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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 Political سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ١٠

  

  انعکاسات منفی بعضی نشرات
  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال

  

ھا از برخی نشرات که نقد ھای آن» عزيز نعيمی«و » عين الدين نذيری«با تشکر از ھمکاران گرامی پورتال آقايان 

پورتال به من اين زمينه را مساعد ساخت، تا من ھم نقدم را از چند نوشته ای که اخيراً در پورتال منتشر شده است 

  . نگاشته، خواھان پاسخ برای سؤالم بگردم

نستان افغا" گزارشات داخل کشور را به سايت انقالبی همن ھميش خوانندگان گرامی پورتال به خوبی می دانند که 

اما .  از جريانات داخلی آگاه سازمنان ما را در بيرون از کشور قسماً ميھ تا ھمام فرستاده "  آزاد افغانستان–آزاد 

 آزاد –آزادافغانستان  "پورتالاينبار خالف عادت، انعکاسات منفی بعضی از مقاالت و مضامين منتشره در 

  .ازمرا در داخل کشور به ھموطنان حالی می س" افغانستان

 گونه ھر با جانبه ھمه زۀمبار"گفته شده است که " آزاد افغانستان –افغانستان " پورتال یدر مادۀ ھفتم خط مش

 انسانی، بازھم یبا وجود اعالم چنين يک خط مش. )"مذھبی و نژادی لسانی، قومی،(راسيستی  و فاشيستی تمايالت

 سوء استفاده " آزاد افغانستان–افغانستان " پورتال انقالبی از موقف دموکراتيک انهنابخرديک تعداد افراد تنگ نظر 

به طور مثال مضامين فردی . ش می سازننددوو يا روی داليل خاص سياسی مخ ی کنند و نام نيک پورتال را عمداً م

شود، توجه جوانان مبارز را به  ھم منتشر میگفتمان   آشکارا انقياد طلبه در سايتبه اسم آقای سيد ھاشم سديد ک

 »سديد«آقای از مطالعۀ نوشته ھای که  طوری. ستال برده اؤخود جلب نموده و نيات سياسی اين شخص را زير س

 مردمی قبلی عدول یاما چه شد که به يکبارگی از مشبر می آيد، ايشان قبالً مواضع سالمی را نمايندگی می نمودند 

ما ھمه حامی حق و عدالت و مساوات ھستيم، اما مبارزه برای تطبيق عدالت و . نده انموده و در لجن تعصب فرورفت

. توان داد جواب تعصب را با تعصب نمی. خواھد مساوات مستلزم بينش وسيع و قلب آگنده از احساس انسانی می

که الف   افرادیپرست نداريم، خصوصاً اگر در مسير تعصب حرکت کنيم، ما ھم حيثيت بھتر از قوم پرست و نژاد 

البته قابل يادآوری است که آقای سديد در مجموع تا اين اواخر موقف سالم . از مترقی بودن و انقالبی بودن می زنند

 اخير شان ھمه را متعجب ساخته  ھایر در تحليليالکن تغي. اجتماعی داشته و مضامين شان آموزنده ھم بوده است
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 باعث شده است که آقای سديد از يک شخص بدون تعصب به يک فرد ال درين جاست که چه انگيزه ایؤس. است

  متعصب مبدل شود؟  

تقاضا می نمائيم که دليل نشر مضامين تفرقه افگنانۀ  آقای سديد ھاشم "  آزاد افغانستان–افغانستان "ما از پورتال 

طراب نجات ضاز ا"  آزاد افغانستان–فغانستان ا"مندان پورتال ه  عالقۀسديد را برای ھم ميھنان ما بيان دارند تا ھم

  .  يابند

 

 


