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  موضعگيری در قبال فحاشی ھای
  " جرمن آنالينافغان"سايت 

مکانی خاص  با در نظرداشت شرايط زمانی و"  آساننيست ھا را گرفتن کاری نيستمشت اوپورتو"اينکه 

در بسا  ً منطقی و قابل قبول، مگر در اوضاعی که فعال بر کشور ما حاکم است وخودش می توانست حکمی باشد

 "قباحت"يا به عبارت ديگر  ارتجاع می کوشند تا مرگ ارزش ھا را بر جامعه تحميل نمايند، و جھات استعمار و

 ،مرتجع که چه حتا خاينان جرأت يافته اند د، عناصر اپورتونيست وخود را از دست بدھ" حقب"نزديک است که 

  .تا به خيانت خود مباھات نموده قبح اعمال خويش را حسن اعلی به خورد مردم تبليغ نمايند

 با اين سايت که از يک جانب. می باشد"  جرمن آنالينافغان" اکنون سياست نشراتی سايت يکی از اين موارد

اخالقی نازل متصديان خويش را به نمايش  دور از کرامت انسانی سطح فکری و ارسال ايميل ھای فاقد اخالق و

از طريق سايت خويش ابراز  ديده درائی تمام به صورت رسمی و ميگذارد، از جانب ديگر با دو روئی و

با دستکاری در ايميل  گويا ،مربوط آنھا نبودهيکه از آدرس آنھا فرستاده شده ند، که گويا آن ايميل ھا با وجودميدار

" دزد سر خود پر دارد"گفتۀ معروف مردم ، تا اينکه به يا کسانی به سوء استفاده دست يازيده اند آن سايت کس و

الحاج سميع الدين "در اين اواخر بی آزرمی را به اوج آن رسانيده از زبان يک شخص مجھول الھويه ای به نام ، 

 آزاد –افغانستان آزاد "بر ادعای پورتال " جمعه گل وردک" نشخوار مدفوع ھمزاد و ھمتبارش به" فرخاری

" افغان جرمن آنالين"ابسته با انقياد طلبان و که ارسال کنندگان ايميل را از باند ميھن فروشان و" افغانستان

  .ندميدانست؛ صحه گزارد

محتوای عملکرد باند انقياد طلبان اعالم  ا از شيوه ونفرت خويش ر ضمن آنکه مراتب انزجار و AA-AAپورتال 

  :ميدارد، جھت اطالع آن عده از دوستان گرانقدر که ھميشه پيشنھاد مصالحه را می نمايند؛ می نگارد

و تصور برخی از دوستداران اختالف بين "  جرمن آنالينافغان"گمراه کنندۀ متصديان سايت  خالف تبليغات -١

ًی نبوده بلکه عميقا به دو طرز ديد  سليقه ئوسايت مورد نظر، اختالف شخصی و AA-AAمتصديان پورتال 

  .متفاوت در قبال افغانستان ارتباط دارد
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  به مثابۀری وعملی در خدمت اشغالگران قرار داشته وظاز لحاظ ن"  جرمن آنالينافغان" در حاليکه سايت -٢

 از اساس در تقابل با اشغال و AA-AA انقياد طلبی را ترويج می نمايد، پورتال ،بازوی تبليغی اشغالگران

حضور قوای بيگانه در افغانستان قرار داشته، مبارزه عليه انقياد طلبی را بخش انفکاک ناپذيری از مبارزه عليه 

  .اشغالگران می داند

 در اين مبارزه، روی اصل مبارزه " آنالينجرمنافغان"ه از جانب  شدذاتخ ضمن تقبيح شيوه ھای غير اخالقی ا-٣

  . آزاديخواھانۀ مردم می داند از آن را ضربت زدن به امر مبارزۀصرافنميان دو خط پافشاری نموده ، ا

شخصيت ھای مؤثر آن به تحريک اجانب  را بر پورتال و"  جرمن آنالينافغان" حمالت ھستريک اخير سايت -۴

 که طی اين زمان کوتاه بدان نايل شده ،آورد ھائی ميدانيم  پيروزی ھا و دستدشمنان ميھن دانسته، علت آنرا و

را می نماياند از جانب ديگر "  جرمن آنالينافغان" ماھيت کثيف و وابستۀ سايتاين حمالت اگر از جانبی . ايم

مام خط فاصل بين خود  قادر شده ايم با استواری ت،ارتجاع بيانگر آن است که ما در امر مبارزه عليه امپرياليزم و

  .دشمنان ميھن خويش را جلی تر بسازيم و

 از آنجائيکه ھدف اين نوع حمالت که چيزی نيست به غير از توجه ما را از دشمنان اصلی به سمت ديگری -۵

ظف ميداند تا ضمن که پورتال خود را مو برای پورتال به صورت کامل آشکار و مبرھن است، معطوف داشتن،

جنايکاران تمرکز خويش را بر مبارزه عليه امپرياليزم  فحشنامه ھای سايت انقياد طلبان و اراجيف وپاسخدھی به 

ايادی خود فروختۀ قدرت   ، امپرياليزم جنايتکار روس، ارتجاع ھار و وحشی وءجنايت گستر امريکا و شرکا

ئه و فساد خويش انتخاب نموده  مرکز و النۀ توط غرب که اکنون آن سايت را به مثابۀھای امپرياليستی شرق و

  .اند، معطوف دارد

 دوستان ھمکار که می خواھند با پا در ميانی از ديد خودشان به تضاد ميان دو نھاد خاتمه  با تشکر از آن عده-۶

 دھند ، صميمانه متذکر می شويم که انجام اين مأمول را از دستور کار خويش بيرون نمايند، چه منافع کشور و

يا مماشات  بھروزی مردم آن مصالحه و  که با دشمنان آزادی کشور و، به ما اين اجازه را نمی دھدمردمان آن

  . خويش را به ننگ خيانت به ميھن آلوده نمائيم،نموده از طريق سازش با انقياد طلبان

  باد افغانستانجاويد                                                                             زنده و

   مردم افغانستان        پيروز باد رزم آزاديخوانۀ                                                            

   AA-AA   پورتال                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


