را ناراحت ساخته ام جھان

  
  " ولی ديوانه"برادر شما .   ام و ارادت مجدد با تقديم احتر


