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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

 
    محمد اياز نوری

  ٧/٠١/٢٠٠٩    
  
  
  
  

  ،"افغان ـ جرمن"باز هم به آدرس مسؤولين سايت انترنتی 
  

  مدافع مجرمين و ظالمان اصلی کشور ما
  

  ...!!خون چکان افغانستان جگر پارۀ
  

افغانستان آزاد ــ آزاد "به تعقيب مقاطعۀ قلمی ام توسط توضيحات مشرح تحريری از طريق سايت انترنتی ملی 
، اين جانب ايميل جوابيه از مسؤولين سايت متذکره ٢٠٠٨ دسمبر ١٧به تاريخ " افغان ـ جرمن"با سايت " افغانستان

  :ر شخصی، ديرتر به جواب آن ميپردازم که نسبت معاذيام به شرح ذيل دريافت داشته 
 
----- Original Message ----- From: "AFGHAN GERMAN ONLINE PORTAL" 
<info@afghan-german.com> 
To: … 
Sent: Thursday, December ٤:١٤ ٢٠٠٨ ,١٨ PM 
Subject: AFGHAN GERMAN ONLINE PORTAL 

 
Mohtaram Ayaz salamoona, 
 
it is really a pity that your question under "Nazar Khwahi" has been not published, but it 
would have been better, if you had complained through an email as to publish an extra 
article to hit AGO. AGO had always published your articles with a good layout and had not 
deserved such a hostile lines from you. 
 
I am sure if you knew more about the situation, as an real Afghan who loves his country, 
you would have never written such an article against AGO. 
 
I hope that we see the situation as misunderstanding and continue our good cooperation. 
 
Pa Darnesht 
 
Sincerely yours 
Your AGO Team 
Mit freundlichen Gruessen 
Ihr AGO Team 
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محتوای اين عکس العمل مسؤولين سايت افغان ـ جرمن در قدم اول مشعر به پذيرفتن و اعتراف به گناه مرتکب شدۀ 
مان مسؤولين از من انتقاد کرده، که موضوع را ايشان همانا اعدام کردن نظرات هموطنان ما ميباشد و در عين ز

ميبايست خصوصی با ايشان مطرح کرده و اين اقدام بنده را که ضمن تشريح مشرح تر اين شکايت و عمل غير 
تقديم ساير " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"فاميل نادری را از طريق سايت انترنتی " حاضر باش"اصولی آن سايت 
در سايت بمن خاطر نشان کرده که اگر من . م کرده ام، عمل دشمنانه  با سايت مذکور قلمداد شده استافغانهای محتر

افغان جرمن (يعنی که من از تحليل اوضاع مملکت عاجز هستم، و اين تيم اگو (اوضاع را درست تحليل ميکردم 
 به احساس وطن دوستی اين قاصر هم و در ضمن) است که بايد تمام مبصرين سياسی کشور را رهنمايی کنند) آنالين

  !؟...شک کرده و باالخره نوشته اند که من بايد هرگز به سايت قهرمان؟ افغان ـ جرمن چنان حملۀ تحريری نميکردم
  :در ضمينه ضرور ميدانم نکات ذيل را به توجه مسؤولين سايت افغان ـ جرمن برسانم 

تحريری من با شما کدام غرض شخصی نداشته و مسأله مربوط به  در قدم اول بايد خاطر نشان کنم که اين برخورد 
شما متصديان سايت طور . سرنوشت يک ملت شريف و قهرمانيست که من هم فخر وابستگی به ايشان را دارم

داوطلبانه حاضر شده ايد که در چوکات منافع ملی کشور نشرات کرده، پس شما بايد معلومدار در ستيز و مبارزه با 
  ...!و اين پيکاريست نه آسان و بس مشکل. وطن باشيددشمنان 

در ايميل شما ازين که . اساس و تهداب کار شما بايد صداقت به مردم تان باشد، اصلی که شما از آن پيروی نميکنيد
رين شما نوشته های بنده را با ويرايش خوب به نشر داده ايد، گويا بمن احسان بزرگ کرده ايد، در حاليکه مرا عقيده ب

نويسنده ای که به سايت مطلب ميفرستد، سايت مذکور هم زنده ميماند، يعنی . است که اين عمل داد و گرفت است
در ادامه شما اين انتقاد مرا يک عمل . يکی از جانبين فکر منطقی بوده نميتوانددرين جا مسأله منت گزاری به 

البته دشمنی با شخصی يا گروپی نزد من . عليه تان قلمداد کرده و آنرا ضربه به سايت تان حساب کرده ايد) دشمنانه(
اين که به نظر شمايان اينجانب . تعريف ديگر دارد و اين تحليل شما يک تحليل نهايت قهر آميز و غير منطقی ميباشد

از تحليل معقول اوضاع عاجز بوده مربوط شما بوده، ليکن من در مسأله ای که مربوط به حال ملتم باشد، بر کسی 
شمايان بايد بدانيد که شما با پاليسی حاکم در سايت تان به هيچ وجه . رحم و با کسی معاملۀ شخصی پشت پرده نميکنم

من قبول دارم که تا الحال هم نويسندگان ملی و واقعًا صادق به کشور به شما . رار نداريددر مسير سالم و ملی ق
مطالب ميفرستند، مگر در ضمن اين دار و دستۀ خلقی ها و پرچمی های وطن فروش و قاتلين ملت افغان روی کدام 

  اصول ملی در سايت شما ته و باال ميشوند؟
ران تراژيدی و مصيبت فعلی کشور از آن جمله شاه سابق ظاهرشاه بابای شما با نهايت ديده درايی از اساس گذا

ملت؟؟ آگاهانه دفاع ميکنيد، آخر روی کدام دليل ملی؟ اگر دليلی منطقی داريد، آنرا مدلل با ملت در ميان بگذاريد، که 
ولواک سابق محمد !! ما بی خبران از اوضاع همين نسل . ظاهر بنماييمهم از آن با خبر شده و دسته گلی نثار زيارت 

ار مريض، گرسنه، پر عقده و از جوهر ايشان همين کودتاچيان داوودی و بعدًا کودتاچيان اخوانی عليه دولت سرد
اوود و بعدًا کودتاچيان کمونيستی همه از شکم ناميمون کدام فاميل زاييده شدند و باالی سرنوشت اين ملت بال کشيده د

  هجوم آوردند؟
  : مين حاال در ذهنم آمديک مطلب که ه

 محيط زيست و خصوصا پايتخت کشور ما کابل حتی سردمداران بی تفاوت فعلی مملکت را درين روز ها مسألۀ
خوب هستۀ ابتدايی اين . سراسيمه ساخته که از آن جمله يکی هم عدم موجوديت سيستم کاناليساسيون در پايتخت؟ است

من از فاميل بی . ان اهللا خان مرحوم يعنی در دهۀ ده هجری گذاشته شدمرکز شهر بعد از سقوط دولت اعليحضرت ام
  ظاهر شاه ـ هاشم شاه و داوود شاه ميپرسم که شما هم روزانه مثل ساير انسان ها به رفع حاجت  -نظافت نادری 

ريای کابل تشريف ميبرديد، پس شما که آنوقت همشريان مرکز کابل را به چشم سر ميديديد که جهت رفع حاجت به د
ميروند، آيا شما مسؤوليت وظيفوی نداشتيد که از همان آغاز به همکاری کشور جرمنی و ديگران مسألۀ 
کاناليساسيون را در مرکز شهر به شکل نهايت اساسی آن اجرا ميکرديد؟ شما برای چه و روی کدام وجدان و اخالق 

ظاهر شاه و داوود شاه در زمينه چه   درای نادر خان ـ از بيت المال ماهانه معاش اخذ ميکرديد؟ شما مدافعين ديده
  داريد که در محکمۀ ملت به مردم افغانستان ارائه کنيد؟

با   خاطر مقاطعۀ قلمی ام  به"افغان ـ جرمن "عکس العمل تيم سايتبا در ارتباط نده،  که اين بود توضيح مختصر ب
  .تقديم شدآن سايت، 

  پايان                        
 


