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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٢
 

 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ثير مثبت روش مبارزاتی أت
  

 واحد را یسيس تا اکنون يک خط مشأن ھا است که از بدو تاولين سايت افغا"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

اين پورتال معتقد بوده است که افغانستان . نسبت به  تجاوز امريکا به افغانستان و اشغال کشور ما در پيش گرفته است

وشان يا که  اکثريت عظيم سايت ھای ارتجاعی يک عده از ميھن فر در اشغال است و استقالل و حاکميت ندارد در حالی

  و گردانندگان آن ھم میھاحال يک تعداد ازين سايت. گرفته و يا مھر خاموشی بر لب گذاشته اندرا جانب تجاوز گران 

 آزاد –افغانستان آزاد " خود را آھسته آھسته از بدنامی تاريخی نجات بخشند و راه  و روش ضد استعماری تاخواھند 

  . را در پيش گيرند" افغانستان

 افغانستان را تقبيح ر با شجاعت کامل، تجاوز امريکا و متحدين ب" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال نويسدگان

سيس،  اين پورتال کمترين تخطی از أاز زمان ت. دھند  بدون ھراس ادامه میرانموده و به اين شيوۀ مبارزاتی خويش 

سايت ھای متعدد . د ضد امپرياليستی تداوم بخشيده است واحی ھمان خط مشهاصول مبارزاتی اش را مرتکب نشده و ب

ديگر خواه روی روش ھای خاينانۀ ميھن فروشی  و خواه روی پله بينی و ھراس،  موقف ضد ملی خود را بار ھا تبارز 

در دستگاه دولت  که ه ایدگان سايت ھای ضد ملی ھم جانب امپرياليسم را گرفتند و ھم از افراد فرومايننويس. داده اند

  .نصب شده اند، بار ھا حمايت نموده اند

 سر عقل آمده - نه احساس ملی و مردمی - سال اشغال و جنگ، يک عده روی مجبوريت ١۴ بعد از سپری شدن بيش از 

بعضی ازين . خود را از رنج و عذاب رھائی بخشند" وجدان"خواھند که خود را مردمی وملی جلوه دھند و  و کم کم می

گويند  که می دھند و يا اين شوند و امريکا را مورد مالمتی قرار می اصر ضد ملی در تلويزيون ھای کابل ظاھر میعن

خوب است که وجدان يک تعداد خواه واقعی و يا تصنعی آھسته آھسته بيدار . افغانستان در اشغال است و استقالل ندارد

از  روز نخست تا حال آن را درست  "  آزاد افغانستان–ان آزاد افغانست"شده و واقعيت ھا را می بينند  که پورتال 

ثير خود را بر افکار مردم أبدون کمترين شک و ترديد که روش مبارزاتی متداوم پورتال آزادگان ت. تشخيص داده بود

  . گذاشته و يک عده را از کردار ضد ملی شان  پشيمان ساخته است

 در تاريخ مبارزاتی کشور جاودان باقی خواھند ماند و هبرای ھميش" فغانستان آزاد ا–افغانستان آزاد "نام پورتال 

  . سسان و نويسندگان مبارز آن با عزت و اعتبار مورد ستايش قرار خواھند گرفتؤم

 

 


