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   بلخ- افغانستان-  راسخ. ع

  ٢٠١١ اکتوبر ٠٩

 تـقدير و سپاس از شجاعت و بصيرت

  متصديان دليـرِ 

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "پورتال زنجير ُگسل
نزدھم ميزان روز منحوس اشغال  رھزنانۀ امريکائی ــ ناتوئی کشور عزيز ما، وقتی با اشتياق تمام سری صبحگاِه پا

زدم، چشمانم به ديدن چند اعالميه و موضع گيری ھای ضد تجاوز و "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "به پورتال

 در تقبيح و محکوميت اين تجاوز و اشغالگری و در آنجا من نوشته ھائی را. اشغال امپرياليستی کشور ما روشن شد

تداوم خونين و پی آمد ھای درد ناک آن برای مردم ستمديدۀ کشور ھرچند از مواضع جداگانه، ولی در مجموع از 

از مطالعۀ اين مضامين  روشنگرانه، سرشار از روحيۀ رزم جويانه، .  يافتم" خواھانهترقيخواھانه و آزادي"موقف

  . و مايۀ افتخار و سرفرازی لذت بردم و در مواردی ارشاد شدماميد به آينده

برخورد مفصل ــ ضمن استقبال و تمجيد ــ به محتوی و مواضع نوشتۀ مشترک و اعالميۀ جداگانۀ دو سازمان 

فعالً با استقبال گرم و بی شايبه از اين ابتکار و ھمگرائی فقط . خواھد انقالبی کشور ما  وقت و تعمق بيشتر می

ميسر " حلقۀ احرار"دھم که اين مھم و اين ھم آوازی، تبارز و درخشش آن نگين رخشنده بدون اين  ھمينقدر تذکر می

  .نبود

اما ھمزمان، آنچه از نظر من گفتنی است، موضع گيری صريح، بی ابھام و شفاف ضد تجاوز و اشغال استعماری و 

 تا حال و ءاز يک موقف ملی ــ مترقی از ابتدا" غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف "ارتجاعی متصديان پورتال

آنچه پورتال دشمن سوز و . مخصوصاً درين نقطۀ عطف دھمين سالروز شوم تجاوز امپرياليستی به افغانستان است

سازد، ھمين  را از سايت ھا و تريبون ھای مماثل متمايز می" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "زنجير گسل

در " حلقۀ احرار" روشنگری و موضع مترقی ھمين، استواری ،دليری، درايت، دور انديشی، وسعت نظر شجاعت، 

را از " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بارز است که پورتال وجود اين خصيصه ھای. مسير تعيين شده است

را به معيادگاه و زبان گويای انقالبيون و حريت پسندان تبديل کرده و از ھمين کاروان  ديگران متمايز ساخته و آن

  .توان بانگ جرس را شنيد و محمل بر بست است که می
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 در ھمين حلقه، استواری و بصيرت فرزانه فرزند دلير و با شھامت مادر ميھن فاضل و دانشمند ارجمند داکتر مير 

اع خونبار مردم و کشور و  ايستادگی در برابر توطئه ھا و اھداف پليد دشمنان سوگند عبدالرحيم عزيز  در قبال اوض

اين ايستادگی در ميانۀ . خوردۀ آن، از نظر من قابل تحسين و تکريم و مايۀ افتخار ھر انسان آزادۀ اين کشور است

 پذيری در قبال کشور اسير و ميدان، شھامت و از خود گذری و دفاع از حقيقت؛ خود زادۀ وجدان بيدار و مسؤوليت

. اين کار ھر کسی نيست و ُعـرضه و ارادۀ پوالدين توأم با درايت می خواھد. مردم در زنجير و تحت ستم آن است

  !مادر بايد چنين فرزندی بزايد

مديون دستآورد ھای خود را در عرصۀ فرھنگی و ادبی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "پورتال.  اين تنھا نيست

پلوم انجنير خليل هللا معروفی و بانوی فرھيختۀ شان نسرين ھيخته دگی ناپذيراديب فرممارست مداوم و خستسعی و 

خدمات موصوف در عرصۀ ادبی، زبانی و دستور زبان برازندگی خاصی به اين پورتال . جان معروفی است

  .تبخشيده که از ديد من خيلی عالی ، با ارزش و تحسين بر انگيز اس

  :تذکر چند نام به معنای انکار نقش ديگران نمی باشد، بلکه به صراحت بايد نوشت

سايتھا متمايز می سازد، تجمع جم غفيری از دانشمندان و ساير از را "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "آنچه پورتال

م شده پيروی و حراست می است که ھمه مسؤوالنه و آگاھانه از خط مشی اعال" حلقۀ احرار"در آزاديخواھان 

  .نمايند

  !ــ به اميد موفقيت ھا و استحکام مزيد اين سنگر ملی ــ مترقی اين معيادگاه آزادی خواھان

  !ــ گام ھای تان ھر چه استوار تر و سنگر رزم تان ھر چه پر خروشتر باد

  

  

  

  

 

  


