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 گردد می صاحب عرض  یجناب محترم معروف خدمت
 

اقتباس کرده و روی    خپلواکی  -   اخیراً گردانندگان پورتال افغان جرمن آنالین چند مقالۀ جالب و خواندنی را از وبسایت استقالل 

. نویسندگان این مقاالت آقایان حمید انوری، داکتر عبدالرحیم عزیز و خانم ماللی نظام اند. چون  اند  وبسایت خود به نشر رسانیده

خانم ماللی نظام در گذشتۀ از همکاران وبسایت آریانای افغانستان  مانند    ، آقای حمید انوری  خپلواکی  -  استقاللمتصدی وبسایت  

در دریچۀ نظر سنجی آریانا افغانستان ازین بابت    ،محترم دپلوم انجنیر  خلیل هللا معروفی روی این موضوع تبصره کردهبود، لذا  

اجازه    خپلواکی -  یا پورتال افغان جرمن آنالین برای نشر این مقاالت از وبسایت استقاللنگرانی خود را اظهار و پرسیده اند که آ

 گرفته و یا خیر.  نشر را باز

خدمت جناب محترم معروفی صاحب عرض گردد که هر زمانی که یک مضمون و یا مقاله در جائی به نشر می رسد، دیگر از  

از آن با معرفی منبع    ر می گیرد. ازینرو نشر مزید چنین مقاالت و یا بخشهایو به دسترس عام قرا  شودملکیت نویسنده خارج می  

چنانکه محترم داکتر عبدالرحیم عزیز در مقالۀ خود جزئیات و    و مأخذ آن مجاز است تا دیگران نیز از فیض آن مستفید شوند. 

ازنشر آن در پورتال افغان جرمن آنالین  را از پرده برون انداخت. ازینرو ب   و قضیۀ حکومت موقت   اسرار مذاکرات صلح دوحه 

 ذهن بسی از هم میهنان ما را روشن ساخت. 

 خپلواکی صورت گرفته.    –مقاالت نشر شده با اجازۀ متصدی وبسایت استقالل  بلی! 

و  عالوه بر این خدمت معروفی صاحب محترم به عرض می رسانم که ما نظر به هر زمان دیگر به همکاری و همیاری نیازمندیم  

دست به دست هم    ،دردمندان آزادی و ترقی  و تعالی مملکت  خواهد بود که نه تنها، وبسایتها بلکه، کلیه نویسندگان و  خوب  این چه  

بدهند و کار مشترک نمایند. و این فریاد زمان و نهیب هر افغان است. تا باشد کشور ما از هیوالی جنگ رهائی یابد و پا در جادۀ  

 ی بگذارد. آزادی، ترقی و تعال

،  آوردمی شده است و هر تغییر تحوالت جدید را با خود  ؤولین جدید واگذار« به مسافغان جرمن آنالین حاال که رهبری پورتال »

هم صورت  ین تفاهم ا افغان جرمن آنالین گرفته، امیدوارم روزی بین وبسایت های آریانا افغانستان واین پروسه را به فال نیک 

 دیگر عزیزان را اقتباس نمائیم.حب و معروفی صا خوب و بتوانیم مقاالت   گیرد

 با احترام

 قیس کبیر 

 مقاالت صفحۀ "استقالل ــ خپلواکی" در پورتال "افغان جرمن آنالن"!!!؟؟؟ 

در پهلوی پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و وبسایت "آریانا افغانستان آنالین"، روزمره مطالب "افغان 

متعجب گشتم، که در روی صفحۀ "افغان جرمن آنالین" نام جرمن آنالین" را نیز از نظر میگذرانم. چندی پیش 

"حمید جان انوری" ظاهر گشت. تعجبم ازین خاطر بود، که "حمید جان انوری" سالها پیش با پورتال "افغان جرمن  

آنالین" مقاطعه کرده بود و این مقاطعه و به اصطالح شیرین عوام کابلی، "قطع و بُرید"، طوری بود، که کس 

ست مطلبی از "حمید جان انوری" را در صفحات "افغان جرمن آنالین" بخواند. وقتی مقاله را باز کردم،  نمیتوان

دیدم، که عین صفحۀ "استقالل ـ خپلواکی" جلوه میفرماید. فهمیدم، که پورتال "افغان جرمن آنالین" مطلب وبسایت 
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 "استقالل ــ خپلواکی" را عیناً کاپی کرده است!!!

جرمن آنالین" چند روز بعد بازهم مطالب و مقاالت "حمید جان انوری" را عیناً با تمپلت "استقالل ــ   پورتال "افغان

خپلواکی" منتشر ساخت و این جریان ادامه یافت و روزی رسید، که مقالۀ داکتر صاحب "رحیم جان عزیز" را نیز  

از "مالل جان نظام" هم به عین نهج زیب و در صفحات پورتال "افغان جرمن آنالین" نشر کردند. و اینک دو مقاله 

 زینِت "افغان جرمن آنالین" گشته است .... 

سؤال من فقط اینست، که آیا نشر مطالب وبسایت "استقالل ــ خپلواکی" در پورتال "افغان جرمن آنالین"، به اجازۀ  

م و به کنِه مطلب برسیم، ورنه متصدیان عزیز "استقالل ــ خپلواکی" صورت میگیرد و یا بدون اجازه؟؟؟ تا بدانی

 "هیچ ما و هیچ آنها"!!! 
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