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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

  
  

  :يادداشت
ای  د آق ايون عھ"خوانندۀ نھايت عزيز وارجمن ديم از صحت ."م ديم داشته آرزومن ا واحترامات ھمکاران را تق ، سالم ھ

ال ضمن سپاس از لطف . کامل برخوردار باشيد ه پورت ان را ب شريف آوری ت ال، ت ورد پورت ستان آزاد "تان در م  –افغان

از صميم قلب خير مقدم گفته ، اميدواريم صفحات پورتال ھميشه با ھمکاری قلم به دستان متعھدی چون " آزاد افغانستان 

  .جنابعالی پر رونق باشد

                   پيروز وکامگار باشيد

  AA-AAورتال                اداره پ

 

  ريدسالمت باشيد و احترام بى پايان مرا بپذيه  ب! درود برشما"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"آزاد مردان پورتال 

ر رسانى  بيرونمرزى  و درونمرزى ۀگونه امروز ب ه صفحات خب اھى از حوادث کشور سرى ب ه روزه جھت آگ  ھم

  ميزدم

ا!  (  گزارش شايد جالبى  ستان شبکه اطالع رس ود) نى افغان ا نوشته ب رى ضد جنگ آمريک اه خب ل از پايگ ه نق ه ب   راک

  . براى آگاھى و چشم انداز برايتان فرستادم 

  -خواننده ھمه روزه پورتال افغانستان آزاد.  تان کامگار و سرفراز باشيد ۀ گرانء خواندنى و افشا،با مطالب جالب 

  .   از ھالندع . مايون    ھ

   

  ٠۶-٠٩-٢٠٠٩  ١٣٨٨/ ١۴/٦ رسانى افغانستان  شبکه اطالع« 

 جز یزي در افغانستان چدي جدی بر ستراتژی مبنکاي دولت آمرري اخی ھشدار داد که ادعاکاي ضد جنگ آمری خبرگاهي پا

   .ستي کشور و کشتار گسترده شھروندان افغان نني اعي وسبيتخر

ه در افغانسیدي جدی اعالم کرده است که ستراتژکاي آمردولت ام ستراتژ تان ب ا تم ه ب د گرفت ک ار خواھ ا یک  سال ٨ یھ

انکر حامل سوخت در وال ه دو ت ه در نتتيگذشته متفاوت است و حمله صبح روز جمعه ناتو ب دوز ک  از شي آن بجهي قن

  .دکن ی ماني را نماکاي آمردي جدی بودند کشته شدند، ستراتژدهش  تانکر جمعني که اطراف ای تن از شھروندان افغان٩٠

 ديکأ و ناتو در افغانستان تکاي آمراني فرمانده نظامستال،ي ژنرال مک کرنکهي رغم ای نوشته است که علی خبرگاهي پانيا

ان متوقف ی زندگطي بھبود شرایکرده بود که برا  مردم افغانستان و دور شدن آنھا از تنش، تمرکز حمله بر مواضع طالب
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 چي شد که به ھانيرنظامي تن از غ٩۵ رخ داد که باعث کشته شدن وختل س به دو تانکر حامیخواھد شد، حمالت موشک

  .ستي نیپوش وجه قابل چشم

دريي تغني کرده است اما اريي در افغانستان تغکاي آمریستراتژ که  کرده استدي تاکوار ینتا ه شمار ني ب  صورت است ک

  . استافتهي شي افزازي نانيرنظاميغ طالبان قدرتمندتر شده و شمار تلفات افته،ي شي افزایني زمانينظام

تراتژني ایعني ان س ات آمردي جدی ھم ه مقام ستان است ک اي در افغان د؟يیک ا ھدف حضور !  از آن صحبت نمودن واقع

شته و بخش وسیادي گسترده، شمار زيی با حمالت ھوانکهي است؟؟ي در کشور چکايآمر ردم را ک  از کشور را یعي از م

  ! کند؟بيتخر

ه ھی حمالتني ای در پدي بای ما تا کمردم شچي ک ا کی نق ا ت شته شوند؟ م د ک ان و دي بای در آن ندارن شتار جوان  شاھد ک

  م؟يکودکان خود باش

رمناني کرده بودند، اطمناني اطمکاي افغان و مردم آن به آمردولت ا ت ه دست آنھ ا کشور ب  زي و تجھمي کرده بودند که حتم

  .خواھد شد

  . کردندی با حضور آنان در افغانستان موافقت نمی زمانچي خواھد کرد ھني چنزي نکاير دانستند که آمی مردم ماگر

انبه ستان ی گزارش شبکه اطالع رس ايمرا، )afghanpaper( افغان درھم سخت دي باک ه از پشت خنجر زدن آنق د ک  بدان

ودهکاي که آمری از کنار حوادثی که به سادگستندي مردم کشور ما ساده نست،ين د مسببش ب ون ن.  است بگذرن در زياکن  آنق

  ». استلي کار حضرت فنش کردروني به کشور مسلط شده است که متاسفانه بکايآمر

  

  :يادداشت

آنچه را خوانندۀ گرانقدر ما برای پورتال فرستاده بود بدون کمترين سانسوری نشر نموديم، از اين امر نبايد چنان پنداشت 

ه در آن . ه در نوشته موافقت داردکه گويا پورتال با تمام مطالب مطروح د نکت ی چن د نوشت در خطوط کل عکس آن باي

  :نوشته بيشتر از ساير مطالب قابل مکث است که در ذيل به آنھا اشاره صورت می گيرد

  : شبکه اطالع رسانی می نويسد

ه ، از ديد پورتال چنين حکمی به اسا" کرده بودندناني اطمکاي افغان و مردم آن به آمردولت" ذير، ب س مستندات انکار ناپ

دولت "آنجائيکه ازچه . عالوۀ آنکه خالف واقع ودور از حقيقت است توھينيست آشکار برای مردم آزاده وزنجير گسل ما

ل " افغان ستعمراتی کاب د اداره م ازی تھوع آوری می خواھن ه را نام برده می شود، نويسندگان گزارش با يک شعبده ب ک

ين طرز . دن معرفی نماي"دولت افغان"الگران است وبه وسيلۀ آنھا به ميان آمده است زير نام خود مولود ومزدور اشغ چن

ان  آن می باشد" کارملی"ديدی گذشته از آنکه ديده درائی تاريخی از نوع  ه ارمغ ز ب ديس استعمار و اشغالگران را ني تق

  .می آورد

ا بر امپرياليست ھای اشغالگر، نتنھا دروغيست آشکار بلکه  کردن آنھ"اعتماد" و "مردم"واما در قسمت دوم جمله يعنی 

  .توھينيست مبرھن برای مردم ما

ردم طلبی نويسنده با آن فورمول بندی کوشيده است سازشکاری وانقياد  اک م انش را گسترش داده ، دامن پ خود وھمراھ

ا از دي. را نيز به آن آلوده نمايد ستان نتنھ ردم افغان ه م يم ک د نظری مخالف تجاوز واشغال ھستند بلکه از چه ما می دان

اد دار ه نلحاظ عملی ھم کسی از آنھا در اين زمينه استفسار ننمود که آيا باالی اشغالگران اعتم ا چه رسد ب ر؟ ت ا خي د وي

  .آنکه به اميد اعمار کشور به وسيلۀ دشمنان آن، اميدوار گرديده وبر متجاوزين اعتماد نمايند
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ه جز يک دروغ " موافقت" بارديگر از به ھمين سان نويسنده زی ب ازھم چي ه ب د ک ا اشغالگران صحبت می نماي ردم ب م

  .مفتضحانه نمی باشد

  بحث روی بقيه مطلب باشد برای وقتی ديگر

  AA-AA                                   اداره پورتال

  

  

  

  

  

   


