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  :يادداشت

د ا را بپذيري ات نيک م اب . دوست نھايت ارجمند آقای سليمان سالم ھا وتمني د جن شريف آوری دوستی مانن ضمن آنکه ت
ال ه پورت الی را ب ستان آزاد" ع ستان آزا-افغان ان " د افغان غ ت ی دري وئيم، حمايت ب دم می گ ر مق از را از صميم قلب خي

  . مواضع به حق و آزاديخواھانه پورتال ونويسندگان آن تقدير نموده از آن بابت متشکر ھستيم
شريه  ان از ن شرو"شما ضمن نوشتۀ ت شريه" پي ال و آن ن د واز اينکه پورت وده اي انی نم اد دھ ارز آن ي دير مسؤول مب  وم

سا افتخار ، تذکر به عمل آورده ايدبه مبارزه ادامه می دھندتاحدودی در يک سنگر عليه تجاوز گران وايادی آن  ؛ جای ب
شترک  ار م ه ھای ک خواھد بود ھرگاه بتوانيم به کمک شما از حال وعملکرد آن نشريه بيشتر اطالع به دست آورده زمين

ه نيروھای مطمئن با. را عليه دشمنان مشترک بررسی نمائيم ارزه علي شيد مبارزه ای که آغاز يافته به مثابه بخشی از مب
  .اشغالگر ونوکران بومی آن ادامه خواھد يافت وھيچ چيزی تا رسيدن به پيروزی جلو آنرا نخواھد گرفت

     شاد ومؤفق باشيد                                                                                                                    
 AA-AA      پورتال                                                                                                                   

  
  سليمان
 کابل

30.12.2008 
  

  از مبارزين خود دفاع کنيم
  

ار دوستان نھايت گرامی و مبارزين قلم به  ال پرب ستان"دست پورت ستان آزاد ـ آزاد افغان ايم را " افغان احترامات و درودھ
ستان صميمانه تبريک و . بپذيريد ارز افغان ردم مب ه م اريخی را ب اجازه بدھيد نخست از ھمه ميالد اين سايت ماندگار و ت

  . تھنيت بگويم و به تک تک شما گردانندگان مبارز ادای احترام نمايم
دتر از در حالی که ا ب د و ي  شماری از روشنفکران ما دست از مبارزه کشيده و به نوعی سردرگمی و خيالبافی مشغول ان

ی،  ل هللا معروف ارزی چون خلي ھمه به جبھه مستعمراتی کابل خدمت می کنند، جای بس افتخار است که روشنفکرانی مب
ی و ده ھا مبارز ديگر با درنظرداشت امکانات شان  موسو، حميد انوری، خواھر مبارز ماللی نظام ، داکتر رحيم عزيز

  .جبھه ضد مستعمراتی گشوده اند و نقش روشنگرانه شان را ايفا می کنند
رد زان ک ليقه ھای شخصی خود مي ا س ده گرفت و ب د نادي ستعمراتی نباي ع م در . نقش مبارزاتی روشنفکران را در جوام

ه ضد امپرياليستی باز کرده اند، شماری ديگری از روشنفکران در حالی که شماری از مبارزين در خارج از کشور جبھ
ت،  رژی، وق ه، ان ان رفت ادی ش اليزم و اي ه و زشت امپري ره کري شاگری چھ ه اف ان ب اچيز ش ات ن ا امکان شور ب ل ک داخ

ه  ه بھان ا شماری ب نفکری م ه روش ا تأسف در جامع ی ب ھای امکانات و زندگی شان را وقف مردم ستمديده می نمايند ول
ر  ه ب دتر از ھم ه و ب ده گرفت مختلف و سليقه ھای شخصی شان نقش اين روشنفکران را چه در خارج و چه در داخل نادي

  .شماری از آنان با چنان زبان بيرحم می تازند که گويا بر سياف و فھيم و خليلی و دوستم و محمد اسماعيل می تازند
بم شدر سايت افغان جرمن آنالين خواندر اين اواخر نوشته ای از دوستی به نام ياسر د ن . دم که سبب حيرت و تعج در اي

ه  ارزۀ ضد بيگان ه ادعای مب ه است ک ه تاخت ان بيرحمان ورانی چن ا موسوی و ن نگارش آقای ياسر بر دو مبارز کشور م
ق نوشته . پرستی اش را زير سوال برده است ورانی فقط از طري اينجانب که با کارھای مبارزاتی آقای موسوی و آقای ن

ست ھا و طرز نگرش شان ستی ني ارزه ضد امپريالي  آشنا ھستم، با صراحت گفته می توانم که آقای ياسر خود طرفدار مب
  .را در مقابل امپرياليزم امريکايی تبرئه نمايد" سکوتش"و با سنگر گرفتن  در عقب ماللی جويا  می خواھد 
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ز داد نورانی که سالھای زيادی در مقابل سوسيال امپرياليزم روس در جبھه ھای شر ون ني ق و غرب رزميده است و اکن
الی اش می  اليزم و دولت پوش ادگرايی، امپري اع، بني ل ارتج ا سالح فکری اش در مقاب م و چه ب ا سالح شعر و قل چه ب

  را که خط ضد ارتجاعی و بنيادگرايی و امپرياليستی دارد، در کابل،  در ميان " پيشرو"رزمد؛ نشريه ماندگار 
ردم ب منان م ه ای از دش ی از گل دون شک يک ه ب پارد ک ی س شر م ه ن ارز ب ان مب اری جوان ات شخصی و ھمک ا امکان

  .افتخارات جنبش روشنفکری کنونی افغانستان به شمار ميرود
ردم  ه روشنگری م من در حالی نوشته آقای ياسر را ضد موسوی و نورانی می خوانم که يکی در سايت افغانستان آزاد ب

شغو ستی م ارزه ضد امپريالي ای ياسر و مب ل آق ا، مث شور م غالی ک ای اش انه ھ ين رس ل در ھم ل است و ديگری در کاب
انش مصروف است م پوشالی و ارباب شاگری رژي ه اف ه داد . سکوت نکرده و ب ای ياسر علي نام ھای آق الی دش من در ح

سدنورانی را در دست دارم که می " پيشرو" ماه قوس امسال نشريه ٢٨نورانی  را می خوانم که شماره  ايی :"نوي امريک
راف  ودن خود اعت اره ب يچ ک ه ھ م ب ھا که تمام قدرت سياسی، نظامی و اقتصادی کشور ما را در دست دارند و کرزی ھ
يايی  می کند، اين نيروھا پيوسته با بمباران کور، ده ھا افغان را می کشند و افغانستان را گذرگاھی برای سياست ھای آس

ده را چاق می شان قرار می دھند، روزی جنگساال د و روز ديگر القاع ران را پرورده بر گرده ھای مردم سوار می کنن
لذا ملت ... سازند و بار ديگر جنايتکاران جنگساالر را با تکنوکرات ھا ھم تراز ساخته آنان را بر اھرم قدرت می نشانند

ه افغان به ھيچ عنوان نمی تواند اين ھمه بيداد را ببخشد و جز اينکه خود در ت د، ن شکل و پيکار خود، داد خود را بگيرن
  ."ساده لوحانه است بلکه به سراب فرستادن افغان ھا است) يوناما ـ نويسنده(تنھا دادخواھی از اين دروازه 

ر ضد  اره سکوتش را می شکند و ب سار است، يکب حال نمی دانم چه باعث شده است که ياسر که خود از سکوتش شرم
اريخی مبارزين کشور ما دشنام م خودش نقش ت ه زع  نامه ای را به افغان جرمن آنالين پست می کند و به اين صورت ب

  !اش را ايفا می کند
ه . ياسر می داند و دشنام نامه اش و افغان جرمن آنالين ه ب ستان آزاد است ک ولی بر پورتال  مبارز آزاد افغانستان ـ افغان
ه سراب می دفاع از مبارزين  جبھه ضد مستعمراتی چه در دا خل و چه در خارج برخيزد و نماند آنانی که مردم ما را ب

سازند رابی ب ف و س ستی است را تحري د امپريالي ارزه ض ا مب ه ھمان ارزه ک ت اصلی مب د، جھ ای . برن ين و رس م مت قل
د گردانندگان پورتال مبارز افغانستان آزاد نبايد اجازه بدھد که ياسرھا در پشت شخصيت ھای دلخواه  شان س نگر بگيرن

  . و به تحميق مردم ادامه بدھند
  !بگذار ياسرھا دشنام بدھند، کاروان ضد امپرياليستی به پيش ميرود

    
    
 


