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  سایت خروش رعد

ست ۱۸   ۲۰۱۷ آ

  مردمی وپورتال نهمین سالگرد تأسیس  ُخجسته باد

ری    !"آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "ضد استع
یعنی روز  اسد ۲۸روز نه سال قبل در . است "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "مردمی ــ ملی  مبارزبدیل و  رسانۀ میالدروز  ژدهم آگستـه

ر ااسپرمیمنت  حسب ، نه آگاهانه این تریبون روشنگر و آواز رسای مردم معرتض به اثر یک حسن انتخاب ،گلیسنرتداد استقالل کشور از استع

  . میالد پرآوایش را اعالم داشت ،تصادف

رگران اشغالگر و ارتجاع  ی مردمی در اعرتاض به اشغال کشورواز رسااین آ  ،ا حالتنخست  از روز و ارتکاب جنایات گسرتده توسط استع

پیمودن پورتال آزادیخواهان . با گذشت هر روز رسا تر شده است در حق مردم مظلوم و کشور مستعمرۀ ما، رنگارنگ در قدرت و بیرون قدرت

ر و ارتــاین راه دراز نُ  به  اشمدیون استواری و ادامه کاری خستگی ناپذیر متصدیان و همکاران قلمی ، جاعه ساله را نربد کنان علیه استع

  .سوی نصب العین تعیین شده بوده است

غ ــبی دریاری های همک زبا ابراز امتنان ا )م۲۰۱۶دسمرب  ۲۴روز تأسیس (تازه تأسیس خروش رعد یرشو ملی ــ دموکراتیک و پوبسایت 

ثل ل و ـــدیــبرسانۀ  این معرفیبه کمک در  "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد " ال وزینتور متصدیان پ وبسایت خروش ( دموکراتیک ملی ــم

ر  ــ ارتجاع؛ افتخار همکاری با پورتال به مردم )رعد در انجام رسالت مشرتک روشنگری  ادگان راآز  در راستای مبارزه علیه اشغال کشور و استع

ر، ا ای روشن عاری از استع کارکنان،  .پریالیسم و ارتجاع گامزن استمو آگاهگری داشته است و اندر این راه با عزم متین به سوی دور

ان ن کنونی سایت خروش رعد از نویسند ی و این همکار  داشته اند "ورتال افغانستان آزادپ"قلمی با  نامنظم  دیرباز تا حاال همکاری و مرتج

   .ادامه خواهد یافت

آزاد  ــافغانستان آزاد "ال تور پ به ویژه سائر وبسایت های افغانی و یرسانه ئفعالیت نوبنیاد و تازه کار، تجارب  ۀیک رسانکارکنان به حیث 

ی راه ما بوده است و ما از  "افغانستان   .یمه ااین تجارب درس های فراوان آموخت جوانب مختلِف رهن

نه  "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "روشنگر ال تور پسالروز میالد نهمین  ه،بدین مناسبت خجست ان اين دار دوستو ، ھمکاران به بانیانرا صمی

و فریاد   توانا ، دست های تان رامتینهمچنان ، گام های بعدی تان را بارکباد گفتهبه کلیه آزادیخواهان کشور م و مردمی، مرتقی و مبارزپورتال 

کان رسا و رسا تر می خواهیمرا  اعرتاض تان   .ک
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