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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

  
  فرھاد وياړ
٠٣.١٠.٠٩  

  
  
  

  دو خط فکری
  AGOاستبدادزدگی  و  AA-AAآزادگی 

  
  

گزارش ھای تصويری و غير که با "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "با تشکر از پورتال مبارز و آزاديخواه کشور، 

تصويری و مطالب ارزنده و خواندنی از قلمبدستان مبارز کشور ما، زمينۀ مبارزۀ فرھنگی عليه استعمار، ارتجاع 

وقتی در کنار قلم ھای متين مبارزانی چون انجنير صاحب خليل هللا . مذھبی و انقيادطلبان را فراھم ساخته است

م عزيز، سيد حسين موسوی، عبدالحنان روستايی، خواھر مبارز و رشيد معروفی، داکتر صاحب مير عبدالرحي

من خالف (نسرين جان معروفی و ديگر دوستان رزمنده،  قلم ھای نو آموز ولی آگاه را در پورتال ما می بينم 

نه ھم استعماربچه گان افغان جرمن آنالين، پورتال را نه ملکيت معروفی صاحب ميدانم و نه ھم از جناب موسوی و 

عبدالرحيم عزيز، بلکه آنرا مربوط به تمام مبارزين افغانستان، چه در خارج و چه در داخل کشور، ميراز جناب 

می بالم که به عنوان " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"بر پورتال ) ميدانم که عھد کره اند برای استقالل کشور برزمند

  .ی را تربيه و به مردم آزاده افغانستان تقديم می کندمکتب آزادگی، نسل جديدی از مبارزين فرھنگ

  

حمايت بيدريغ " افغان جرمن آنالين"اجاز بدھيد با استفاده از اين فرصت از مبارزه پيگيرتان عليه سايتکی به نام 

 :اين مبارزه از اين جھت اھميت پياده می کند که ميان دو طرز فکری خط سرخ می کشد. خود را اعالم بدارم

  .دگی و استبدادآزا

 کسانی که برای آزادی ميرزمند و به آزادی عشق می ورزند، با استبداد  کينه می ورزند، ولی آنانيکه برای استبداد 

 –افغانستان آزاد "وضعيت امروزی پورتال . سينه چاک می کنند، واضح است که از آزادی و استقالل نفرت دارند

  . ، نمايانگر اين دو طرز فکری است"افغان جرمن آنالين"و " آزاد افغانستان

محور مبارزاتی روشنفکران و فرھنگيان مبارز و استقالل طلب و ضد ارتجاع "   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

مذھبی کشور ما به شمار ميرود که در طول يکسال گذشته توانسته است به مثابه جبھه مستحکم فرھنگی عليه اداره 

که چون فاحشه سياسی عمل می کند، در خدمت ادارۀ " افغان جرمن آنالين"نمايد ولی مستعمراتی کابل عمل 
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افغان جرمن . "مستعمراتی کابل قرار دارد و با فريب و خدعه افکار استبدادی و طرزديد ارتجاعی را القاء می کند

شعله "ملتی ھا و يک عده ای از البد به آشی می ماند که داوودی ھا، خلقی ھا، پرچمی ھا، اخوانی ھا، افغان " آنالين

  .ھای استحاله شده آنرا می پزند و خوشبختانه که بسيار بد و بد مزه می پزند" ای

  

از اينرو بر ما که با قضايا با آگاھی برخورد می کنيم، الزم است تا از ديد فکری ما در ھمه زمينه ھا حمايت کنيم و 

بی تفاوت ماندن در .  توده ھای ستمکش خود ارزيابی می کنيمبه جنگ آن چيزک ھايی برويم که به زيان مردم و

 تالش ما .، در حقيقت قبول خط ارتجاعی است و ما نبايد به آن تن بدھيم)مبارزه ميان دو خط فکری(چنين حالتی 

 فرھنگی ويژه در حال حاضر در جبھۀبايد بر اين باشد تا نيرنگ ھا و کارکردھای دشمن را در تمام جبھات و به 

 و " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " را عليه پورتال "افغان جرمن آنالين"سروصداھای سايتک . خنثی بسازيم

 را نبايد يک "افغان جرمن آنالين"مبارزه اين سايت عليه خط انحرافی و ارتجاعی و از ھمه مھمتر استعماری 

برخورد سليقه ای و شخصی ميان دو نفر به حساب بياوريم، بلکه چنانچه اشاره شد، نمودار يک مبارزه بسيار جدی 

 ۀايدئولوژيک و فکری است که در جوامع استعماری نوع افغانستان بسيار ھم طبيعی شمرده می شود و من به نوب

يان معروفی، داکتر عزيز، موسوی و نسرين جان معروفی و در خود در اين مبارزه بسيار جدی فکری در کنار آقا

  .  ايستاده ام" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "نھايت پورتال مبارز 

  

 بود که مرا " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "سيس پورتال مبارز أچه بھتر که صادقانه اعتراف نمايم که اين ت

دمی  و متعھد  بپردازم و در اثر تشويق ھای بيدريغ اين پورتال و جمع ديگر از ی ادبيات مرھاواداشت تا به ترجمه 

دستان زبان پشتو پايه گذاری کرديم و سلسله ای از ه ب  را با شماری از قلم"سيند"دوستان بود که انتشارات 

 داوطلبانه بدون طوره ترجمه ھای سياسی، اقتصادی، فلسفی، فرھنگی و ادبی را روی دست گرفتيم که خوشبختانه ب

 با موفقيت پيش ميرود که اين اقدام در تاريخ ادبيات پشتو بی نظير و بی ،پرداخت اجوره و حق الزحمه به مترجمان

  .مانند است

  

 را نفرين می کنم به کار و مبارزه فرھنگی پورتال رزمنده "افغان جرمن آنالين"زدگی  من با تمام اينکه استبداد

 عشق می ورزم و تا روزی که به حيث جبھه مستحکم فرھنگی عليه استعمار و "د افغانستان آزا–افغانستان آزاد "

 –جرمن "ارتجاع مذھبی فعاليت می کند از آن حمايت کرده و از ھيچ نوع تالش در مبارزه مشترک عليه ايادی نوع 

  . دريغ نخواھم کرد"جرمن

  

  :يادداشت

که پورتال را از خود دانسته وبه خاطر غنای " ړويا" کشور آقایبا سپاس فروان از نويسنده، شاعر ومترجم متعھد

  :ھرچه بيشتر آن در طول يک سال گذشته از ھيچ نوع کمکی دريغ نورزيده اند، بايد خاطر نشان ساخت

 ھمانطوريکه خود به نيکوئی فرموده اند پورتال متعلق به تمام راھيان خط ضد امپرياليستی وضد ارتجاعی بوده، -١

وطن ديان اين نکته را بزرگترين افتخار خويش ميدانيم که در خدمت خط مبارزاتی فرزندان آزاده و آگاه ما متص

  . قرار داريممحبوب ما افغانستان
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صاحب موافق ھستيم که وظيفۀ دفاع از پورتال وحراست از خط  مبارزاتی آزاديخواھانه " ړويا"ما نيز با جناب  -٢

  . ه به ھمين خط اعتقاد داشته و به خاطر آن مبارزه می نمايند کنھائيستوضد ارتجاعی آن به عھدۀ تمام آ

 آزاد -افغانستان آزاد"  ما متواضعانه اعتراف می نمائيم که تمام دست آوردھائيکه طی اين يک سال پورتال-٣

ن ھمکاری ھا بدان نايل آمده محصول ھمکاری بيدريغ وصميمانۀ فرد فرد ھمکاران پورتال بوده، بدون آ" افغانستان

 به يقين نمی توانستيم در جائيکه امروز - به ويژه تھيه گزارشات تصويری- که گاھی تا سرحد جانبازی نيز پيشرفته 

  .ايستاده ايم، قرار داشته باشيم

وآرزوی موفقيت ھای مزيد برايشان در امر " ړويا"لذا ضمن اظھار سپاس مجدد خدمت ھمکار گرامی ما آقای

، موقع را مناسب دانسته از تمام ھمکارانی که طی اين يک سال ما را تنھا "سيند"ارات پيشبرد مرکز انتش

نگذاشته و دوشادوش ما در تقابل و خصومت آشتی ناپذير عليه دشمنان ميھن قرار داشته اند؛ سپاس بيکران خويش 

  .داريمميرا ابراز 

  موفق وکامگار باشيد      

 AA-AAاداره پورتال    

 

 


