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 Political     سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ دسمبر ١۴برلين، 
  
  
  

  در يک دست قرآن و در دست ديگر خنجر
  

  "افغان جرمن آنالين"منافقت های سايت 
  

تاريخ هشتم سلسلۀ نشر مقاالت سابقم، به ، که به " ورود کلمات دری به زبان پشتو "ش زير عنوان ضمن مقالۀ خوي
" ياددهانی ضروری"  نشر گرديد، ضمن AA-AA" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  در پورتال ٢٠٠٨دسمبر 

  :داده بودم " افغان جرمن آنالين"هشدار ذيل را  به وبسايت انترنتی 
  

  :هانی ضروی يادد« 
 که چرا فالن نويسنده مقاالت ور و بی خبر از همه چيز، خرده ميگيرنددرين اواخر بعض عناصر مغرض ، کم جاغ

و اين را  نشر ميکند؟؟؟" غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف"خود را که در جاهای ديگر نشر کرده، اينک در پورتال 
گويا مقاالتی را نشر ميکند، که قبًال در " ستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغان"تمسک گرفته ادعاء ميکنند که پورتال 

صرف نظر از چنين ديد سطحی و کودکانۀ خرده گيران، که عقلشان در نوک زانوی . جاهای ديگر نشر گرديده اند
م می افتد که در ت، الزمن اسايراِد ناموجه و بيمارگونه،  بدرجۀ اول متوجه  نيشان خوابيده، بايد بگويم، که چون ا

  : بيندازم نی راشزمينه، حد اقلِ  رو
و امثالش " افغان جرمن آنالين"به پورتال  نويسنده است و در بدل حق الزحمه اول اينکه اين مقاالت مال حالل خودــ 

ت را و ايادی و انصارشان بيايند، و دعوای مالکيت اين مقاال" افغان جرمن آنالين "فروخته نشده، که حاال صاحبان
خوش باشند، که هنوز که هنوز است، اجازت داده ام، تا مقاالتم در آرشيف " افغان جرمن آنالين"مالکان . بکنند

 به هيچ وجه )AGO" (افغان جرمن آنالين"پورتال  .هايشان باقی مانده و در دسترس مطالعۀ خوانندگانشان قرار گيرد
ت را پيش کرده نميتواند و وقتی که چنين است، آرزو ميکنم که و با هيچ دست آويزی، سند حقوقی مالکيت اين مقاال

  . باآلخره بسر عقل آمده و از پروپاگندهای کم و زياد و بی معنی، خودداری نمايند AGOمتصديان 
 اجازت نشر AGOــ اگر اين مقاالت که مال حالل خودم ميباشند، حق دارند، در يک صفحۀ بيگانۀ انترنتی نظير 

که ) AA-AA" (آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، چرا همين مقاالت افتخارِ  نشر را در پورتال مبارز داشته باشند
  پورتال خود ماست،  نداشته باشند؟؟؟؟

ــ نشر اين مقاالت نظر به خواهش دوستان صورت ميگيرد، و من خود را مکلف ميدانم که به امر دوستان گرانقدرم 
  . را گم کندان معاندان را همان قسم که باد آورده، بدست باد می سپارم که ببرد و رويشسخنان دشمنان و. گردن نهم

يخ کرده باشد، در غير آن قلم بيهراس من " غافل از دنيا"اميد است که با ارائۀ ادلۀ مختصر باال ، دهن خرده گيران 
  » !!!!!!!هزاران پرده را خواهد دريد و بر هيچ کس رحم نخواهد کرد

   
 صادر گرديد، می بينم که متصديان کارکشتۀ آن از  AGOوجود اخطار صريح فوق که عنوانی  سايت انترنتی  با 

و هردو را حوالۀ پورتال " انگليس مآبانه در يک دست قران ميگيرند و در دست ديگر خنجر"،  تفتين خويش عقبگاِه
   .ميکنند AA-AAمبارز  

  :  ايشان نشر ميکنم آدرس به ،"چشک"ولين نوشته و بعنوان حيث ار را بمختص باال، اين اينست که مطابق به هشدار
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آن " پروفيل"بوده و در دادن " افغان جرمن آنالين"اين جانب، خليل اهللا معروفی، که زمانی فعالترين عضو پورتال 
مستبدالرأی ، کهنه ، توطئه ها و دسايس چند نفر عضو مفتن،  بزرگترين نقش را بازی کرده ام، نظر به نابسامانی ها

اين چار نفر نيز از جملۀ فعال . خيال و مرتجع پورتال، به اتفاق چهار نفر عضو ديگر آن ، از پورتال استعفاء داديم
استعفای ما .  سياسی و فرهنگی آن رول عمده را به عهده داشتند" سمت دادن"ترين اعضای آن پورتال بوده و در 

در نظر ندارم که .  گرديدعنوانی اعضای باقيماندۀ پورتال صادريد اللحنی که احتجاجيۀ شدبود با پنج نفر توأم 
فعًال و ضمن اين " صراحت ميگويمه ب را فعًال و ضمن اين نوشته ــ  AGOجزئيات جنجال های درونی پورتال

ين و از تفت  AGOــ برون بدهم، ولی نظر به انکشاف اوضاع و در صورتی که مفتنان و دسيسه سازان "نوشته
باز صريحًا ميگويم که اين کار را هنوز مايل !!!!!!! هم زدادست بدين کار خورندارند، بدست و منافقت دراندازی 

عضو سابق پورتال ــ پورتالی که هنوز نشان انگشتان مرا حمل " مؤثر ترين"نيستم  به ميدان اندازم؛ زيرا به حيث 
آسمانی و زمينيی ی شر آفات و باليارا از  AGO فکر اينم که پورتال ميکند ــ  ميل تخريب آن را ندارم و هنوز هم به

کدامند؟؟؟ اين آفات و باليا در دو ُبعِد ذيل  " آفات و باليای اسمانی و زمينی" اين . نجات بدهيم،نازل گشته که بر آن
  :صفبندی ميگردند؛ بعد داخلی و بعد خارجی 

  

  :ــ بعد داخلی 
ه،  کهنه خيال، مستبد الرأی، توطئه گر، دسيسه ساز ، مزور و مفتنی ــ با پيوندهای عبارت از همان اعضای کارکشت

 AGOــ می باشند که از درون بر پورتال خرپنجه انداخته و پورتال " مشکوک"معلوم و نامعلوم  ولی در هر صورت 
 در رأس اين دسته همان .را در همان سمت شوم و منحوسی که کارفرمايان و بادارانشان ميخواهند، سوق ميدهند 

  !!!تير می اندازد و کمان را پنهان ميکندپيوسته نشسته، که  مزوری ِ"داوود پرست"بيروکرات کهنه کار و 
  

  :ــ بعد خارجی 
نمايندگی ...  عبارت از همکاران سياهکار و تردامنی اند، که از طيفهای جنايتکاران خلقی و پرچمی و گلبدينی و 

، پورتال را  آمدهوجودی به با استفاده از ميدان شغالصله بعد از کنار رفتن اعضای ملی از پورتال، بالفااينها . ميکنند
  .النه و آشيانۀ صدها نابکاری خود قرار داده  و آن را در جهت اهداف شوم خود رهبری مينمايند

  
 را از AGOاميدواريم، که اين بدين معناست که هنوز هم ".  دست بزنمAGO هنوز مايل نيستم به تخريب"گفتم که 

 داخلی و خارجی آن نجات بدهيم و من هنوز اين دورنما را دور از نظر لوث عناصر مضر ، موذی و نابکارشر و 
  .نميدارم

  
   :تجلی دارد در عنوان اين نوشته دو نکته

  " AGOمنافقت های "و " در يک دست قرآن و در دست ديگر خنجر"ــ  ١
  " AGO پورتال"در عوض  "AGOسايت " ــ استعمال ٢

   :نکتهاينک شرح هر دو 
از يکطرف پيشنهادهای مرئی و .  واقعًا در يک دست قرآن را نگهميدارد و در دست ديگر خنجر راAGOــ سايت 

عرضه ميدارد و از در تسليم و مطاوعت پيش آمده، سر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نامرئی صلح را به پورتال 
  .ين و شراندازی و دراندازی ميزنداز طرف ديگر دست به تفتمينهد، و 

 "ندای آشتی"  زير عنوان ٢٠٠٨ دسمبر ٩همانا نوشته ايست که به تاريخ  AGO پورتال " سرماندن"نمونۀ بارزترين 
ــ  " نام نگرفته"و " غيرمستقيم"را ــ البته بصورت " صلح و آشتی"د و از زبان موالنای بزرگ، عريضۀ بيرون دادن
" عريضۀ آشتی" مفتن، که با دست راست خود، سايتهمين . ددنپيش کر" آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به پورتال 

 طريق نشر مقاالت سابقِ طرق مختلف، من جمله از ميخواهد از را تقديم ميکند، با دست چپ خنجر کشيده و 
 را داشتند، به تحطئۀ AGO، که زمانی عضويت پورتال "انافغانستان آزاد ــ آزاد افغانست"همکاران فعال و اعضای 

چنانکه مقالۀ دو سال پيش خانم ماللی موسی نظام ــ همان نويسندۀ مبارز افغان ــ را که .   بپردازدAA-AAمنسوبان 
 آن "تاريخ تحرير"نکتۀ جالب اينست که اين مقاله را بدون .  ميباشد، مجددًا نشر ميکندAA-AAاز فعاالن پورتال 

  :اشاعه ميدهند، تا در نزد خوانندگان، دو موضوع ذيل تداعی گردد 
  ــ يکی اينکه گويا مقاله جديدًا نوشته شده

    فرستاده استAGOــ دوم اينکه گويا خانم ماللی موسی نظام اين مقاله را شخصًا به پورتال 
نه اين مقاله جديدًا نوشته شده و نه از ميخواهم به صراحت هرچه تمام تر به عرض خوانندگان ارجمند برسانم، که 

  :عرض خوانندگان ميرسانم که  بمزيد برای توضيح . فرستاده شده AGO ف خود خانم ماللی موسی نظام بهطر
درج " پی دی اف"يکی آرشيف ظاهری که در آن تمام مقاالت بصورت .  دو آرشيف عمومی داردAGO پورتال 

تمام " ورد"دوم آرشيفی که در باطن تعبيه گرديده و در آن شکل . قرار داردگرديده و در دسترس تمام خوانندگان 
مقاالت را هر " متن"و " لشک" اينست، که ظاهرًا آرشيف دومی هدف از تعبيۀ. مقاالت منتشره نگهداری ميگردد
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نشر ورشن ساخته و در آرشيف های ظاهری جايگزين " پی دی اف" و دوباره به عين نام اصالح کردهتوان زمانی ب
  . مقاالت ساختشدۀ

 کار "دسيسه"ه و از آن بحيث استفاده گرديد تکتيک جنبۀ منفی اين مگر از  ،در مورد مقالۀ خانم ماللی موسی نظام
پی دی "به عين عنوان مقاله  بعد مقاله  حذف گرديده،" ورد"در اصل " تاريخ تحرير"بدين معنی که .  استدهگرفته ش

افغان "اين دسيسه اين نکته را به خوانندۀ بی خبر از لطايف الحيل سايت . ديده استساخته شده و نشر گر" اف
بی را نيز نزد خوانندۀ ، اين ذهنيت "بدون تاريخ" نشر مقالۀ .نوشته شده" جديدًا"ويا مقاله القاء ميکند، که گ" جرمن
 فرستاده AGOبه پورتال شخصًا  د، که مقاله را گويا خود خانم نظام  خلق ميکنAGO "سر و مانجه های" از خبر
  .است

 که خانم نظام و سه عضو ديگر مستعفی ــ به شمول من بنده ــ يعنی چهار نفر از جملۀ اينستاما واقعيت امر 
اين چهار نفر از مؤکدًا ميگويم، که .  بريده و هيچ عاليقی با آن ندارند AGO، جدًا از "اعضای پنج نفرۀ مستعفی"

.   مقاله بفرستندAGO هيچ رابطه ای ندارند، چه رسد به اينکه به پورتال AGOاکنون، با پورتال زمان استعفای خود ت
  . هم نيستعالقۀ من مورد جداست  و" نفر پنجم"ن خط  آ

طوری  نشر کرده بود؛ و آقای سيستانی نوشته و در پورتال خانم نظام مقالۀ خود را به تقريب هفتادمين سالروز تولد 
 ، سرزنش کنان AGOخود به مدير مسؤول ) ٢٠٠٨ دسمبر ١٣مؤرخ ( در مقالۀ احتجاجيۀ ديروزی که خانم نظام

  .از امروز دو سال پيش  بوده است، يعنی بيشتر از٢٠٠۶ نومبر ٢۵تذکر داده، تاريخ تحرير اين مقاله 
در همان زمان پيام های تبريک  خليل اهللا معروفی ــ نيز،  بنده ه شمول خود در همينجا تذکر ميدهم که ديگران ــ ب

و کارنامۀ شخصيت  "البته ضمن اين نوشته ها و مقاالت فقط  از.  نشر کردند AGOبه آقای سيستانی نوشته و در 
 تبرئه "خلق ــ پرچم"اهکار ب سوابق سياه حزبی او در رژيم تاينکه، نه قدردانی شدهآقای سيستانی، " علمی

  .گرديده باشد
 می بينيم که همين مقالۀ قديمی خانم نظام در دو جای آرشيف خانم وقتید، د رسوائی ميکش حبه AGOتقلب سايت 

دريچۀ " تحليالت"در صفحۀ خوانندۀ ارجمند اگر . ١۶ و ديگر زير شمارۀ ۵٧نظام درج گرديده، يکی زير شمارۀ 
د، مقاله را در دو جای می ياب، عين دظام برو نرا باز کرده و به آرشيف خانم  "نويسنده را از ليست انتخاب کنيد"

ساختگی و مستحدث بوده " رديف" که ۵٧اصلی و حقيقی مقاله است و ديگر شمارۀ " رديف" که ١۶يکی زير نمبر 
جالب است که نشر اين مقالۀ قديمی بدون اجازه . خانم ماللی نظام قلمداد مينمايد" آخرين مقالۀ"و آن را جعًال به حيث  

  موقف خود را در برابر AA-AAو در زمانی صورت ميگيرد، که پورتال " خانم نظام "و استيذان خود مؤلف آن
  !!!!"!دسيسه"و " تفتين"مقاطعۀ آقای سيستانی بيرون ميدهد؛ و اين کاری ديگر نيست، به جز 

 دست ميگيرد، که آقای سيستانی را سرکارهائی را " بی منطقی"و  "نابخردی"از روی " افغان جرمن"سايت 
ی که از عقبگاه احکام صادر ميکند، اين "خرف کهنه کارِ "متأسفانه آن  !!!!!!!!ۀ بيشتر قرار ميدهدب ضرمورد

  !!!!!!!باريکی ها را درک کرده نميتواند
  

   دليلش چيست؟".پورتال افغان جرمن آنالين" سخن گفتم، و نه از "سايت افغان جرمن آنالين"درعنوان مقاله از 
بدر شده و اکنون به حيث بود، " پورتال "کهسابق باعظمت ر از حالت گدي" افغان جرمن "صفحۀکه ست  اينشدليل

" وبالگ" در حد يک AGOو اگر سير قهقرائی  آن سد نگردد، زود باشد که . تنزل فرموده استعادی " سايت"يک 
متعدد را در هر روز  اينک قدرت نشر مقاالت AGOخوانندگان ارجمند دقيقًا متوجه گرديده اند، که . سقوط نمايد

 که اين پنج نفردر زمانی .   نشر می گرددAGOمقالۀ جديد در " دو "و يا" يک"روزهاست که فقط ندارد و بسا 
دليل اين . يافت هم در آنجا اشاعه می تا ده مقالۀ جديدو بدون ناغه ، نه زا بودند، روAGO اعضای فعال ،مستعفی 

  سقوط در کجاست؟؟؟
 مقاله نمينويسند، بلکه دهها تن نويسندۀ متعهد AGOبه ديگر ته است، که نه تنها آن اعضای فعال دليل اصلی درين نهف

 وقتی AGOپروسۀ سقوط . نده ا قطع کردAGOعضو، همکاری خود را با پورتال  ديگر نيز بعد از کنار رفتن آن پنج
خلقی و پرچمی و گلبدينی و های يف دامن ــ از طگان ملی را نويسندگان بدنام و ترسرعت گرفت، که جای نويسند

. گرديده" انخشره نويس "النۀ نويسندگان بدنام ودر واقع و اکنون   AGO. و غيره ــ گرفته اند" سی آی ای"نوکران 
هم آن تعداد د و نه ن مراجعه ميکنAGOبه پورتال انبوه و کثير  علوم است که در چنين حالتی نه آن عده مهمانم

   . اری قلمی مينمايندبا آن همک" راست منش "و" حقجو"ان نويسندگ
 درحديست، که اگر جلوش سقوط کرده ــمعمولی " سايتوب"که اينک در حد يک ــ  AGOپورتال افول شأن و شوکت 

 شايد روزی برسد، .معمولی را اختيار خواهد نمود" گوبال"به زودیِ ِ  زود،  حيثيت يک   واقعًا و AGO نشود، سد
زير که ، "قيس کبيردپلوم انجنير آقای "  ، AGOمدير مسؤول . لی بسته شده و جنازه اش خوانده شودکه اين صفحه بک

  :  به دوستان ما گفته بود که درين اواخرقرار دارد، شرايط نابسامان سايت خود  فشار متداوم
  

  ». را بسته ميکنمAGOاگه راه ديگر نماند، قسمت دری و پشتوی « 
  
  :سخن گويم   AGO نشراتی و روزمرۀ س از دسايشمه ای اگر  
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و " نو"يعنی " neu"خود را زير کليشۀ " شب ماندۀ"و " باسی"اينست که مقاالت هم  يکی AGOاز دسايس نشراتی 
مقاالت "واقعًا هم " جديد"د که گويا مقاالت زير ستمپ  بی خبر از دنيا چنين القاء ميکن و به خوانندۀميفروشد" جديد"

ديگر همه سايتهای انترنتی افغانی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"عيت امر اينست که به جز پورتال واق. اند" جديد
بلی؛ در بين تمام صفحات انترنتی افغانی يگانه استثناء را . استفاده ميکنند" تقلب ستمپ"از همين خـُدعه و نيرنگ 

 و ميخورند" تاريخ"، چون در آن مقاالت همه و بدون استثناء تشکيل ميدهد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
در آن "  امروزیطالبم"وجود دارد، که فقط "  امروزطالبم"  کليشۀ AA-AAدر پورتال . نشر ميگردند" تاريخوار"

صراحت و "اين . ميگردند"  روزهای گذشتهمقاله های"، فردا رهسپار کليشۀ "روزی امطالبم" و همين شدهنشر 
. را تنها آن صفحه ای ميتواند داشته باشد، که هر روز ميتواند مطالب تازه را تقديم خوانندگان خود نمايد" تصداق

،  "جديد"کار ميگيرند و با برچسپ " تقلب برچسپ" ــ از همان ترفند  AGOصفحات ديگر انترنتی ــ به شمول 
، "قيمتبرچسپ "تقلب  به مانند فروشگاهها که با عينًا را  به خريدار عرضه ميدارند؛ "کهنه و شب مانده"مقاالت 

  . ميدهندفريبخريدار را 
قاطعيت هرچه تمام تر رد ميکنم، که گويا قوت و با را  AGO سايت پرداز دروغمبلغانبيشرمانۀ همينجا افواهات در 
  ».ليت است بوده و به موازات آن مشغول فعاAGOادامۀ ، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال « 

کوچکترين نه تنها  ،" آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان" چنانکه خوانندگان واقعبين بدرستی درک کرده اند، پورتال 
ما بزرگترين و بارزترين نکتۀ تمايز . د، بلکه با آن در تقابل صريح و آشکارا قرار داردار ندAGOوجهِِ تشابهی با  

 نه AGOاست، در حالی که " آزادگان و آزاد منشان"پورتال ، " د ــ آزاد افغانستانافغانستان آزا"پورتال درينست، که 
   .را پيوسته و عمًال تبليغ ميکند" انقياد طلبی"است، بلکه " انقياد طلب"تنها يک سايت 

   
.  است"رفت ويسا"آن از نگاه " تخنيکی"عد سايتهای ديگر افغانی همانا ُبت به بنس  AGOيگانه برتری فعلی سايت  

افتيده، " کمپيوتر ساينس"و " انفورماتيک"و متخصص وان افغان نير جدو انجبدوش اين سايت که امور تخنيکی آن 
در حال .  را مد نظر بگيريم، همين مزيت هم رنگ ميبازدAGO نشراتیاما وقتی محتوای . ازين رهگذر پيشقدم است

  .گرددمي عرضه "وانهه قر"و " دال"رده ، که در آن پيدا کشباهت " کاسۀ جانان" به همان  AGOحاضر سايت 
  

و تمهيدًا  اصلینوشتم، خارج از موضوع    میAGOبنده چند روز پيش ضمن تبصره ای که بر يک مقالۀ منتشره در 
  :مراتب آتی را يادداشت کرده بودم ، 

 مقاالت نويسندگان، و" قابل اعتناء"از وبسايت های . در صحبت دوستان بودم و از هر در سخن می رفت« 
" افغان جرمن آنالين "سايتمقاله ای در " صادق ارغنديوال"چيزهائی گفتند و گفتند که اخيرًا هموطنی به نام آقای 

تعجب کنان گفتند، که در . خويش گذاشته است" نظريه گيری و نظريه يابی" آن را در ستون AGOنشر کرده و 
؟؟؟؟ به .افراد خبره و چيزفهم نيز بر محتوای آن مقاله صحه گزارده اندپهلوی نظريات مختلف و متعدد ديگر، بعض 

   .هر صورت، سخن چنان رفت که شوق مطالعۀ آن مقاله بسر زد و نيز مطالعۀ نظريات ارائه شده
.  ارتباطی ندارم، مگر در برابر سرنوشتش هرگز بی تفاوت نيستمAGO سايتگرچه من از پنج ماِه تخت بدين سو با 

 مقالۀ ٢۵٠ نوشتم و در مدت همکاری فعال سه ساله ام، حدوًا AGO دی بودم، که بيشترين مقاالت را برای من فر
من در پهلوی ديگر اعضای فعال پورتال، که اکنون از عضويت آن کنار رفته .  نشر کردمجامختلف النوع را در آن

ا چنين سهمی که در پورتال ب. آن، داشته ام" لیپروفيل م"پورتال و در تعيين " سمت دادن"اند، بيشترين سهم را در 
AGO  م، بايد بی پرده  بگويم، که رنج ميبرم وقتی می بينم که داشتAGO روز بروز صحنۀ اشاعۀ افکار انحرافی و 

   .   گرفته، تا جنايتکاران طيف های ديگر ــ  ميگردد" خلق ــ پرچم"آشيانۀ اشخاص تردامن ــ از طيف 
افغان جرمن "پورتال " منحرف انديشۀ"و " مستبدالرأی" تازی های لگام گسيختۀ چند عضو از زمانی که يکته

ــ باعث گرديد، تا تعدادی از اعضای مترقی، آگاه ، فعال ، دلسوز و " پورتالاصلی صاحبان "ــ  و در واقع " آنالين
. الب منتشره اش را از نظر بگذرانمملی ، پورتال را ترک گويند، کمتر عالقه ای مانده، که سری بدانجا بزنم و مط

 را داشتند، با هزاران خون دل کوشيدند، تا پورتال را AGOدر آن  زمان که اين چند نفر مستعفی، عضويت پورتال 
بعد از استعفای آن چند نفر، چنانکه انتظار ميرفت، پورتال  نه تنها به تقهقر کشانيده شد، . نگاه دارند" ملی"در خط 

 روزی در رستۀ سايتهای AGOسابق نيز فاصله گرفت و اگر ميالن ادامه يابد، ميترسم ازينکه " ملی"بلکه از خط  
  .قرار گيرد؛ و اين بزرگترين ضربه ای خواهد بود، که متوجِه شخص خودم ميدانم؛ چون" ضد ملی"بدنام و 

  :د، که می افتچون می بينم که نص صريح سخن حافظ شيرازی کامًال صادق 
  

  ف آورد، ولی ديده بريختخون به کدل بسی 
  ــرد و که اندوخته بود؟؟؟ــاهللا اهللا که تلف کـــ

  
 نه تنها عرصۀ جوالن عناصر خلقی و گلبدينی و نابابان دگر گرديده، بلکه  AGO ال به چشم سر می بينم، کهحا
اينک نيز بدان روی آورده و اخوان و انصار ايشان، که در آن وقت محيط را تنگ ميديدند، " روشنفکران سرگردان"

 را تداعی ميکند ــ "آب آنست که آب است"و با نشر مطالب بی ارزش، خسته کن و پيش پا افتادۀ خود ــ  که حديث 
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" ملی"و " اصولی"و تعجبی ندارد که روز تا روز از خوانندگان و همکاران .  را به زمين زده ميروندAGOآبروی 
. و زغنان ميگيرند کوچ ميکنند و جايشان را زاغان AGO عناصر ملی از ؛بلی .آن پورتال کاسته شده ميرود

   »!!!!خانه کند) مگس( کم است حالتی را بخود بگيرد، که در دهانش منگس AGO متأسفانه 
   

ــ و  AGO متصديان سايت ا رنجه نميکنم، مگر بصراحت تام بهدرين نوبت بيشتر ازين قلم ر
 هشدار ميدهم که حد خود را کارکشته ــ لیو،  "پرده نشين"  نفر بيروکراِتيکخصوصًا همان 

تمام زد و بندهای داخلی ازين از تفتين کار نگيرند، ورنه در نوشته های بعدی  د و بيشتربشناسن
AGO شان را از آب بيرون خواهم کشيد" جل و پوستک"نام گرفته  را افشاء کرده و!!!!!!!!!   

  
  
  

 


