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  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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 AA-AA پورتال 41  شمارهاعالميۀ

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"  
  ٢٠٠٩بر واکت 4         

  
  
  

  ِقف در مورد مویتوضيح
   

  " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 
  
 آزاد –افغانستان آزاد " ايميل ھای فتنه انگيزی به آدرس پورتال "افغان جرمن آنالين"پورتال  اين اواخر در

 - افغانستان آزاد "ورتال پ  لذا.را در آن سايت به نشر رسانيده استميزی فرستاده و مضامين شيطنت آ" افغانستان

بدين ترتيب برای چند . الت و ادعا ھای بی بنياد آنھا بپردازد بر آن واداشتند تا به جواب الطائ را"ستانآزاد افغان

رياليزم و استعمار از مسير مبارزه عليه امپ در ظاھر " آزاد افغانستانــفغانستان آزاد ا"پورتال  ثقلت کار روزی 

برای عده ای از خوانندگان پورتال تصوری را کرده، ا پيد انقياد طلبان ميالن  ايادی استعمار وبيشتر به جانب

ايجاد کرد که گويا اين ھمه بگو مگو ھا فی مابين اين دو نھاد صبغۀ شخصی و دالئل فردی داشته و با اصل 

  .مبارزۀ آزاديخواھی سر و کاری ندارد

 با ھيچ شخص و نھادی "ن آزاد افغانستاافغانستان آزاد ــ" که پورتال ، اعالم می گردد به صراحتبدينوسيله

 اھداف نشراتی آن استوار  با و در تطابق، اصل کار آن به اساس مبارزات آزاديخواھانهخصومت شخصی نداشته

 چنين ،پيوسته جلب نظر می کنداين ميثاق که در رواق پورتال وم د و اول در مادۀ  اين اھداف به طور مثال.است

  :گرديدهبيان 

 .ه تسلط اجنبی و اعادۀ استقالل ، حاكميت ملی و حفظ تماميت ارضی آنآزادی ميھن از ھر گون . ١

 ئیآنھا با  و ) …نظامی، سياسی، اقتصادی ، فرھنگی و(  مبارزۀ ھمه جانبه با ھر نوع تجاوز امپرياليستی .٢

  .که مؤيد تجاوز اند

ن يعنی امپرياليزم ه ضد متجاوزا در گام نخست ب" آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "اين بدان معناست که پورتال 

مين تأ به دليل اينکه استعمار و امپرياليزم برای  ليکن. تا کشور به نعمت آزادی دست يابد،و استعمار می رزمد

د و به کمک آنھا کشور و نوجود می آوره ، ايادی و نوکران خود را بدر کشور ھای مستعمره اھداف شوم خود

و  ، ارتجاع زم از مبارزه عليه ايادی استعماريد، بنا بران مبارزه با استعمار و امپريالنرا اسير می کنھا مردمان آن
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تاريخ طوالنی کشور لست طويلی از نام خاينان ملی و ايادی استعمار را نشان  . نمی تواند جدا باشدخاينان ملی

دومين نبر آزاديخواھانه يروزی پست که بعد از  و دار و دستۀ اومی دھد که مثال برجستۀ آن جانفشانخان پغمانی

نوکر دگر ولی محمد خان التی ھمچنين .  به دست مجاھدين به جھنم فرستاده شدند،عليه دولت انگليسمردم ما

 ايادی . و ضد مردم خود به استعمار خدمت کردکه تا دم مرگ سر از بندگی انگليس برنتافتانگليس است 

  .استعمار شرق بر ھمگان معلوم است

از .  نيز می باشدمبارزه عليه انقياد طلباندر نفس خود ی و ناتو در افغانستان ائارزه با تجاوزگران امريک لذا مب

 و طالب کرم تجاوزو مبلغ ، مؤيد  ندانسته"اشغال شده" افغانستان را کشور "افغان جرمن آنالين"اينکه پورتال 

 مثابه به ن قرار گرفته ور رديف متجاوزا دموقفاز خوان استعمار است، به خودی خود کافيست که با اين 

  . استعمار و امپرياليزم عمل می کند"جاده صاف کن"

دھد، الکن بر خشونت ھای بيشمار استعمار و پيوسته فرياد عدم خشونت را سر مي "افغان جرمن آنالين" پورتال 

افغان جرمن "ر اين پورتال عالوه ب. اردا ھموطن ما را می گيرد، صحه ميگزامپرياليزم که روزانه جان ده ھ

 ء استعمار شرق را ايفا"جاده صاف کن" النۀ خلقی ھا و پرچمی ھا گرديده که اين ھا به نوبۀ خود نقش "آنالين

خلقی ھا و پرچمی ھا که اينک جامه بدل کرده در خدمت .  دارندکرده و خون صد ھا ھزار افغان را به دامن

  .آرميده اندبا آسايش تام  " آنالينافغان جرمن"پورتال استعمار غرب شتافته اند، در آغوش گرم 

ــ افغانستان آزاد " و پورتال "افغان جرمن آنالين"بين پورتال ِ که اختالف ، روشن می گردداتبا اين توضيح

 ن اختالف وجود اي.سياسی و ايدئولوژيک دارد و منشاءاساس بلکه ه، ًقطعا جنبۀ شخصی نداشت "آزاد افغانستان

 " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد " که پورتال ، را ايجاب می نمايد مبارزۀ وسيع و ھمه جانبه ای روشن،صريح و

  .داندخود را مکلف بدان مي


