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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٣٠
 

  ثير مبارزاتی مثبت أت
 " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " پورتال 

  

تا ديروز از تجاوز امپرياليسم امريکا به خاک مقدس ما حمايت که  ھم ميھنان ما درين روز ھا متوجه می شوند، آنانی

دانند که اين تغيير جھت شايد واقعی نباشد، اما نشان دھندۀ موقف  ھمه می. کردند، امروز دھن به انتقاد کشوده اند می

در ده و  حد اقل آنھا را ثير قرار داأاست که خوانندگان را تحت ت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ثابت و مثبت پورتال 

  .بر سر عقل آورده استظاھر 

، اين سايت ھيچ زمانی از اصول دست داشتۀ خود منحرف " آزاد افغانستان–آزادافغانستان "سيس پورتال أاز روز ت

ه ما شاھد ارتجاعيت ده ھا سايت و افراد بی ھويت بوده ايم که تا چ. نشده و موقف مبارزاتی خود را تغيير نداده است

ين ااز یئيد نموده و عدۀ ديگرأاين مردم تجاوز امريکا را به افغانستان ت. اندازه خود فروش وخود پرست بوده اند

وکالی بی شعور به  . خفاشان ھم  با از دست دادن شرافت انسانی خود به مقامات عاليه رسيدند و عيش و نوش کردند

ی دادند و مخالفان را کھنه فکر و عقب مانده خطاب أن محکوم رمعاھدۀ ھمکاری  دوجانبۀ امريکای بادار و افغانستا

ناميدند و آن ) جھانی شدن(روشنفکران فاسد و ضد ملی، تجاوز امريکا را به افغانستان عصر نوين گلوباليزيشن . کردند

  .را بھترين وسيله برای سعادت و پيشرفت افغانستان معرفی کردند

بود و است که از آغاز تا اکنون بر عقايد و دوکتورين خود به "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  " در ميان تنھا پورتال

که محور فکری اين پورتال  ارتباط تجاوز امريکا و دولت مستعمراتی کابل کمترين تغييری وارد نکرده است، دليل اين

اين .  نظام پوشالی افغانستان استوار بوده استبر مبنای شناخت علمی و درک درست از واقعيت ھای تجاوز امريکا و

را مطالعه می "  آزاد افغانستان–افغانستان "پورتال در افغانستان بسيار خواننده دارد و مردم با اشتياق صفحات پورتال 

 روش ًکه قبال مدافع تجاوز بودند، امروز خواه واقعی و يا تصنعی از" روشنفکرانی"ھمان وکالء، استادان و . نمايند

  .امپرياليستی امريکا و عملکرد دولت مستعمراتی کابل به شدت انتقاد می نمايند

به ھرحال از صحبت با يک عده دريافتم .  ممکن است به اين افراد چيزی نرسيده باشد که دھن به انتقاد کشوده اندحال

. طالب  آن را با اشتياق کامل می خوانندشوند و م ھمواره مستفيد می"  آزاد افغانستان–آزاد افغانستان "که از پورتال 

  . اين پورتال غرض روشن شاختن اذھان مردم کشور انجام داده استکه اين بھترين خدمتی است 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تواند بھترين سرمشق زندگی شرافتمندانه برای  عزم قوی اين پورتال و تقوای نفس مؤسسان و ھمکاران آن می

     .  آزاديخواھان و مبارزان راه آزادی باشد

 

 
 


