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 ٢٠١٠ آگست ١٨ 

  
 

  سيس پورتال مبارزدومين سالگرد تأ
  

  " آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"
  

 استقالل  استردادگردنهمين سال و  مصادف به هشتاد٢٠٠٨ آگست سال ١٨به تاريخ 
ن واقعی ، عده ای از ميهن دوستان و مبارزا و شکست امپراتوری انگليسافغانستان
بنيان را "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"تال ضد استعماری پور، راه آزادی

های فکری، سياسی و مبارزاتی  تا بتواند جوابگوی نيازمندی ، نمودندگذاری
از بدو "  آزاد افغانستان د ــافغانستان آزا"پورتال .  رددگپيشرو و رزمنده های نيرو

 ،خود و اهداف نشراتی یحسب خط مشکنون طبق تعهد به هم ميهنان و به تأسيس تا
و رهائی از  و اسارت گیبند  از قيدو بهروزی مردم آن به استقالل و نجات کشور 

  اين روش .ست اپافشاری نموده ،بر خاک ماو ايادی آن گونه تسلط بيگانه هر
 تا ،ن شريف هم استمبارزاساير  ترقيخواهانۀات مبارزاتی پورتال که بيانگر ني

ادامه و مزدورانش جنبی  زمان رسيدن به هدف واالی آزادی و رهائی از حاکميت ا
  .دادخواهد و تطابق  تکاملخواهد يافت و با در نظرداشت شرايط بعدی خود را 

  

درون مرزی و برون ( افغانی نهاداولين " اد افغانستان آزافغانستان آزاد ــ"پورتال 
جهانی مطرح نمود و ح  سطدر اشغال افغانستان را تجاوز و بود که واقعيت ) مرزی

شانده  و پورتال نظام تحميلی  کابل را يک دولت دست ن.   آن برخاستبه مبارزه  با
 امپرياليستی و  حاميانوگونه همکاری را با اين نظام مستعمراتی پنداشته و هر

بر مبنای همين موقف   .کندتلقی ميخيانت ملی ر هر سطحی که باشد،  د،شاستعماري
 " اشغال"ما بود که حال بعضی سايت ها اجبارًا از  ضد استعماری روشنگرانۀ
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هنوزهم  از  ،سياسی و مادی روی ملحوظات خاص کن لي ،کشور نام  می برند
مضامين "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "پورتال  . می ورزندءابامحکوميت آن 

اشغال افغانستان و دست نشانده  واقعيتمتعدد سياسی و حقوقی را به نشر سپرده و 
  .بودن نظام مستعمراتی کابل را ثابت کرده است

پورتال وظيفه اش را با قبول وضعيت اشغالی کشور از طرف دوست و دشمن 
را نخستين گامی می داند تا بر روی چگونگی ختم  بلکه آن،خاتمه يافته تلقی ننموده

    .متمرکز سازد اشغال و رسيدن به آزادی کشور و بهروزی مردم آن خود را بيشتر
  

  موضوعات و که ست يجامعاولين سايت "  آزاد افغانستانــزاد افغانستان آ"پورتال 
آموزد و به ی  از آنها م.  را با هم ميهنان در ميان می گذارد الطيفمباحث مختلف

، فرهنگی، اقتصادی  بحث پيرامون مسايل سياسی، ايدئو لوژيک. آنها انتقال می دهد
 موضوعات تاريخی،  ستراتژيک، علمی، .اجتماعی در نوع خود بی نظير استو 

افغانستان "ن واقعی زينت بخش پورتال  حقوق بشر و کارنامۀ مبارزا،حقوق زن
بهترين آثار را در دسترس  کتابخانۀ پورتال . استشده"  آزاد افغانستانــآزاد 

کميت و کيفيت کتابخانۀ پورتال در حال .  خوانندگان ارجمند خود قرار ميدهد
  . انکشاف و تکامل است

 شي را در پی خط روشن و منحصر به فردیاسي سۀني که پورتال در زمیهمان قسم
 معقول و ۀوي شقيطب دست به ابتکار زده و تزين" ی ــ فرهنگیادب"گرفت، در بخش 

 خود قرار ی را در مورد تمام مقاالت منتشره، جزء  اهداف نشراتی امالئکدستي
 ی امالئۀوي شني که است،ي نی مقاله و مطلبچي پورتال تاکنون هسي زمان تأساز. داد
ۀ  امر وقت ُرباست و پشت کار و حوصلني اقيطبعًا تطب.  نشده  باشدقي تطبشيباال
 ی خوشبختانه تاکنون در اجرادهد،ي دو ساله نشان مۀ که تجربیطور.  طلبدی مفراخ

 که پورتال م،ي بگوئدي صراحت بااب.  پورتال بوده استبي کامل نصقي کار توفنيا
 و ی در تمام قلمرو زبان دری انترنتۀ صفحگانهي" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

. کندي ممي تقدکدستي یا با امال کار گرفته و مقاالت روهي شني که ازباشد،ي میفارس
 ستمکتب در "کي حکم ايداده و گو" یسيدرست نو" درسِ ،قي طرنيپورتال از

  .را به خود گرفته است" یسينو
.  کرده استاهميت پورتال را در سطح جهانی تثبيت ان های اروپائی زببخش 

اصول پورتال مهمترين تبصره ها و تحليل ها را به زبان های اروپائی بر حسب 
 خود قرار یجهانمندان ه نشراتی و اهميت حوادث در اختيار هم وطنان و عالق

 کشور بعضی سازمان های ضد استعماری افراد و  تماس ما با يک تعداد از.  دهدمي
    .استبوده ابتکار نشراتی پورتال در زبان های اروپائی ناشی از همين ها 

 

اتی، پورتال انات مهم ملی و حيمصاحبات با افراد خبير کشور پيرامون جري
سيس از بدو تأ.  باالئی قراد داده استرا در مقام "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"

 کشور رمند به وضع رقتباه و خارجيان عالقهمدرد  انتا امروز، پورتال با هم ميهن
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دت  و مصاحبه شوندگان با رشا پورتال گانمصاحبه کنند.  مصاحبه انجام داده است
ی اين يکی از روش ها.   به ابراز نظرات خويش پرداخته اندیو شهامت زايدالوصف

های را از سايت" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "است که پورتال استثنائی 
پورتال بر مبنای روش .  سازدايز می  متمپسندارتجاعی، تجزيه طلب و انقياد 
ان ارج وطنت ملی، انقالبی و ضد استعماری همدموکراتيک، به عقايد و نظرا

 .    يت می دهدصفحات خود گزارش و رؤارد و آنها را در گزمي
 

يگانه سايتی است که مسايل عمدۀ ملی را "   آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 
و مطرح ساخته  و از هم ميهنان خواهش نموده است تا طور دموکراتيک نظرات 

درين جا مغالطه نشود که .  دارندبرا در مسايل قابل بحث و مناقشه ابراز خود عقايد 
قضايای سياسی، عميق تحليل و ارزيابی نيست، بلکه صرف خواهی  رظاين ابتکار ن

دريچه  های  پورتال  ور، ظبرای اين من.  تاريخی و اجتماعی کشور و جهان است
  و  "مضحکۀ انتخابات"، "در دفاع از وحدت افغانستان "اختصاصی را پيرامون 

 بهتر امين مربوط را غرض سهولت و دسترس مضکه باز نموده "  نۀ ايرانآئي"
  .   می دهدانتقال  مورد نظر ۀمندان به همان دريچه عالق

  
ن موافقا که  همچنان نخستين  سايتی است"   آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 

  پورتال موضوع حاد .مناظره دعوت نموده است به ن استقالل افغانستان رامخالفاو 
 تا همه بتوانند کرد  را برای ابراز عقيده و تبادل افکار مطرح " اشغال يا دفاع"

.   ياری دهندی بحث و جدال منطقی بگيرند و پورتال را در همچو مباحثين سهمی در
اشغال و استعمار ن مدافعا  را برای فرصت اين طبق روش دموکراتيک، پورتال 

کشور هم مهيا ساخته است تا نظرات خويش را در دفاع از مستعمره بودن افغانستان 
آزادی از هر استقالل و  خود ابراز داشته  و بگويند که چرا مستعمراتی طبق منطق 

ن استعمار تا ا مدافع؟گونه تسلط اجنبی برای کشور بال ديدۀ ما غير ضروری است
داخل يک و اشغال کشور ه اند که با دشمنان استعمار کنون از خود شهامت نشان نداد

  .   سياسی و تاريخی گردندو جدال بحث 
  

با کمال افتخار اعالم می کند که اين سايت "  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 
های مترقی و رزمندگان با طيف وسيعی از روشنفکران، نيرو که ،موفق شده است

ت و تجارب يلور تماس برقرار نموده و از دانش، فضراه آزادی در داخل کش
کتبی و مراودات .  گان افغانستان آزاد و يک پارچه مستفيد گرددشيفتمبارزاتی آن 

بر  از ميهن هادی و ارسال گزارشاو سرسپردگان راه آزن انترنيتی پورتال با مبارزا
ات فکری و بايد متذکر شد که ثب.  غنای سياسی و فرهنگی پورتال افزوده است

 که هم ميهنان رنج کشيدۀ ،موقف ملی و ضد استعماری پورتال هم باعث شده است
 طبيعی خود بدانند و مجذوب را ملجأ" تان آزاد افغانســافغانستان آزاد "ما  پورتال 

  .روش نشراتی آن گردند
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تان و به منظور مطلع ساختن مردم افغانس"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ" پورتال 

جهان با واقعيت های کشور، نقل و تکرار اخبار و گزارش های رسانه های 
وجود آوردن شبکه  با به ندانسته بر همين مبنااتکاء را قابل امپريايستی و ايادی آن 

اسرجهان نموده ل را تقديم خوانندگان خويش در سر اخبار دست او،های خبر رسانی
  . فرد استدر نوع خود منحصر به است که اين امر

 را پشت زيادی  های سياسی  روياروئی"   آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 
عده ای از تاريک انديشان، .  ه است و از همه پيروزمندانه بدر آمدهسر گذاشت

ند ه ايانه و فتنه گرانه خواستذامپرياليسم، دشمنان آزادی و استقالل کشور موحاميان 
اين را بگيرند و "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"تال مبارز يع پورجلو رشد سرکه 

 را بر هائی که برچسب می کوشندخواهان بد.  پورتال را از عقب خنجر زنند
بر .  اعتبار مبارزاتی آن را در اذهان عامه تخريب نمايندتا ،حواله دهندپورتال 

 بر کليه توطئه ه است که تپورتال توانسمبارزه،  درمبنای استواری عقيده و پايداری 
اصول . وادار سازدذلتباری های ها و توطئه گران فايق آيد و آنها را به عقب نشينی 

ل فعاليت پيگير آن به و دو سا"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "مبارزاتی پورتال 
  ثابت ساخت که اين پورتال تسليم" دوستان امپرياليسم"ن راه آزادی و کليه مبارزا

 .  ناپذير بوده و تطميع نمی گردد
 

ها ثابت ساخته است که با هيچ فردی، بار"  ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "پورتال 
جوئی ها و لجاجت های ی خصومت شخصی نداشته و از انتقامسازمانی و تشکيالت

که عده ای از هواخواهان استعمار  جودیو با . دوری جسته استمآبانهخرده بورژوا
دگرگون جلوه داده  و  دفاع   و موقف مبارزاتی پورتال را سالم وشيدند که موضع ک

 آزاد ــافغانستان آزاد "، پورتال دارندباز آن را ضديت های شخصی معرفی 
و بينش وسيع  جايگاه خود را در تاريخ حکم توانسته است که با منطق م" ستانافغان
 آزاد افغانستان آزاد ــ"اشت که پورتال  د اظهاربه صراحت تامبايد .  بيت نمايدثت

سر يا بزرگ  و هيچگاهی در مقابل هيچ دشمنی اعم از خورد وهرگز " افغانستان
 در دفاع از منافع ملی و تاريخی ميهن و مردم افغانستان چون ،فرو نياوردهتسليم 

  .خواهد ماند هندوکش و سپين غر استوار بوده و استوار
 

غرض رسيدن به هدف که همانا آزادی "  آزاد افغانستانــد افغانستان آزا"پورتال 
افغانستان از قيد استعمار و ايادی آنهاست، به مبارزات خود در سطوح ملی و بين 

خويفی هراس نخواهد کرد و تابع درين راه از هيچ تهديد و ت.   دادالمللی ادامه خواهد
   .    بينش ما روشن  است  ونجات بخشراه ما .   گونه قيد و شرطی نخواهد شدهيچ


