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  ھيأت تحرير آذرخش

  ٢٠١١ اگست ٢٠

فرصت ، هيأ » آذرخش«ت تحريربااستفاده ازين ُ
ملی ـ  آغازچهارمين سال نشراتی پورتال باشکوه و

را به » ستانافغانستان آزاد ـ آزاد افغان«مترقی 
 ودليرآن تبريک و تهنيت لين مبارز، وطنپرستومسؤ

 شان را ۀفقيت های مزيد و فوق العادگفته ، مو
 افغانستان ۀدرراه خدمت به مردم دردمند وستمديد

 . وطرد دشمنان گوناگون آنهاآرزو می کنداءو افش

 
  رھائی  در  خلق دليرماۀجاودان باد حماس

  ازچنگ استعمارانگليس
  

درشرايط استعماری موجود درافغانستان ، . استقالل کشور شکوه و غرورآفرين است تجليل ازسالگرد استردادچه با 

افغانستان آزاد ـ آزاد " چون پورتال آزادگان ـ پورتال یتجليل ازاين روزپرعظمت تاريخی توسط مراجع نيک نام

ه ای فراخ بردامنه ای وسيع وشاداب ، بازشود ، درسال يک بار، روزنبدان می ماند که درفضای بستهـ  " افغانستان

  .قتاً با استشمام ھوای صاف و معطر، نفس تازه نمايندفقان و ھجران آزادی و بھروزی ، موو بسمالن فرورفته درخ

 ارتجاع دمسازباآن ، دراشغال قراردارد و درشرايط موجود که قلمروکشورآبائی ما زيرسم ستوران استعمار! آری

، اين فقط فرزندان اسارت وانقياد کشانده می شوند، به بيرحمانه ترين اشکال به  وسرفرازسرزمين ماومردمان آزاده

که  اند صديق افغانستان اند که می توانند ادعا کنند که وارثان حقيقی نياکان شجاع وتھمتن خود و پاکباز

مارگرتاريخ يعنی برتانيای کبيررا به يکی ازھارترين و متکبرترين جانوران استعۀ درنودودوسال پيش ازامروز، پوز

 ۀوبيگان"  ظلم خراب استۀخان" بشری ثابت ساختند که ۀفرد جامع خاک ذلت و خفت ماليدند وبه فرد

 يک ملت مصمم ۀ، محال است اراد باشدبھره مند متجاوزھرقدرھم ازامکانات مادی وحربی پيشرفته وشرايط سازگار

  .ه و مردمان با شرافت و تسليم ناپذيرآن را به بردگی و بندگی بکشاندو عاشق آزادی و آزادگی را درھم شکست
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استعمارکه با ارتجاع مذھبی و چندسر، برای عين مرام " دموکرات"و " روشنفکر"پس مبرھن است که مناديان 

ن ا را ارج گذاران مبارز، قادرنخواھند بود خودندن طرح ھای استعماری تالش دارندنھائی يعنی به پيروزی رسا

 رسوا ـ ۀاين طيف وطنفروش که به سان خودفروخت. جنگ استقالل کشورجازده و خاک به چشم ملت بپاشند

 خلقی ـ پرچمی دمسازبوده اند و ھم با جنگ ساالران ، وھم متمايل ۀداکتررنگين سپنتا ـ ھم با وطنفروشان شرف باخت

شغالگران و خوشخدمتی بی ريا به آنھا ، بانگ با مصالحه با جانوران طالبی ، ھيچگاه قادرنخواھندشد ازآغوش ا

  .درود به شھدای جانبازجنگ استقالل ميھن را بلند نمايند

 اگست، دچارکابوس ۱٩  مستعمراتی کابل درشب و روزۀچنانکه اضافه ازده سال تجربه به اثبات رسانيد، ادار

 بلند ۀعمام. می شود" وطنخواھی" و  مختلط وطنفروشیۀ درامۀمدھش شده و مجبوربه بازی نمودن دشوارترين پرد

 ، وی را درشب وروزتجليل ازاسترداد ميرويس ھوتکاز بستن حامد کرزی و اکت وادا درآوردن ناجوروی به تقليد

 وانمودسازد که گويا سياست استعماری آنزمان ھند تظاھرنمايد و" افغان آزاد"که به  استقالل کشوربه آن واميدارد

که که حمق ذاتی شان آن ھا  به جزآنانی. ه ازاسترداد استقالل کشوراستقبال به عمل می آوردبرتانوی را تقبيح نمود

، کدام ۀ خود بر آن صحه خواھند گذاشتکه به منظوراستمرارجير  استعماری می کشاند و يا آنانیۀرا به پذيرش درام

  ت ھای اشغالگررا خواھند خورد؟افغان آزاده ، باغروروباوجدان ، فريب حيل و خيمه شب بازی ھای نوکران قدر

 ھزاران عسکروافسرممالک ۀعالوربرتانوی درخاک آبائی ما، به چگونه ممکن است باحضورھزاران عسکروافس

پس . خود اشغال نافی استقالل است، ملت ما بتواند استرداداستقالل کشورخودرا تجليل نمايد؟ " ناتو"عضوپيمان 

واھند نمود به جزفريب؟ ھموطنان شاھد بوده اند که به اساس ھمين واقعيت ايادی اشغالگران چه چيزی را تجليل خ

تاريخی استقالل  رفته ازروز  مستعمراتی کابل ازيک دھه به اينسو ، يا خيلی رنگ وروۀعينی و انکارناپذير، ادار

 طالبان و امثال ۀی ازقبيل وخيم بودن اوضاع و احتمال حملئاھ، با بھانه به عمل آورده است وياھم" تجليل"رکشو

 ، پسرشھزاده ھریشھزاده . باداران انگليسی خود جلوگيری به عمل آورد رنجاندن خاطر اينھا خواسته است تا از

 را برتانوی ، آيا برای آن به خدمت زيربيرق به افغانستان رفته بود تا شکست قرن بيست ھند وليعھد انگيسچارلز

و حواريون بشنود که انگيس به مفتضح ترين شکل دراين » کرزی«که از ينانگيس وانمود نمايد، ويا ا" پيروزی"

   امپراتوری آن ازھم گسست؟ۀسرزمين دالوران شکست تاريخی خورده وزنجير

ھرافغان با بصيرت به آسانی به اين حقيقت تلخ پی می برد که دشمن سوگندخورده و زخم خورده ای که قريب به 

" مترقی"، امروزبه دستياری و جاکشی نوکران ۀ ما ازدررانده شد نياکان آزادوازخودگذری صدسال پيش به اثرايثار

.  مشترک ما شده استۀ دامان غرب ، ازدريچه دوباره وارد خانۀو انواع واقسام جواسيس پرورده شد" دموکرات"و

 يک جنگ نابرابرديگر، در استقالل کشورزد؟ ملت ما امروز پس چسان ممکن است سخن ازتجليل استراد

دشمن اينبارپيشرفته ترين امکانات . پاخاسته استه برای استرداداستقالل خود بدربرابريک ابرقدرت ديگر

ازينجاست که . تخديراذھان و تحريف افکاررا دردست دارد و رقيب استعماری ھم وزنی ھم درمقابل خود نمی بيند

ازينجاست که . خود می گيرده ين شکل را ب خلق ما برای استرداد استقالل شان ، پيچيده ترين و دشوارترۀمبارز

، ھرنمودی انی مستعمراتی مستقردرکابل ومطبوعات امپرياليستی جھۀدشمن استعماری ، متحدين اشغالگرآن ، ادار

ازآزاديخواھی و استقالل طلبی مردم مارا ُمھرطالب می زنند تا جھانيان با تجسم چھره ھای کريه جانوران طالبی و 

  .را سرکوب نمايد" شورشيان"قرون وسطائی آنھا ، به استعمارحق بدھند تا  ۀافکارپوپنک زد
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را ) غيرمذھبی (يک الئمله ورشدند، پس اين احساسدرکابل حبرتش کانسل  ھرگاه اين طالبان بودند که امروزبر

يت ملی ما ازکجا الھام گرفتند؟ حاميان پاکستانی و سعودی آنھا چه وقتی مدافع غرورملی ، تماميت ارضی و حاکم

بوده اند که امروزچنان الھام واال را به نوکران بی مغزخود القأ نموده باشند؟ ازطرف ديگر، مفسران دراک وفھيم 

درتحليل ھای خود آشکارنمودند که انگيس ھا درضديت با رقيب " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال با شکوه 

ت پرده حمايه نموده حتا برای به تحليل بردن قوای جنگی امريکا ، آنھا استعماری امريکائی خود ، طالبان را درپش

 ھيليکوپترانتقال می دادند تا آنھا با باداران قبلی ۀافغانستان ذريع)  صفحات شمالآنوقت، مثالً (را به مناطق آرام 

  . درآورنداء انگيس را به اجراستعماریامريکائی خود مصاف داده ، طرح ھای 

استعماری دريک روزبس مھم ملی   توان قبول کرد که پاده ای لجام گسيخته وبربر بتواند پيام آورضدپس منطقاً نمی

و تاريخی ما بوده ودقيقاً درھمانجائی حمله ورشود که ازنگاه سمبول ، مرکزعصبی انگريز، به حساب می آيد؛ جائی 

 و تا ملت سرفراز وانتظاردارد... ايدفرھنگ می نم ، معرفت و تظاھربه تمدنرافاشيست و خونخو که استعمارگر

 يا اينست که طالبان با بھره برداری از. دارد" مقدس" آن را تکريم نموده آن را ۀزنجيرشکن ما ، نقاب فريبند

 چنين رويدادی دست زده اند؛ به ھمانگونه که ۀاحساسات ضداستعماری وضدانگليسی مردم ما ، به مصادر

 ويا. با تبليغات ومنافع اشغالگران است ان را عمليات خود جا می زنند که ھمسوھرعمليات ضداستعماری درافغانست

ھرگاه . آزاديخواھی قرارگرفته اندۀ شان ، طالبان دريک روند ناخواستۀاينکه درتماس با مردم درمناطق زيرادار

، پيگيروسرنوشت مهده به ھيچ صورت نمی تواند جدی، بابرناطالبان فقط واکنشی بو" تمايالت ملی"چنين باشد ، 

  ، چگونه ممکن است حاميان آن شوند؟ند آزادی اۀسازباشد زيرا موجوداتی که دشمنان سوگندخورد

ازآزادی مردم آن قرارنداشته به ھرحال ، ھرفرد ، جمع يا مرجعی که درسنگرواقعی دفاع ازقلمرو افغانستان و دفاع 

دربھترين حالت صحنه سازی ھای آنھا به پکه . عمل آورده  ب، قادرنخواھد بود تا ازاسترداد استقالل آن تجليلباشد

  !زدن ھوای متعفن دريک فضای بسته شباھت خواھد داشت وبس

  !الل کشورۀ شھدای جنگ استقجاودان بادخاطر

  ! داخلی آنھاۀمرگ براشغالگران فاشيست ونوکران خودفروخت

  !درراه حصول استقالل مھين ازچنگال دول استعماری به پيش

  !بودی استعمارمذھبی وغيرمذھبی به پيشدرنا

  !زنده بادآزادی

  !مرگ براسارت

  

  »آذرخش«ت تحريرھيأ

        ۲۰۱۱اگست ۱۹

  

  


