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 Political سياسی

  
  »آذرخش «ۀت تحريريھيأ

٢۶.١٠.٠٩  

  
  !را نبايد خاموش کرد» لمبه«

  
ای بس پرمحتوا ، نوشته »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد« پورتال ملی و مترقی ٢٠٠٩ اکتوبر٢۵درشمارۀ يکشنبه 

ما بدون آنکه آرزومند درگيری درعلل بروز آن واکنش . به نشررسيده است» لمبه«ازھموطنی با اسم مستعار

درسطح فردی آن باشيم ؛ و بدون آنکه نيت موضعگيری خصمانه دربرابرزن مبارز و شجاعی چون خانم ماللی 

  :، برنکات پائين تأکيد می ورزيمانه غيرجانبدارديد و باموضع مستقل را داشته باشيم ، از» جويا«

  

مطرح کرده اند ، اشاره به تضاد ميان استعماربا ملت ما درمتن واقعيت دردناک اشغال نظامی » لمبه«ـ آنچه آقای 

برای بلند نمودن صدای اعتراض در برابر . کشورما و ظلم و تعدی چندجانبه برھموطنان دردمند ما می باشد

اين ظلم و تعدی بی پايان است که ندای . حتمی نيست که فرد چپ و حتی سياسی باشداستعمار و اشغالگران ، 

  .اعتراض توده ھا را عليه استعماروارتجاع مزدورآن ، بلند می کند

  

و حواريون و دست ھای گوناگون پشت پرده ، چنان » سپنتا«ـ خيانت روشنفکران خودفروختۀ معلوم الحالی چون 

روشنفکران متعھد و با درد دامن زده است که به مشکل می توان بيرون رفت ازآن را به بحران اعتماد را درميان 

  .اين زودی ھا اميدواربود

  

ًـ حقوق مسلم و انتظارات مردم ما باالترازآن است که معيار رسيدن به آن ھا ، صرفا ازپادرآوردن اين يا آن جناح 

متحدين تعيين گردد ؛ به خصوص که ھرکدام ازجناح ھای ، توسط امريکا و ) مذھبی و غيرمذھبی(ارتجاع داخلی 

  .ارتجاع داخلی به شکلی ازاشکال ازھمان نيروھای استعمارگرو متجاوزبرکشورما ، تغذيه می کنند
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، » آزادی«ـ افغان ھای شريف و وطنپرستی که ازنزديک به سه دھه به اينسو با گوشت و پوست خود 

نژادپرستانۀ غرب رابه قيمت صحت و حتا حيات خود تجربه می نمايند ، اعم » معيارھای بشری«و » دموکراسی«

ولو (با آنھا »  مزاجیخوش«ھرگونه دست فشردن ھای صميمانه با زمامداران غربی وازسياسی و غيرسياسی ، 

را درشرايط اشغال کشور و کشتاربيرحمانۀ مردم ما توسط آن فاشيست ھا ، امرناپسنديده و ضد غرور ) دپلوماتيک

  .ًو منافع ملی ما دانسته ، آن گونه پيش آمدھا را کرنش تلقی نموده شديدا محکوم می نمايند

  

  :ـ وسرانجام

  

، مطالب بس زنده ، حياتی و تکاندھنده در رابطه با » زاد ـ آزاد افغانستانافغنستان آ«درپورتال ملی و دموکراتيک 

ًاشغال کشور ، ظلم فاشيستی برمردم ستمديدۀ ما ، به زبانھای مختلف ـ و بعضا با استناد تصويری ـ به چشم می 

دی جدی اينکه ما با آرزومن. خورد ولی پژواک مستقيم ، درھمان مورد مشخص ، کمتروياھم ھيچ به گوش نمی رسد

روابط عمودی و جدا ازھم که درمقاالت و نوشته ھای ھموطنان وطنپرست ، ملی ، آگاه ، دموکرات ، مترقی و 

و  فضای احترام متقابله درانتقاد سالمُانقالبی تجسم می يابند ، بافت افقی به خودگرفته وزمينۀ بحث ، تبادل نظر ، 

تحاد دربرابراشغالگران و نوکران گوناگون شان ، به وجود آورد، استفادۀ معنوی خوانندگان عزيزرا با ھدف ا

  .حاضريم به پيشواز چنان حرکتی طی طريق نمائيم

  

  : با ھمين موضعگيری روشن و عاری از ھرگونه تأييد يا تقبيح جانبدارانه ، ندا درمی آوريم که

  

  !ھا را خاموش نسازيد» لمبه«

  
 


