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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Declarations اعالميه ھا

 

  " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" پورتال ۀادار

  ٢٠١١ اکتوبر ١١

  

  " جرمن آنالين–افغان "پاسخ به نامۀ منسوب به 
  

-افغان" ھمان طوری که خود مشاھده می نمائيد، نامه ای است که از آدرس آنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد،

ھا از آنجائی که از اين نوع نامه . فرستاده شده است"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"به آدرس پورتال" جرمن آنالين

ال چنين نامه ھائی از  ارس،در تمام مواردکه  و از آن جائی رسيده استما تا حال چندين بار از عين آدرس برای 

جعلی ويک عمل غير شريفانه دانسته شده است، " جرمن آنالين- افغان"يک تن از متصديان " آقای نوری"جانب 

  :را روی داليل آتی به نشر بسپاريمھای مربوط " آی پی"و حتا اينبار تصميم گرفتيم تا متن نامه 

نوشته و ارسال شده باشد که می خواھد ماھيت شرف باخته ز ھم از طرف کدام انسان  ھرگاه اين ايميل جعلی و با-١

داده شود تا "  جرمن آنالين–افغان " به امکانبپوشاند، اين "  جرمن آنالين–افغان " و پليد خود را در عقب نام کثيف

  .ابراز داردخود را صلۀ اف از چنان موضعگيری رذيالنه  دون و پست فطرت،یضمن شناسائی ھمچو انسانھا

آقای "تی که شخص ل، در حا باشد"جرمن آنالين-افغان"اين ايميل از خود " قای نوریآ"گاه خالف گفته ھای  ھر-٢

 از آن اطالع نداشته باشد، بھتر است متوجه شود که با چه کسانی دست ھمکاری و مودت داده است، و "نوری

 نيست در عوض ارسال نصحيت ھای  خودشان فرستاده شده باشد، آيا بھترۀھرگاه اين ايميل با اطالع و مشور

 خود اندکی شرم و خجالت پيشه نموده سرانجام اين جرأت را پيدا نمايد تا مسؤوليت ،به آدرس پورتال" بزرجمھری"

  . تحويل ديگران ندھدکردار زشت خود را پذيرفته، اينھمه دروغ را توأم با ھزار قسم

 از خوانندگان گرانقدر ما را که تازه تصميم گرفته اند، خود  از آن جائی که نوشته در کل، طرز تفکر و ديد يکی-٣

، اين امکان به وجود آيد تا شخص ستگردند، مورد انتقاد قرار داده به استھزاء گرفته ا" حلقۀ احرار"نيز تنی از 

  .دنويسنده به دفاع از نوشته و طرز ديدش اقدام نماي

ميھن  ھرکسی که باشد، در ماھيت انسانی است "من آنالين جر–افغان "ۀ منسوب به چه از نظر ما نويسندۀ نام

 حقيقت را قبول نمايد که نه تنھا برخورد و اينانحصار طلب، دگم و متحجر که نمی تواند در مغز عليل خود فروش، 

 که آنچه را درست می برداشت تمام انسانھا از يک نوشته نمی تواند يک سان باشد، بلکه اين حق طبيعی افراد است

  .د، غلطند و آنچه را غلط می دانند، درست بگويندان
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نيست تا به دفاع از آن پا پيش در ميان "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "از نظر ما در اينجا پای دفاع از پورتال

گ س" جرمن آنالين-افغان"از نظر ما . نمايد که اگر ھم می بود ما را عادت بر آن نيست تا سگ مرده را لگد زنيم

 و "شورای انقالبی"م از اعضای ع پرچمی ا–قی الشخور آنھم از قماش وطنفروشان خلمرده ای است که فقط چند 

 دير نخواھد بود که با بيرون شدن تنی چند فريب خورده و يا اين وپرچمی زادگان رسوا به دور آن جمع شده اند

 و يا ھم درماندگانی که ھيچ جائی را رم می دانندرا بر خود ش" جرمن آنالين- افغان"لجوج که پائين شدن از دجال 

  که زباله دان تاريخ است،آن، اين الشۀ کثيف و متعفن به جايگاه اصلی برای بقای سياسی خود مساعد نمی بيند

است، که عده ای گماشته شده می خواھند آن حق را از  در ميان سقوط نمايد؛ بلکه در اينجا پای آزادی عقيده و بيان 

  .بربايند" راسخ "آقای

تا می دھيم حق به خود ر قبال چنين نوشته ھائی را حق خود دانسته، اين را  دموضعگيریما ناگفته نبايد گذاشت که 

  .بپردازيمنيز با در نظرداشت اولويت ھای مبارزاتی در وقت الزم به پاسخ اين دجاالن 

عامدانه ويراستاری نگرديده تا ضمن آن " رمن آنالين ج-افغان"، که نامۀ ارسالی منسوب به ھمچنين بايد متذکر شد 

  . آشکار گردد، پورتال نيز متھم به دست درازی در نوشته نگرددآن که درجۀ سواد نويسندۀ بی ھويت و جبون 

  با عرض حرمت

  "AA-AA"ادارۀ پورتال

  

  

AFGHAN GERMAN ONLINE info@afghan-german.de  

To afgazad@gmail.com  

Date Mon, Oct 10, 2011 at 4:23 AM  

Subject Enteqaad  

Important mainly because of the words in the message.  

hide details 4:23 AM (15 hours ago) (  

  

   گرم،یبا سالم ھا

 اوهي از کتعداد،ي که چرا روديانسان به تعجب م. ميدي خنداريرا خوانده و بس راسخ  از بلخ.  عی خود نوشته ارسالۀنام

 رکردهي را درصفحه تحررمتناسبيجمالت غ.  قدم ھم به جلو برنداشته اندکي معمول بود شي سال پ۴٠ کهي ھايیگو

  .باشدي می که عالج آن کامألضرورسازدي مرا را آشکای روانفي تکلکنوعي حد غلو حض بردن نيو از ا

  ....ري مبارزه، کدام سنگر و کدام جم غفکدام

 آن است که ما افغان ھنوز ھم نگرينوشته نما  نوعني ادي و خود را مسخره نکنديوجه باش متی اندکندهي در آلطفأ

  .مياموختي نونزي چچي و ھمي دادن خود ھستبيمشغول فر

   حرمت   باعرض

  

                                                                                       
Delivered-To: afgazad@gmail.com 
Received: by 10.220.155.18 with SMTP id q18cs49304vcw; 
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        Mon, 10 Oct 2011 01:23:22 -0700 (PDT) 
Received: by 10.204.6.206 with SMTP id a14mr5315529bka.38.1318235001002; 
        Mon, 10 Oct 2011 01:23:21 -0700 (PDT) 
Return-Path: <info@afghan-german.de> 
Received: from mailout2.colt1.inetserver.de 
(mailout2.colt1.inetserver.de. [195.234.228.177]) 
        by mx.google.com with ESMTP id 
b13si8274578fab.107.2011.10.10.01.23.20; 
        Mon, 10 Oct 2011 01:23:20 -0700 (PDT) 
Received-SPF: neutral (google.com: 195.234.228.177 is neither permitted 
nor denied by best guess record for domain of info@afghan-german.de) 
client-ip=195.234.228.177; 
Authentication-Results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 
195.234.228.177 is neither permitted nor denied by best guess record for 
domain of info@afghan-german.de) smtp.mail=info@afghan-german.de 
Received: from qhmailout1.colt1.inetserver.de (localhost [127.0.0.1]) 
 by mailout2.colt1.inetserver.de (Postfix) with ESMTP id 
3BEAD1876D7 
 for <afgazad@gmail.com>; Mon, 10 Oct 2011 10:23:19 +0200 (CEST) 
Received: from qhmailin2.colt1.inetserver.de 
(qhmail4.colt1.inetserver.de [195.234.228.183]) 
 by qhmailout1.colt1.inetserver.de (Postfix) with ESMTP id 
220D05C09 
 for <afgazad@gmail.com>; Mon, 10 Oct 2011 10:23:19 +0200 (CEST) 
Received: from qhav4.colt1.inetserver.de (qhav4.colt1.inetserver.de 
[195.234.228.174]) 
 by qhmailin2.colt1.inetserver.de (Postfix) with ESMTP id 
184B85E35 
 for <afgazad@gmail.com>; Mon, 10 Oct 2011 10:23:19 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: amavisd-new at colt1.inetserver.de 
Received: from qhmailin2.colt1.inetserver.de ([195.234.228.183]) 
 by qhav4.colt1.inetserver.de (qhav4.colt1.inetserver.de 
[195.234.228.174]) (amavisd-new, port 10023) 
 with LMTP id MQoZcE62VI9l for <afgazad@gmail.com>; 
 Mon, 10 Oct 2011 10:23:18 +0200 (CEST) 
Received: from lpfm (p4FDB6CB2.dip.t-dialin.net [79.219.108.178]) 
 (Authenticated sender: info@afghan-german.de) 
 by qhmailin2.colt1.inetserver.de (Postfix) with ESMTPA id 
7CBCC5C97 
 for <afgazad@gmail.com>; Mon, 10 Oct 2011 10:23:18 +0200 (CEST) 
From: "AFGHAN GERMAN ONLINE" <info@afghan-german.de> 
To: <afgazad@gmail.com> 
Subject: Enteqaad  
Date: Mon, 10 Oct 2011 10:23:14 +0200 
Message-ID: <13914F2891F14CECA9D4706C7DA6A094@lpfm> 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/alternative; 
 boundary="----=_NextPart_000_001F_01CC8736.9EF51F70" 
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11 
Thread-Index: AcyHJdrQ5J3Rhd9zTPSDlAwC6l757g== 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6109 
 
This is a multi-part message in MIME format. 
 
------=_NextPart_000_001F_01CC8736.9EF51F70 
Content-Type: text/plain; 
 charset="utf-8" 

Content-Transfer-Encoding: base64  


