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 نھمين سال فرخندۀ نشراتی پورتال معظم
  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

  

نه سال قبل در ھمين  روز خجسته، پورتال بزرگ . ن ھا در جھان استگست تاريخ تولد مبارزترين سايت افغاا ١٨روز 

پا به عرصۀ وجود گذاشت و راه نو مبازراتی را برای مردم "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "و ضد استعماری 

ظم و جا دارد که از صميم قلب به مؤسسان، ھمکاران و دوستان اين پورتال مع. ستمديده و دربند خويش باز کرد

از روز ظھور تا کنون، پورتال . مبارزان راه آزادی تبريک عرض کنم و برای ھمه آرزوی موفقيت وسربلندی نمايم

افتخارات خويش را به پای ھيچ خاينی نريخته و نزد ھيچ ناکسی  زانو "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ملی و  مردمی 

دستان عاشق عدالت  و مساوات و برابری  بوده و از ھيچ فردی  ه باين پورتال مديون ھمکاران و قلم . نزده است

صرف انسان ھای نجيب و آزاده می توانند درين . ھيچ خاينی درين پورتال راه ندارد. تقاضای کمک مادی نکرده است

  .پورتال نقش انسانی و مبارزاتی خود را بازی نمايند

ی  دارد که بر مبنای آن عمل می نمايد و ھر فرد ديگری اف دست داشته اھدا"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 پورتال مضمون بفرستد و قضايا را تحليل و یکه آرزومند ھمکاری با ماست ھم بايد بر مبنای احترام به خط مش

 ۀوشی اجازاين پورتال به آزادی مطبوعات و عقايد متنوع معتقد است، اما به ھيچ خاين و ميھن فر. ارزيابی نمايد

برای افراد ضد ملی و ضد مردمی سايت ھای بی شمار . دھد تبليغات وطن فروشی، تفرقه افگنی و نژاد پرستی را نمی

پورتال . ديگری وجود دارد که می توانند در آن جا نامنويسی نمايند و مضامين ارتجاعی خود را به نشر بسپارند

برای .  از روش ضد استعماری و ضد امپرياليستی خود عدول نکرده استيک قدم ھم"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

ھمکاران پورتال، افغانستان کنونی مانند دھۀ ھشتاد در اشغال بيگانگان است و نظام مستعمراتی  کابل  در نزد ما يک 

 ھمکاری نمايد، نزد ھر فردی که با اين نظام فاسد و مزدور در ھر ظرفيتی که باشد،. نظام دست نشانده و ضد ملی است

بر مبنای  ھمين اصل،  کسانی که جانب استعمار . ما محکوم به خيانت است و ھيچ گونه معذرتش پذيرفتنی نخواھد بود

و دولت مستعمراتی کابل را گرفته اند،  توان و حوصلۀ ھمکاری با ما را نخواھند داشت، زيرا اعبتار شان نزد دستگاه 

  . اوز برباد خواھد رفتھای استخبارتی کشور ھای متج

حوادث سياسی و اجتماعی افغانستان و ساير . در تمام ساحات نشرات دارد"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

ين خصوص  به ھم ميھنان تقديم  اًکشور ھای جھان عميقا مورد ارزيابی قرار گرفته و تحليل ھای عالی و اکادميک در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 آزاد –افغانستان آزاد "، ادبی، فرھنگی، حقوق زن و حقوق بشر کارنامۀ پورتال در ساحات تاريخی. شده است

ارادۀ خلل ناپذير ھمکاران و قلم به دستان پورتال، باعث شده است که شھرت انقالبی و .  می درخشدهھميش" افغانستان

ھموطنان خود از داخل کشور می شنويم که مردم ما از . مبارزاتی اين پورتال  در سطح ملی و جھانی قابل شناخت گردد

را می خوانند و به يک ديگر "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "آزاديخواه ما با اشتياق کامل پورتال ضد استعماری 

و جوان مبارز آقای " گزارشگران پورتال"، "سازمان انقالبی افغانستان"ين جا  می خواھم که از ادر. بازگو می نمايند

اظھار سپاس نمايم که پيھم ھم ميھنان آوارۀ ما را از حوادث داخل کشور  آگاه می سازند و به غنای " عبدهللا امينی"

  .فکری شان می افزايند

چه فرقی با سايت ھای ارتجاعی دارد؟ اين پورتال ھرگز به فرد خاينی اجازه "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 در حالی. ين پورتال به نشر بسپاردانژادی و قومی را دامن بزند و مضامين ضد وحدت ملی را دردھد که تعصبات  نمی

"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . ين خصوص بوده ايماکه ما شاھد خيانت ھا و پستی ھای ساير سايت ھا در

که ساير  در حالی. ت نشاندۀ اجانب می پنداردکشور مصيبت زدۀ ما را اشغال شده می خواند  و نظام کنونی کابل را دس

ن و اشغال کشور را اسايت ھا  با دل و جان با تجاوزگران و نظام ضد مردمی کابل ھمکاری دارند و  تجاوز متجاوز

حامی عدالت اجتماعی، مساوات و برابری است و از ھر "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال .  تائيد می نمايند

  .که سايت ھای ديگر، مشوق تعصب، نفرت و تفرقه اند در حالی. تعصب نفرت داردگونه 

اين افتخار را دارد که به مردم خويش راه ھای مبارزات ضد استعماری را "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 پورتال و الھام از روحيۀ  برمبنای روش اين. می آموزاند و آنھا را به  ميھن دوستی و بشر خواھی دعوت می نمايد

مضامين نويسندگان انقالبی اين سايت عظيم، عدۀ زيادی از ھم ميھنان ما جرأت يافته اند که صدای ضد استعماری خود 

حتا عده ای از  وکالی دولت مستعمراتی کابل که . را بلند نمايند و دولت مستعمراتی کابل را زير ضربات خود بگيرند

 ارتباط حالت بد کشور در گذشته نداشتند، اکنون آواز خود را بلند نموده و تجاوز به کشور را شھامت حرف زدن را به

  .محکوم می نمايند

اين ھا بودند که ساليان قبل از .   راه ما با روش ارتجاعی و به ظاھر انقالبی افراد تسليم گر و تابع استعمار فرق دارد

و امپرياليسم امريکا، آتش کپه می کردند و طور کاذب انقالبی گری می اشغال کشور توسط سوسيال امپرياليسم شوروی 

نمودند، اما بعد از اشغال افغانستان و در مرحلۀ آزمايش واقعی تاريخ، سر تسليم به امپرياليسم خم کردند و پيشانی را به 

  . آستان استعمار سائيدند

پيش آھنگ مبارزات ضد استعماری مردم ما  "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "تاريخ به اثبات خواھد رسانيد که پورتال 

 هاين پورتال، سر بلند از آزمون تاريخ بدرشده و نامش در صفحات زرين تاريخ کشور برای ھميش.  است٢١در قرن  

دھند و برای خود  و  مؤسسان اين پورتال بزرگ رسالت تاريخی خود را به وجه احسن انجام می. درج خواھد گرديد

  . مردم خويش شرف و افتخار می آفرينند

 

 


