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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

  
   دلسوزرينذ
 ٢٠١۶ اگست ١٩

 

  » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد «  در مورد  پورتال یگپ
قلم به دستان مبارز ، شجاع و . ب مختلف دارد  ھا جواندهيسان تمام پده ب» زاد افغانستان آ -د اافغانستان آز  « پورتال

 با قلم توانا  و درخشان کي کرده ، ھرني پر آوازه  تمکۀدي پدني  اۀدي سالگرد پورتال  به جوانب عدني در ھشتمشمندياند

 آن را جي گرفته ، نتای کشور را به بررسري اخۀ سه دھخي تاری  ھمتای بی رسانه ئۀديد پني  ا بيشتر جوانبايو  کيخود 

 از ابعاد آن یکي)   به زعم خود( قلم ھم  نيا.  مندان پورتال قرار داده اند ه   ده ھا ھزار خواننده و عالقديدر معرض د

  .يم نمامی   ی دھانادي شده ،  با چند سطر فشرده گرفته کمتر در آن باره تماس ايرا که تا کنون به آن پرداخته  نشده و 

 یستيالي  ضد امپری  رسانه ھای اثر سازیغرض ب) یاطالعات (ی استخباراتیستمھاي سیاز که در شبکه سزمياليامپر

 ی ھا ، برگزارهياني نوشته ھا ، بی سازیخنث) ايگو( اش ی از ابعاد کاراستخباراتیکي فزون از تصور دارد ؛ اتيتجرب

 ضد خواھانياکار، خردمند و آزاد مبارزان فدی عکس العمل ھاال و مصاحبه ھا واشکشاتيمحافل و کنفرانس ھا و نما

   . باشدی  مزميالي وابسته و دست نشانده و ضد امپریاستثمار، ضد طبقات حاکمه ، ضد دولتھا

ه دست کند و به خاطر اشغال دراز مدت آن به قتل  و کشتار ی کشور تجاوز مکي،  به ی به بھانه ازميالي که امپریزمان

 ضد ی رسانه ھای اش ، در گام نخست شناسائی  اطالعاتیشبکه ھا و بارکار  در مرکز.  پردازد ی مردمش میجمع

 دادن یو آگاھ ) .ا. ل. م   (جي و تروغي شان تبلی کار نشراتخطکه درسر   [یستي کمونی رسانه ھاژهي ، به ویستياليامپر

   . داشته باشدیقرار م]  کند  ی تجاوز گر جلب توجه مزميالي امپرهي شان علزشي و خیغرض برپائ به مردم ،

 اش را  به یستيالي  ضد امپریدرفش مبارزات» فغانستان زاد ا آ-افغانستان آزاد   « یستيالي که پورتال ضد امپری زمانتا

.  خاطر نداشتند ۀچندان دغدغ) هي ناحنياز ا( و شرکاء  کاي امرزميالي  امپری اطالعاتی بود ، شبکه ھااوردهياھتزاز در ن

 و »یستيکمون«  به اصطالح تکينه آن سا  و»یستيکمون «اي گوتکيسا ني و نه ا»ستيمونک«نه حزب به اصطالح 

ارزش  آنھا  گردانندگان  ی ھم برایزيبلکه پش  گرفت ؛ ی نمی را نه تنھا جدگري دی نشرات چپ نما و دوپھلویبرخ

  . -  گنجدی مجال نمني آن در ای چرائيح و تشرريتفس - نبود  ليقا

 شبکه ني ای موشھایبه صدا در آمد ، گوشھا»  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد  « یستيالي که ناقوس ضد امپریزمان

 ی ھاوهي وضد تجاوز پورتال را با شیستيالي ضد امپری نوشته ھاني صدا شده در صدد آن شدند تا قاب پوالدنيمتوجه ا

شمار  . ندي نمای خنثاي ضرر وی اثر و بی باين نوشته ھا را ساتر راني به باي را بخورند ؛ شانيمختلف بجوند و نوشته ھا

 ايگو( ؛ از جاسوس معروف و خانه زاد دندي با پورتال درافت، و قلم به دستدهي  خواران آموزش درهي جني از ایاديز
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خ ي محقق وتار  «اي گو"یستانيس"  گرفته ، تا "انيھاشم" یعني، ) » رسانه دار « و » زبان شناس « و » دانشمند «

؛ .... و »  جرمن -افغان «  مانند ی ھاتيخلق و پرچم ، و سامعاون شورای انقالبی حاکميت دست نشاندگان و » شناس 

 معکوس آن را که جينتا.   اثر ماند ی ب تالش شان  کردند ،ء ھا ھر قدر تالش و تقالنيا.  پرداختند یگناھمه به لجن پر

   .افتنديبود ، در  مزدوری ھایه اطالعات خودشان به مثابیھمانا شناسائ

.  اشخاص ساخته بودني چنیرا محک شناسائ»   آزاد افغانستان -افغانستان آزاد «  ، پورتال  یني عکي در واقع پرات

 که دندي فھمی مدرنگي کرد ، خوانندگان  مبارز و آزاده و با خرد بی می فحاشعليه آناي دشمنانه  پورتال را نقد  و هھرک

 ی استخباراتی به نھاد ھاًماي مستقاي  طرفدار اشغال  افغانستان و ی کشور ھای  استخباراتیاش و نقاد از وابسته ھافح

   . تنگاتنگ دارندۀ رابطیسياليامپر

 ۀنيشي تن آن با پکيکه  " MI6 "مي امر شده  که ؛ حتا  عوامل مستقني متوجه اسبوکي قلم در فنيواخر اآ نيدر ا  

 آن کشور پرورش یدر دستگاه جاسوس ساز ستان بوده ول انگميکه ھم اکنون مق( وخاد  » اکسا«و» ام ک« در  تيعضو

 اش با یدر مورد پورتال و ھمکاران قلم... ) کشور ھم نفوذ کرده   آنستيبه حزب کمون " MI6 " طبق دستور و افتهي

 را ادبعراالي جاسوس کثني ا، پورتال محکني قلم با ھمنيا... .    پرداخته دني و صد زبان  به پارس کشیصد رو

 که عضو ی اش افشاء خواھد کرد ؛ ھمان طوری مستعار و نام اصلی را با نام ھای به اسناد ویابيشناخت که بعد ازدست

  . باردرسطح کشور افشاء نمودني نخستیرا برا") اقب ث نايربص ("یپارلمان کرز

ی پورتال ستيالي ضد امپرۀ مبارزۀدر عرص  داخل و خارج کشوریه ھا رسانزادي پاراپامۀ قلنيبه خاطر حضور بلند ا

  .اند  آتش گرفته 

 پورتال از عمق قلب  به گردانندگان و قلم به دستان  مبارز و با شھامتش درود  ۀ سالگرد خجستني ھشتم پيشواز قلم بهنيا

  .مي گوی متي و تھنکيورتال تبر پني شجاع ااري استوار قامت و بسان  مبارزۀ ھمی فرستم  و برای گرم میھا

 

 
 


