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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

  ٢٠١۶ جنوری ٢٩
  

 معرفی يک ھمکار جديد و مبارز

  
 Andre Vltchekاندری ولچيک 

 

کمال افتخار را دارد که يک دانشمند و متفکری را که "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ستعماری پورتال مبارز و ضد ا

  . دارد ًاخيرا به صف نوسيندگان و ھمکاران پورتال پيوسته  است به ھم مينھان معرفی می

 

او . حقيق گر استاندری ولچيک يک دانشمند، متفکر، فيلسوف، رمان نويس، فلم ساز، درام نويس  و ژورناليست ت

ليفاتش  به  اسمای  أآخرين ت. از جنگ ھا و کشمکش ھای بی شماری در کشور ھای مختلف گزارش تھيه کرده است

 : وی  با نوم چومسکی در موردۀمباحث. شود ياد می" جنگيدن عليه امپرياليسم"و " افشای دروغ ھای امپراتوری"

 يک اثر – اقيانوسيه. ه منتقدانه يک رمان قابل تحسين است از نظر گانقطۀ غير قابل برگشت: تروريسم غربی

. زندۀ وی در بارۀ اندونيزيا استيکتاب برانگ. ارزشمند ديگر به ارتباط امپرياليسم غرب در جنوب اقيانوس آرام است

  ".  مجمع الجزاير وحشت–اندونيزيا "

اين متفکر مبارز صد ھا مضمون به رشتۀ تحرير . ه می کنداندری ولچيک برای تيلی سور و پرس تلويزيون فيلم تھي

به " تحقيق جھانی"و  سايت " ضربۀ متقابل"، سايت "ضد جنگ"در آورده که در سايت ھای بزرگی مانند سايت 

اين . ھم از مضامين تحقيقی وی بھره خواھد برد"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "اکنون، پورتال . نشر ميرسد
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زرگ بعد از سال ھا زندگی در امريکای التين و اقيانوسيه، درحال حاضر در شرق آسيا و شرق ميانه حيات شخصيت ب

 . برد به سر می

او يک انترناسيوناليست واقعی است .  گفت که او يکی ار بزرگترين متفکران جھان استاندری ولچيکبايست در مورد 

 جھانی که توسط امپرياليسم و بنياد گرائی سرمايه -  جھان تعلق دارد ۀکه  به ھيچ فرھنگ واحد متعلق نبوده، بلکه به ھم

اين دليلی است که با شھامت و سعی خستگی ناپذير در جبھۀ مقدم ميدان جنگ و کنج و . شود داری در ھم کوبيده می

 .   دھد کنار ھای فراموش شدۀ جھان حضور می يابد و وجيبۀ انسانی خود را برای  بشريت انجام می

 

 
 


