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 Political سياسی

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠٠٩ اگست ١٣
  

  »افغان جرمن آنالين«درحاشية ايميل سايت 
   و پاسخ به آن

  
  

 پورتال دشمن سوز ٢٠٠٩گست درشمارۀ يازدھم ا» افغان جرمن آنالين«ازھجونامۀ پرده نشينان ِوبسايت 
ارائه شده ، می » افغانستان آزاد«گرچه پاسخی که ازطرف پورتال . آگاھی يافتم» افغانستان آزاد ـ آزادافغانستان«

تواند کافی باشد ولی ازآنجائيکه ازينجانب درھجونامه ذکربه عمل آمده است ، لزوم اينکه چند نکته ای دررابطه 
درآيينۀ کج و معوج نمائی که انقيادطلبی و عشوه گری به » نحيف البنيه ھای منطق«ًتما بيفزايم ، پيش آمد ورنه ح

که جان مسأله ھم ... خواھند ديد» رستم دوران«متجاوزين و اشغالگران دراختيارشان گذاشته اند ، ھرکدام خودرا 
  .                     درھمينجاست

ايز » افغان جرمن آنالين«سايت  ازتان آزاد راافغانستان آزاد ـ آفغانس«آنچه پورتال ! آری ل آن متم و سايت ھای بالمث
غالگرخارجی  اوز و اش ًمی سازد دقيقا ھمين خط درشت ضديت آشکار، فعال ، افشاءگرانه و متعھدانه عليه قوای متج

اتو«به سردمداری اضالع متحدۀ امريکا درچوکات ساختارھای نظامی  ساف«و » ن د» اي ار. می باش ه عب ۀ ديگر ، ب
ن«تضاد ميان پورتال افغاتنستان آزاد و سايت  ان جرمن آنالي ضاد و » افغ ان آن ، ت ناخته شده و پنھ و ھمسرشتان ش

مناقشه ميان دو صفحۀ انترنيتی و ياھم دوفرد يا دوجمعی از افراد مخالف نبوده بلکه تضاد ميان دو نمودی از واکنش 
  .                   تقالی مردم در زيرپاشنه ھای متجاوزين نظامی و ايادی بومی شاندرجامعۀ ماست دربرابرشرايط حاکم برکشور و

درفش آزادگی ، طرد وابستگی ، تبليغ آزاديخواھی ، » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«بدينگونه پورتال غرورآفرين 
 برای رھائی از سلطۀ اشتراکی دفاع ازغرورملی وحاکميت ملی ، صيانت ميراث ھای فرھنگی و مبارزۀ ھمه جانبه

استعمارگران قماش نو را برای دفاع و رساندن صدای قربانيان له شده در زيرپاشنه ھای آھنين متجاوزين بلند نموده 
، ) به استثنای عده ای از ھموطنان شريف و پاک طينت ھمکار آن(» افغان جرمن آنالين«عکس آن  ِوبسايت . است

ُاسی تقليدی که با دھل متجاوزين غربی و متحدين شان راه انداخته شده است ، با اشتياق و دموکر» اتن«با پيوستن به 
ھيجان گاه اينسو چرخ می زنند و گاه به آنسوکف می زنند و خم می شوند؛ و طوری حالی می سازند که بايست 

 و متحدين رقص و داخل شده و برخون قربانيان بمباردمان ھای وحشيانۀ امريکا» اتن ضدملی«ھمگان درآن 
آنرا اعتراف نمی کند ولی قراردادن خدمات انترنيتی » افغان جرمن آنالين«اينست واقعيتی که سايت . پايکوبی نمايند

دردسترس عساکرقوای متجاوز و خوشخدمتی به آنھا و دست پرورده ھای دولتی شان ، نمی تواند چيزی به جزھمين 
                                                                                                                    .                  اعتراف ننگين باشد

زمانی ناراحت و پريشان ) ًومسلما ديگرھموطنان اھانت شده درايميل نيز(صادقانه به عرض برسانم که من 
 ، ملی و وطنپرست مورد حملۀ لفظی قرار می گرفتم ولی خاطرمی شدم که ازجانب فرد يا افراد آگاه ، چيزفھم

اھانت ازطرف خادمين استعمار و تجاوزبرحريم کشور و ھمدست قاتلين مردم خودرا معادل با تمجيد توده ھای 
به » افغان جرمن آنالين«ًوبراين نکته ھم کامال آگاه ھستم که حملۀ نابخردانۀ . دربند و ھموطنان زيرستم می دانم

با آنگونه تعرض لفظی ، گردانندگان .  تجليل ازسالگرد استرداداستقالل کشورعزيزما صورت می گيردتقريب
اگرچنين نيست ، پس . ّحقارت خود و وابستگی خود به اجانب راآشکارا به نمايش گذاشتند» افغان جرمن آنالين«
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تقالل افغانستان را بدون ترس از انگليس ، امريکا و متحدين و دست نشاندگان بفرمايند و نودمين سالگرداسترداد اس
شان ، به آن شيوه ای که شايستۀ غرورملی و موضعگيری علنی و نترس دربرابردشمنان متجاوزفعلی است ، تجليل 

  !                                      نمايند

ًمستقيما طرف واقع نشوم » افغان جرمن آنالين«امسؤولين ِوبسايت من تا جائی که ممکن بود سعی می ورزيدم تا ب
ولی ازآنجائيکه مضمون اختالف ، اعالم موقف دربرابراشغال کشوراست نه منافع شخصی ، ديريازود روياروئی 

چگونه می توان به . مشکل عمده ای که دراين مقطع پيش می آيد ، چگونگی روياروئی است .ناگزيرمی گرديد
، گیُکه ازدانستن مفاھيم ساده و عام فھم ـ چه رسد به درک کنايه ھای ادبی ـ عاجزھستند ؛ و دربن بست بيچارآنھائي
نام می گذارند ، به بحث و استدالل » چتيات«والنه  درک نمايند ، خيلی ساده و غيرمسؤ آنچه را قادرنيستند ایھمه

  پرداخت؟                 

 لفظی ۀو ھموطنان معزز ھمکارآن را اوباشانه مورد حمل» افغانستان آزاد«پورتال اگرآنھائيکه متصديان گرانقدر
قرار می دھند ، به اين خيال واھی باشند که آنھا رابه سطح حقيرو تنفرآورخود پائين آورده و چرند را با چرند جواب 

» افغان جرمن آنالين«با ) ان آنًو طبعا ھمکار(» افغانستان آزاد«می گيرند ، کورخوانده اند زيرا تضاد حاد ميان 
دربرابرچشمان با بصيرت خوانندگان ارجمند ھردو مرجع انترنيتی و قضاوت آزاد و ارزشمند آنھا ھرروز و ھرآن 

افغان «ھرگاه گردانندگان . شکل می گيرد ؛ وحضورآنھا به خودی خود مستوجب احترام و رعايت وقارميباشد
بسيچ شوند ، » افغانستان آزاد«کنايه ھای ادبی و منطقی در سنگرروياروئی با قادرنباشند با طنز و » جرمن آنالين

ساختن بيشترخودشان  جزرسواه و ھمکاران آن ، چيزی ب» افغانستان آزاد«توسل به فحش و ناسزا دربرابر پورتال 
  .دربرابرمردم نخواھدبود

  ،جلوه ھای افغانی ، منادی بيگانگان متجاوزدر ورای » فغان جرمن آنالين«درآخربازھم يادآورمی شوم که ِوبسايت 
 انقياد و تسليم طلبی می باشد درحاليکه پورتال شکوھمند ۀ آن ھا ومنادی شيوۀمنادی ايادی حقير و خودفروخت

منادی اکثريت عظيم ملت زيرستم و محروم ازابتدائی ترين حقوق انسانی می باشد » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«
 ما نشان خواھدداد ۀبازھم تاريخ درحال تکوين جامع. ق به وطن و مردم را گذشتن ازجان قرارداده استکه شرط عش
 تدارک شده ازسوی استعمار؟ بگذارتفاله ھای نظام ھای بدنام گذشته ۀ مردمی ماندگارخواھدبود يا پشتوانۀکه پشتوان

. به ميخ باداران خارجی خود بپرند»  مادرهگوساله ھای چند« ننگی برجبين دارند ، اين ۀو حال که ھرکدام لک
ی درست کند؛ باکی ندارد اگرعده ا» یقھرمان مل«و » ُشيرغران« دامان خود ۀپرورد»  بزغاله«بگذاراستعمار از 

وبگذاراگرجنگساالران و طالب بچه ھای قاتل ھزاران ھموطن شريف و بيگناه ... خود می آرايد» علمی«را با القاب 
زنند ، زيراھمانطوری که بضحکه و در دولت پوشالی ، دم از نمايندگی از ملت و مردم دوستی  درشورای م،مان

شيادان ادای رادمردان در می «آمده ، درمقطع خونبارکنونی » آذرخش «ۀچندی پيش دريکی از مقاالت نشري
 پربار وپرشکوه ولی بدون کوچکترين شک و ترديد ، جريان روبه تکامل اوضاع ـ ھمانطوری که تاريخ» آورند

کشورما باربار به اثبات رسانده است ـ کوس رسوائی خائنين ، جنايتکاران و وطنفروشان را به صدا درخواھد 
  ...                           آورد

                                                                                                                             

  
  

   ِسفله گر برسمند باد پا باشد سوار                              «
  »ُبا  ُبجل ماند که زيرش اسپ و بااليش خراست

  
  

  
  

 


