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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

 زيزعـ ميعبدالرح ريمداکتر 

 ٩/٢٧/٢٠٠٩رجينيا، و

  

 

 "نيافغان جرمن آنال" به
  ري كبسي قیآقا

 یآقاکه  دي بگوكسبعد ھر به  نياز.  ميني بی را مري كبسي قی  آقااز ی مضمون دركي شدم كه بار اول خوش

ه  كه زوتر بخواستميم.   کردمخواھ نظرش را رد تواند،ي نم خود نوشته ی مادری از لسان ھایكي به  ري كبسيق

 ی معروفی آقایچون نوشته ھا.   دادمیوف معررين  انجۀ افشاء كنندیجواب شما بپردازم، اما تقدم را به نوشته ھا

 كه متن شودياز شما خواھش م.  كه موضوع فراموش نشودكار شدم ه  لذا دست بافت،يادامه خواھد 

 ري آنرا به انجنی كاپكي نكهي ااي و دي افغان جرمن نشر كنتي به ساايرا   مضمون تانیلمانا

 !!!!!!دي بفرستیمعروف

 كه ی نوری ولی شما را  به ارتباط آقاناروای من ھنوز  كلمات .   شما صداقت وجود نداردانيدر م! رينخ ــ ١

 ني ھمی بر مبنا. برمال نساخته امد،ي صحبت گفتاني در جركاي امریايني ورجالتي رستوران در اكيند ماه قبل در چ

که چند سال من شاھد بودم .  را نوشتمفگراا بود  كه من ھمان پر تان  شما در مقابل دوستانۀروش ضد دوستان

 در دي برگشتكهي صورت گرفت،  اما وقتیرائي پذیوف  معررياز شما و دوستان تان تا چه اندازه در منزل انجنقبل 

  .  ديختيرا ر نمكدان آن خانه زھرآب تان

 كردن در غرب باعث سلب حق یاگر زندگ.  ميكني می است كه در غرب زندگیما و شما ھمه مدت طوالن ــ ٢

 دهي عقنيما به ا.  یرتجاع ااي باشد ی خواه نظر انقالبم،ي كدام  حق اظھار نظر را ندارچياظھار نظر شود،  پس ھ

 نظر خود را که قرار دارد، ی ھر جائدر كي ھر فرد است كه در چوكات اصول دموكراتیعي  حق طبنيا.  ميستين

ه  حزب، انجمن  و بكي سيسأت ھدف از.  كنندي صادر منهي مردم اند كه قضاوت خود را در  زمنيا.  ابراز بدارد

البته راه و روش ھر .   به مردم استدني تحرك بخش،ونيزي و تلووي راداي و تي سابي وده،ي جركيراه انداختن 
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ھمچنان نظرات .   ضد اشغالگري دی اشغال كشور است و كسی حامی كس؛ از ھم متفاوت استليكس و ھر تشك

 راه و روش را کدام خود مردم اند كه ني ا امرتيدر نھا. كندي ھم از ھم فرق می و اجتماعیدر ساحات اقتصاد

 ريو سا  كانادا،  اروپاكا،ي امر (ايدور دنه  كه بدهي صدمه دی افغانھا،ی جھاد ضد شوروانيدر جر.  كننديم تخابان

.   بودستهيً عمل شان واقعا شا كهدنديورزي مبادرت می جھاد ضد  شوروني به تحس،نده بود شدی فرار)ھاكشور

 ني بی فرقايآ.    باشدايدور دنه  بی فراریافغانھا ما ی برای خوبۀ بازھم نمونی در حال كنونتواندي مثال منيع

وقت ھم    مردم ما در آن؟مي كنني را تحسیگري را محكوم و دیكي كه ، موجود استوقت نيوقت و ا اشغال آن

  را گري رد  نموده و حالت بد درا حالت بد كيست كه  و خالف روحيۀ افغانيی كمال ناجوانمردنيا.  كشته دادند

 .مي كنديئأ  ت،یاتنظر به ملحوظ

 ديھم از آن مستف AA-AA   ودي كه شما عرضه  كردی خدمات. دي پول گرفتد،ي كه كردیشما در مقابل ھر كمك ــ ٣

   . موجود استیاسناد بانك.   نبوده استگاني، ھر گز را)به صورت غير مستقيم ( شده

 تا ، را افشاء كردمگريكدي ۀ  مكالمانيًجبارا جر ادم،ي در كردار و گفتار شما  ندی  از آن صداقتشيچون من ب ــ  ۴

انسان ھر .  زدي  افغان جرمن دست به خباثت نم، آنی فردابود،ي شما پاك متياگر ن.   ببرندی شما پاتيمردم به ن

   .ما ھنوز نزدم  محفوظ استش چند ماه قبل صحبت.   افتدی كند، باالخره بدام می و دوروئیقدر چاالك

 چند تن از ھمكاران تان، بود،ي نمنياگر چن. دي ھا شما بودتيت ، تقلبات  و ضدآ دشنام ھا، افترااساس ھمه   ــ۵

 امر ني ھموطنان ما را به ادھدي مروني بی معروفی كه آقای اسنادۀمشاھد.  گفتندي موجب ترك نمیشما را ب

و دسائسی ً كه شما شخصا در تمام توطئه ھا داننديحال ھمه م.  ديگويمتقاعد خواھد ساخت كه كدام جناح راست م

 مضمون  تا نشر، مردمني از تقلب كردن و دست زدن در مضام.دي روابط شد، دست داشتیكه منجر به خراب

 یگري افغان جرمن  تقلب دتي آن مضمون از سادنيھمچنان كش.   ماستی ادعاني ایاي گو،"ی فرخاریحاج"

  .ديبود كه در حق مردم خود روا داشت

 فرھنگ رفته بود، نه نيام   نزدروزي نمی آبرسانۀ  پروژیاي كمك و احی براد،ي را كه شما نام بردیشخص   ــ۶

.   نكردی توجھني كمتر، فرھنگني  امنامه ی ب آدمهمينو .  خود" ان جی او ــ ئی"و  یبخاطر منافع شخص

 وضع آن منطقه، یفشار مردم و خراب نظر به  . استافتهي افغان جرمن گزارش تي ھمان دوست در سانيمضام

برداری  ھا  و نقشه یري شد که اساس آن ھمان اندازه گقي تطبمبنديصورت نه بسال گذشته خره باالن پروژه يا

 ال ؤ سی اش  کسی كارمي از آن دوست و تًاصال آن  قي بود که دوست ما آماده کرده بود، اما   در مورد تطبیھائ

 آب ري زني زمبي و ھزاران جرافتهي اني آب در آن جرنکي و ادي متره صاف گردلوي  ک۵٢به ھر حال کانال . نکرد

 باد گرفته باتي جلو تخرده،يسبز گردسر منطقه . از آن استفاده ميکنند راني ابرگشته ازشده، و ھزاران مھاجر 

 نشد، بلكه آنرا وسيأ فرھنگ منيدوست ما از روش ام.  ب شور بنوشند که آستنديشده و مردم زرنج مجبور ن

منفعتش برای مردم درد تحقيقاتيی که  یھا به كارچناندوست ما ھم.   عمال استعمار دانستیعي كركتر طبۀزاد

 شي و مردم خوخي نزد تاردي فرھنگ است كه باني امنيا.  دھدي ادامه مرسيده و ھردم شھيد ما متصور است، 

.   نداردی پرست فرقی و چوكی فرد ضد ملكي یاعمال  برا نيارتكاب  چن.   خجالت و سرافگنده باشدشي ھمیبرا

مشرف ھم ن فرھنگ ي به حضور ام،ديبه افغانستان داشتکه  یسفرضمن  ، ري كبسي قی كه شما آقاميما آگاه شد
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 فرھنگ از ما پنھان نگھداشته ني را با امتان سفر تان را به افغانستان و مالقات مگر جزئياتشما .  ديه بودشد

 .ديبود

ھا  كشورريسانويسندگان  و ضد تجاوز ی ضد استعمارني مضام" آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"پورتال  ــ  ٧

 ھا، ی ھا، فرانسویلمانا ھا، یكائيتمام امر.  مي  نداری جھان دشمنیما با مردم كشور ھا.   سپاردیرا به نشر م

   كهديشما متوجه شده ا.   استموجود كشور كينظام  مردم و نيفرق ب.  ستندي بد نرهي ھا و غی ھا، ھندیرانيا

AA-AA    ھمچنان آثار .  د سپاری را به نشر می ضد استعمارسندگاني نویلمانا و ی فرانسو،یسي انگلنيمضام

 ی نظام آخنددني كوبیبرا.  دھدي گزارش م، كه باشدیفي را از ھر طندیرژيم ارتجاعی آخ ضد یراني اسندگانينو

 كه مي نداری حقچي ھما الكن .  بھتر وارد اندی به رمز نظام آخندا  ھیرانيا. فرصت داد ھا ھم یراني خود ابه ديبا

 تصرف است نيا.  مي كنليتبدآن،  ی افغانیدرمعادلھای  را به راني ای فارساصطالحاتدر مقاالت دوستان ايرانی، 

 را استعمال راني ا خاص فارسی كلمات،ن ما از گرادنندگاكي كه كدام ديدھب به ما نشان .زميو ضد اصول ژورنال

 و  ی ضد افغانۀي روحافته،ي كه در پورتال گزارش یراني اۀسندي نوكي كه مضمون دي؟  ھمچنان ثابت سازستكرده ا

  . ستضد افغانستان داشته ا

 یداريخر  AA-AA پورتالنيزاي را در دگراني ما خدمات دد،يرا به دوستان تان فروخت  شما خدمات تان، یبل

   . انجام نشده استگاني پورتال رانيزايد.  ميكرد

سايت گردانندگان خود كه از جانب را  ی ضد اشغال و ضد استعمارني مضام كهكنميخواھش مًجدا از شما  ــ ٨

   .  از لطف شما ممنون خواھم شد.دي ھموطنان قرار دھاري در اخت، انددهيشما به نشر رس


