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  »آذرخش «ۀھيأت تحريري

٣١.١٠.٠٩  

  
آزاد -افغانستان آزاد«پشتيبانی وتقدير از موقف به حق پورتال 

نوبل به بارک » صلح «ۀدراعتراض عليه اعطای جايز» افغانستان
  »بامااو«

  

با آنکه انترنيت درحال حاضرپيشرفته ترين ، جھانشمول ترين و سريع ترين وسيلۀ ارتباط جمعی بوده ، امکان 

استفاده ازآن ، ازنگاه نظری ، برای ھرفردی ممکن است ولی نبايست فراموش نمود که با آنھم ، آنچه رابه شکل 

ار می دھد ، فقط و فقط کلمات بيجانی اند که درجدی به معرض ديدقر) تصويرمتحرک\نه صوتی يا با تصوير(کتبی 

ترين حالت ، نويسنده با دادن تکيه به يک کلمه يا يک جمله می خواھد برنقطه نظرخود تأکيد نموده ويا ھم با گذاشتن 

ست که اينھا ھمۀ آنچه ا. ندائيه ويا سؤاليه ، تمجيد ، تعجب ، قھر ، اعتراض و سؤال خودرا به خواننده تفھيم نمايد

  .يک نوشته می تواند القاء نمايد

در ورای آن کلمات و جمالت ، تفکر و احساس انسان متمرکزاست که با ظروف کلمات به خواننده پيشکش می 

 فعال وبسايتانگارکه ملت ما به صدھا ھزار . ُشوند، ولی دربھترين حالت ، بازھم يک پديدهء دوبعدی باقی می ماند

ان دست يافت ، گذشته ازسره و ناسره بودن آنچه به خورد خوانندگان داده خواھد شد ،  برای انعکاس افکارھموطن

، بازھم درھمين چوکات ) متصديان و نويسندگان دريکسو و خوانندگان و عالقمندان درسوی ديگر(دوطرف تفاھم 

وانديشه ھا بلکه ايجاد نبايست فقط به نمايش گذاشتن افکار وبسايت پس ھدف نھائی يک .ُدوبعدی محصورخواھند بود

زمينۀ نقد و حالجی آنھا و به خصوص رفتن پای عملی نمودن آن شماری از انديشه ھای مفيد باشد که جمع برآن 

  .توافق نظريافته اند

ُتا حال در دو مورد ، فعاليت ھای دوبعدی »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«متصديان ارجمند پورتال ملی و مترقی 

يکی تدويرمراسم تجليل ازنودمين سالگرد . مبدل نموده اند) فعاليت ھای زنده(به فعاليت ھای سه ُبعدی پورتال را 

استرداداستقالل افغانستان ازنفوذ انگليس و ديگر ، ارسال اعتراض نامه به کميتۀ تعيين برندۀ جايزۀ نوبل ، دررابطه 

 گرچه آن اعتراض نامه ممکن. »اوباما« ، بارک با اعطای جايزۀصلح نوبل به رئيس جمھوراضالع متحدۀ امريکا
  .تلقی گردد) مراسلۀ ُپستی(ُ بوده ولی ازنظرمؤثريت ، می تواند سه بعدی الکترونيک
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را تمجيد و پشتيبانی می نمائيم ، می خواھيم »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«ما ضمن آنکه اقدام متصديان پورتال 

نه وزنۀ جوايزعلمی نوبل رادارد و نه ھم تعيين » صلح«م که اعطای جايزۀ نوبل برای اين نکته را ھم يادآوری نمائي

به مراتب ديده شده است که جايزۀ صلح نوبل به افرادی اعطا گرديده که شايستگی . آن برمعيارھای ثابت استواراست

  .دريافت ستايش و تقديررادرزمينۀ صلح و رفاه بشری نداشته اند

اين واقعيت تلخ نشان می دھد که اعطای جايزۀ صلح دربسا موارد يک مانورسياسی بوده ، آن جايزه نه ازسوی 

ًنمايندگان توده ھای تحت ستم و دربند به فردی که واقعا درخدمت شان بوده و شايستۀ دريافت آن باشد ، داده می شود 

ين و فيصله می شود که اولترازھمه منافع سرمايه تعي! بلکه ازجانب يک جمع نامعلوم بورژوا دريک کشورشاھی

سياسی و جنبۀ نمايشی تاثيردراذھان عامه را درآن » )ھای(زدن حريف «داری ھار را مدنظرداشته و درقدم بعد ، 

ً، کامال ) لقب دادبوش سياه که به حق می توان اورا (» اوباما«اين دو معياردرمورد بارک . مھم می دانند

حيرت انگيزبود ، ھمانا پيش ازوقت بودن آن تصميم » اوباما«ولی آنچه حتا برای خود آقای .  استدرنظرگرفته شده

باھمه دنائتی که دردوام جنايات امريکا درافغانستان ازخود نشان داده است ، » اوباما«و خام بودن آن است؛ و آقای 

  .ن سابق جايزۀ صلح نوبل ببينداين را صادقانه اعتراف کرد که برايش مشکل است خودرا درجمع نامزدا

درست درروزی صورت » اوباما«آنچه بيشترازھمه افتضاح برانگيزاست اينکه اعالم اعطای جايزۀ صلح نوبل به 

تصميم به تشديد فعاليت ھای نظامی امريکا درافغانستان گرفته و موافقت خودرا به ارسال » اوباما«گرفت که آقای 

  .لنی ساختقوای بيشتربه کشورويرانۀ ما ع

و تقديرغيرموجه و بدمنشانه ازوی ، انعکاس دفاع » اوباما«تصميم کميتۀ جايزۀ نوبل برای رفتن به پيشوازبارک 

ازمنافع اقتصادی ، منافع اجتماعی و حياتی اقشارطفيلی ای است که با زندگی ، بقاء و رفاه ملياردھا انسان فقرزده و 

سياست غيرانسانی » تزئينی«فقط يک جزئی ازاجزای » صلح«ايزۀ ستمکش کرۀ خاکی ھيچگونه ربطی نداشته وج

  .زورمندان است

را يکبارديگرتحسين »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«ما ضمن آنکه حرکت اعتراضی متصديان پورتال آزاديخواه 

 شان و تقديرمی نمائيم ، آرزومنديم تا درآينده ، جنبۀ افشأگرانۀ حرکت دشمنان مردم درواکنش ھای

بيشترمتبارزگرديده و اقداات پسنديدۀ شان در دفاع ازمنافع واالی مردم ما ، به وسيلۀ ابتکارات مشابه ازجانب 

  .ديگرنھادھا و شخصيت ھا ، تعميم و ترويج يابد

  !باآرزوی چنان ھمبستگی ملی

  :يادداشت
ا تبه جز اظھار سپاس ولبيک به مبارزه مشترک يم ت ارزان راه آزادی کشور و  چيزی ارزشمند تر نمی شناس ديم مب ق

  .اميد است ھمرزمان ما در آذرخش اين پيام مبارزاتی را بپذيرند. بھروزی مردم آن نمائيم

                                                                                                    موفق وکامگار باشيد
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