
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

 
 :یھموطن گرام

 
 كهيبا وجود.  ميستھ ممنون اري بس"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" شما در مورد پورتال تي ارسال مضمون و حسن ناز

مجال نشر پورتال در  به مضمون شما كي روش دموكراتی اما بر مبنام،ي شما توافق نظر ندارنوشتۀاز ھائی  با قسمت
 ی انتقادني حاضر است كه مضامشهي ھم" آزاد ـ آزاد افغانستانانافغانست" پورتال ،ی ضد ملی ھاتيعكس سا.  يمدھيم

  . كابل نباشدی حكومت مستعمرات اشغال افغانستان ودئي مونكهي دھد به شرط اتيھموطنان را رو
 .ًناگفته پيداست که صفحات پورتال بر روی نظرات مخالف شما گامال باز و حق پاسخگوئی آنھا محفوظ می باشد

  ض حرمت                                                                                                                            با عر
   AA-AA                                                                                                               از طرف پورتال 

  
  

  محمد صالح عبيد
  ٢٠٠٩  جـون١۴

  
  
  

  " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" سايت ِقابل توجه
  

ن اين سايت سپری شده و اين جانب منحيث يک افغان آزاده مضامين و مواد از مدت نه زيادی که از به صحنه آمد
ًاين نشريۀ انترنتی را به عالقه مندی وافر تعقيب ميکنم، با انصاف حکم ميکنم که جايگاه و موضع گيری واقعا ملی و 

زيز در حد توان خود من که آزاد زيسته ام و از کورۀ حوادث سياسی کشورم افغانستان ع. مردمی تان نمبر اول است
ًسالم بدر آمده ام، ھمۀ آنرا در قدم نخست مديون ياری و لطف خالق مھربانم و بعدا آزاد انديشی و مستقل بودن تفکرم 

اين است که من ارزش و مقدار آزادی را با گوشت و پوست درک و احساس کرده ام و . با پديده ھای ماحولم، بوده ام
ھمين رسا نگھداشتن "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " عالقۀ  بندۀ حقير به سايت يکی از عناصر عمدۀ احترام و

  .داعيۀ استقالل وطن عزيز ما افغانستان ميباشد
امروز ميدان سياسی کشور ما به  حوض مملو از کثافات گوناگون ميماند، که در آن جانوران در حال نابودی يگديگر 

اما درين راستای پر از غوغا جايگاه نود وھشت فيصد .... باز ضعيف تر رابوده، قوی ضعيف را ميدرد و ضعيف 
با تأسف بايد اعالم بدارم که گروپ باسواد . ملت شريف و حريت پرور ما پاک و منزه ازين کثافات بوده است

ز جنايات عليه افغانستان ازين امواج پر تالطم سياسی کشور نه تنھا ناکام و بدون دستاورد، بلکی با پشتارۀ مملو ا
ھم " روشنفکر"بی گمان مسؤوليت ويرانی فعلی کشور در قدم اول متوجه قشر با سواد ما که خود را . ملتش بدر آمد

  .قلمداد کرده و ميکند، ميباشد
اين جانب که از دھۀ چھل ھجری تا حال حوادث وطنم را در بسياری موارد با چشم سر مشاھده کرده ام، اين 

ن بود که از مسؤول نخست مملکت ظاھر شاه تا به سطح يک محصل و متعلم مکتب، ھمه سنگ روشنفکر افغانستا
ترقی و آبادی کشور را به سينه ميزدند و کافۀ ملت افغان از ايشان در عالم صداقت و ديانت داری خويش به اوشان 

 اين گروپ ھای سياسی از ًخصوصا رھبری) روشنفکران(و اما در عين حال ھمين ھا . ارج گزارده  و تابع بودند
ز اول موجوديت خود عوض اينکه خود را با ملت حل کنند، ھر کدام نظر به سليقه ھای مختلف به کشورھای رو

درين زد و بند ھای خاينانه به ملت شريف و مسلمان . خارجی ھمه چيز خود را فروخته و معامله کرده بودند
 و ببرک کارمل خويشتن را به دولت افغانستان، حزب ديموکراتيک؟؟ خلق افغانستان تحت رھبری نور محمد تره کی
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شوروی وقت فروخته و طوق غالمی روس را در گردن حمل ميکردند، حزب اخوان المسلمين تحت رھبری 
درحاليکه ملت افغانستان قبل از ايجاد ( عبدالرحيم نيازی و گلبدين حکمتيار از اخوان کشور مصر پيروی ميکردند،

، حزب افغان ملت تحت رھبری غالم محمد فرھاد که در بدو تأسيس )دنداين باند ھا ھم مسلمان و خدا پرست بو
مستقليت خويش را حفظ کرده، به دوام در اثر انشعابات ذات البينی شان از موضع ملت عدول کرده و به خاطر 
 تامين منافع شخصی خود را به دامن امپرياليزم غرب انداخته و حاال واضحا موقف زبون، ضد منافع ملی و خود

حزب شعله جاويد که در جامعۀ افغانی بنام ماويست ھا ھم . فروختگی اين حزب به اشغالگران غربی بر مال  است
مسمی بودند در آغاز تحت رھبری انجنير عثمان شروع به مبارزۀ انقالبی؟ کردند ، اين حزب ھم وابسته به دولت 

اين حزب .  و عدالت را در افغانستان به سينه ميکوفتچين ھمسايه ديگر ما بود و با شعار انقالب دھقانی، طبل ترقی
 ھجری اين گروه ١٣۵٧و در زمان قبل از کودتای ثور . ھم در اثر انشعابات داخلی به شاخه ھای مختلف تقسيم شد

با گروپ اخوان المسلمين در مبارزۀ شديد بودند و با به قدرت رسيدن خلقيھا و پرچميھا حزب شعله جاويد ضربات 
  .را متقبل شدندزياد  

را به "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "من درين جا موضوع را مختصر کرده، توجه مسؤولين و متصديان سايت 
اين نکته جلب مينمايم که از مدتی چندې در سايت ملی و آزاديخواه شما پخش نشرات حزب شعله جاويد به نظر 

من به اين . بوده و موضع استقالل خواھی تان را لکه دار ميسازدميخورد که به موقف واقعا ملی سايت تان موافق ن
باور ھستم که حزب شعلۀ جاويد از ملت افغانستان الھام نگرفته، و نه پيرو دين و عقيده نود و ھشت فيصدی مردم 
 کشور که ھمانا عقيدۀ اسالمی ايشان است، بوده و از قضاء کشور فروشان خلقی و پرچمی در غضب قدرت دولتی

من اطمينان دارم و تا جائی که از نزديک با بعضی از کادر . از ايشان سبقت جستند و شروع به کشتار ملت کردند
ماويست ھای پرعقده، خود خواه و ١٣۵٧ھای رھبری ماويست ھا صحبت ھا و شناخت داشته ام، اگر در ثور 
فۀ ملت مسلمان افغانستان، ارگ دولتی را ًمريض ھای روانی وابسته به کشور چين، اين دارۀ کامال بيگانه با کا

بدست می آوردند، با در نظر داشت ايديالوژی چينی شان که باز ھم متاع وارداتی و غير قابل قبول به ملت 
افغانستان بود، ملت خدا پرست افغان عليه ايشان قيام ميکرد و عين جنايات اجراء شده توسط غالمان روس 

  . در کشور به وقوع ميپوستشوروی، توسط اين گروه ال دين
پس نظر بنده در زمينه اين است که در قسمت موقف بزرگ سايت تان که ھمانا اعادۀ استقالل کشور از غاصبين 
ًامپرياليست غرب و ديگر چاکران ايشان است، مضامين شخصيت ھای نيک نام، واقعا استقالل خواه و گروه ھای 

در خاتمه توفيق موفقيت ھای جديد و بزرگ را به شما از بارگاه .  برسانيدًواقعا ملی کشور را در سايت تان به نشر
  پايان . خدوند ھستی آرزو دارم

  


