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  "افغان جرمن آنالين"ايميل سايت 
  

  و پاسخ بدان
  

 ، به آدرس پورتال 2009 اگست 11صبح امروز  دقيقۀ 6 و 8نوشتۀ ذيل را به ساعت " افغان جرمن آنالين"سايت 
  «: ايميل کرد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  

From Afghan German Online <info@afghan-german.de> 
To Afghanistan-Azad <afgazad@gmail.com> 

 
Date Tue, Aug 11, 2009 at 9:06 AM 

Door az Haqiqat  :Subject 
 
hide details 9:06 AM (1 hour ago) Reply 

 
 هيچ کس باور  وجود گذاشت،ۀپا به عرص" افغانستان آزاد  آزاد افغانستان" که حدودًا يک سال پيش پورتال یزمان

 و سمت پيشقراول را بپيمايد" يکشبه رِه صد ساله" حضرت حافظ، ۀ به فرمود،ی افغانی انترنتۀنميکرد، که اين صفح
  پورتال، که در هيچۀ و آزاديخوانی ملی از اهداف عالنظرصرف . ن را بخود اختيار نمايد افغانایتمام صفحات انترنت

  سراغ نميگردد، اگر از نگاه پهنا و طيف کار و فعاليت آن سخن رود، بدون شک بدينی ديگر افغانیسايت انترنت
  .يست با آن نی مقابله و ايستادگی را يارای افغانی انترنتۀنتيجه ميرسيم، که هيچ صفح

  
 تي بدون مسؤلی بصورت عموم از گفتار هانترنتيا. دي بوده لطفأ خود را مسخره نکنقتي شده دور از حقگفته اتيچت
 ساخته و با آن یالي ختي شخصکي در آن از خود کندي کوشش ملي ذلاري امر بسقتي بوده و هر انسان درحقزيلبر
 ،ی کابلوادوالي ه،یاني باممي نعمت اهللا، عظیه نوشته ها بکباري د،ي دهبي خود را فرديکوشش نکن. دي نمائیزندگ

 که ۀکي فابرکي نوشته ها محصول ني اۀهم. دي تعمق کنی و اندکدي نگاه کنرهي پورتال وغۀ ادار،ی کوهدامننيعبدالمت
 کير  طرزالعمل کانيا.  را گول بزندگراني  خود و دکندي آن کوشش مۀسندي بوده نوباشدي ماتي چتۀکيمسما به فابر

  .ديزني مشخندي خود رشيوگرنه خود به ر. دي خود را اصالح فرمائندهي در آدي و دانشمند نبوده، امبياد
     

  ")افغان جرمن آنالين"ختم نامۀ سايت (»  با احترام
  

  : AA-AA  پورتالپاسخِ 
اين شهامت را دارد، که نوشته های انتقادی را ، ولو مبنی بر تاخت و تاز " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

جود  را با و" افغان جرمن"ما تاکنون چندين نامۀ سايت  .پورتال هم باشد،  نشر کندخود سايتهای معلوم الحال بر 
چه کرده و چه ميکند؟ " افغان جرمن"اما سايت . س جواب داده ايممحتوای موهن و زنندۀ آن نشر کرده و فی المجل

خود   جواب نامه های نوشته های ما را که در واقع چگاه اين شهامت را نداشته است، تاهي" افغان جرمن"سايت 
مضمر کالن  ی "چراچون و  "چنددر  که بالفاصله مطرح ميگردد، سؤالی.  بوده اند، نشر نمايد" جرمنافغان "
  بلی؛. ستا
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شان داده و به نامه های خود" افغانستان ــ آزاد افغانستان"پاسخ هائی را که پورتال " افغان جرمن"چرا سايت ــ 
   نشر نميکند؟ميدهد،

آدرس ايميل خود را جا داده، و " ممنوع الورودان" را در لست AA-AA، پورتال " افغان جرمن"چرا سايت ــ 
البته ما نوشته های خود را از کانال های ديگر به ايشان (؟ه های ما را قبول نکندطوری عيار ساخته است، که نوشت

، نشرات ما را "افغان جرمن"سايت " دهان پرآب"کما اينکه متصديان . رسانده ايم و در آينده هم خواهيم رسانيد
  .) ، از نظر مبارک خود ميگذرانندAA-AAبالناغه و بيصبرانه در خود پورتال 

  :  و اظهر من الشمس استجواب واضح
قدرت نه ظرفيت شنيدن گپ حق را دارد و نه ، " آنالينافغان جرمن  "ِ" پسنداستعمار"و " انقياد طلب"چون سايت ــ 

  !زاديخواهانه و حقطلبانه رانشر مطالب آ
  !ه و بيخ خود را خواهد کندزد خود چون با نشر چنين مطالب، تيشه به ريشۀــ 
  .اجازۀ نشر نوشته های آزادگان را به ايشان نميدهند" فغان جرمنا"چون کارفرمايان ــ 

اما حق جناب دپلوم انجنير خليل اهللا . فعًال به همين تبصرۀ کوتاه بسنده ميکند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
قرار گرفته  "من آنالينافغان جر" ناجوانمردانۀ سايت  ، مورد اهانت و تاخت و تازرا، که ضمن اين نامهمعروفی 

  . ارائه فرمايدب به آن جوااست، محفوظ ميدارد، تا طوری که خود الزم داند
  

    AA-AA                                                                                     ادارۀ پورتال 
  2009 آگست 11                                                                                        

  
 .    نيز ، گسيل ميشود" افغان جرمن آنالين"به آدرس از طريقی اين جوابيه 

  


