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  ٢٠٠٩ جون ٢١

  
 
  

  "افغان جرمن آنالين"جواب نامۀ پورتال 
  

 "!نيافغان جرمن آنال" محترم ۀادار
  

 ۀ نامءست، تقاضاي نهاد ضد استعماركي آه در اساس "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ "  مبارزپورتال
 یمل و ضدی در مورد انتخابات تصنع"افغان جرمن" یخواه در نظریريشما را به ارتباط سهم گ

و  "افغان جرمن" مالکآاش  . نمودافتي در،افغانستان  دریتي والیها و شورای جمهوراستير
 آزاد ـافغانستان آزاد " آزادۀ پورتال ی خود، اهداف نشراتۀامنء  از ارسال تقاضاقبلکارمندانش 
 تا وقت ند،بردي می پنشراتی آن پاليسی و هي و به روحند گذشتاندی را از نظر م"افغانستان

افغانستان " موقف پورتال نكهي ایبرا. شدي نمعي ضا،نامه به ماء شان در ارسال تقاضای "گرانبها"
 ی اول اهداف نشراتۀ شما را به چهار مادِه توجم،ي خوبتر روشن ساخته باش را" آزاد افغانستانـآزاد ـ

  :ميكنيخود جلب م
  

   تماميت ارضی آن آزادی ميهن از هر گونه تسلط اجنبی و اعادۀ استقالل ، حاآميت ملی و حفظ  .١
 …ونظامی، سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی  (  مبارزۀ همه جانبه با هر نوع تجاوز امپرياليستی  .٢
  که مؤيد تجاوز اند ئیآنها با  و) 
 احترام به  و ی دموآراتيكمين عدالت اجتماعی و آزادی ها تأ   برای  مبارزۀ همه جانبه    .٣

    های حقوق بشرپرنسيپ
   مبارزۀ همه جانبه و گسترده با ادارۀ مستعمراتی کابل  .٤ 
  

 ی سر آشت"ـ آزاد افغانستانـپورتال افغانستان آزاد " آرد، ديمواد فوق درك خواه نص  ازآه یطور
 یشمول انتخابات تقلبه  ب،ی مستعمراتۀ ادارني ایها آابل ندارد و تمام نهادیبا دولت مستعمرات

انتخابات .  كندي رد مشهي از ری مانند خود دولت مستعمرات، رایتي والیها و شورای جمهوراستير
 تواندي می ملت زمانكي آزاد ۀ اراد،ی حقوقگاِهديد از . نداردینائمفهوم و معهيچ  ی آشور اشغالكي رد

هر فعل .   باشدافتهي ی  رهائاني تسلط اجنبوغي آه آن ملت و آشور از ،ابدي ی آن تجلیبه مفهوم واقع
 ی پروردگان داخلست و د استعمارگران ی خواست هاني مبی نظام مستعمراتكي در یاسيو انفعال س
 را آه خودش ی نظام فعلشد،ي  قهرمان شما محسوب می هم آه روزی احمد جاللی علیآقا. آنهاست
بعد از آناررفتن  .  ه، مشروعيت آن را زير سؤال برد خطاب آردتي آفای ب، آن بودِء جزیهم زمان
اگر  گردن نهاد، گانهي به اطاعت فرماندهان بدي آه بدون ترد،ی جمهوراستي از انتخابات ریجالل
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" عدم مشروعيت"يافته باشد يا بيابد، بر اصل و کنه ت  دسیگريدخيالی به قهرمان  "افغان جرمن"
  .نظام، اثری ندارد

 ان،ي بی و آزادی اعتقاد به اصول دموآراسی بر مبنا"ـ آزاد افغانستانـآزاد افغانستان " پورتال
 ما را ۀي هم جواب"افغان جرمن" آه ند،آارآنان پورتال متوقع ا.  دهدي شما را گزارش مۀ نامءتقاضا

  . انعكاس دهد، خودتي سانيبا امانت آامل در قسمت مع
 

   احترامبا                                                            
 

 "نـ آزاد افغانستاـافغانستان آزاد " پورتال                                           
  

  


