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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: الله
  ٢٠١٧ اگست ٢٠

  

  سيسأفرخنده باد نھمين سال ت
  !" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال وزين 

  

تن اذھان توده ھا جزء الينفک سياست نشرات صوتی، تصويری و نوشتاری نظام کنونی نشر اکاذيب و مغشوش ساخ

ليون ھا کلمه برای اغفال خلق دربند و اسير ما از سوی استعمارگران و کاسه ياستعماری و پوشالی اند و ھر روز م

. کاری کرده باشند) ر و استثمارتداوم استعما(ليسان داخلی آنھا به کار برده می شوند تا از اين طريق به دو ھدف شوم 

نظام حاکم کنونی در برابر ھيچ صدای اعتراضی که پايه ھای فرسودۀ حکومت دو سرۀ وحشت ملی را به خطر مواجه 

که از سوی افراد » اعتراضاتی« را طوری ايجاد می نمايد تا با ءنسازد، از خود عکس العمل نشان نداده و حتی فضا

را » آزادی بيان«که مقولۀ  از اين» با افتخار«کرده و » متمدنانه«گيرند، گويا برخورد معلوم الحال نيز صورت می 

انديشۀ کشور که در برابر ظلم و دون اندازند، اما وای به حال جنبش چپ و مائوتسه  کرده شانه ھا را باال می» رعايت«

دولت » آزادی بيان« که پوقانۀ تعدی اشغالگران و سر سپرده ھای داخلی آنھا دست به اعتراض بزند، آنجاست

  . کنند مستعمراتی ترکيده و با استفاده از ھر نوع جنايتی، کمونيست ھا را قلع و قمع می

 نيمه فيودالی حاکم نيست، بلکه در تمامی کشور ھای امپرياليستی و غير –اين وضعيت تنھا در افغانستان مستعمره 

ھان که کمونيست ھای انقالبی عليه استعمار، استبداد و استثمار  از جه ایامپرياليستی، غربی و شرقی و ھر گوش

پرولتاريا و ساير توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ جھان دست به اعتراض بزنند، قلدران سرمايه و در مجموع استثمار با 

در چنين وضعيتی، روزنه ھای ھر چند کوچک که در . زنند شنيع ترين و خشن ترين اعمال دست به نابودی آنھا می

سطح جھان و افغانستان وجود دارند با وجود تھديد ھای جدی امنيتی دست از مبارزه بر نداشته و در برابر غول سرمايه 

فردای و ساير استثمارگران راه دراز مبارزه را از طريق سياست تبليغی و ترويجی به پيش می برند و برای رسيدن به 

  .عاری از استعمار و استثمار شب و روز را نمی شناسند

سيس گرديد أ از سوی تعدادی از فرزندان انقالبی، صديق و آزاده ت" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " سال قبل پورتال ٩

بند و اسير  خلق درباالیتا به عنوان يکی از اين روزنه ھا در برابر ظلم و تعدی استعمارگران و استثمارگران 

 قد علم نمايد و از اين طريق انقالبيون راستين به افشای جنايت ھا، خيانت ھا، وطن فروشی ھا، دزدی ھا و ،افغانستان
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غارتگری ھای اشغالگران غربی و ايادی داخلی آنھا اقدام نمودند و سالح مبارزه را برداشتند و با وجود مشکالت متعدد 

  .  نکردندراه پر پيچ و خم مبارزه را ترک

 سال گذشته ھر روز بدون وقفه و به صورت خستگی ناپذير با نشر ناب ترين، غنی ترين ٩دست اندرکاران پورتال در 

و موثق ترين موضوعات و گزارش ھا عليه درنده ترين و وحشی ترين نيرو ھای اشغالگر غربی و تمامی گروھک 

کاران رسالت خود را به بھترين وجه ادا واسيس و جنايتبی، داعشی و ساير جھای منحوس و جنايتکار جھادی، طال

که ھر روز مطالب  به عنوان يکی از کسانی. نموده که زحمات آنھا وصف ناپذير و برای ھر انقالبی قابل قدر است

مين ات نيک به مناسبت نھکنم، ضمن ابراز تمني  را تعقيب و مطالعه می" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال وزين 

سيس پورتال، در برابر اين ھمه تالش و زحمات شما سر تعظيم فرود آورده و راه شما سروران گرامی را پر أسال ت

  .رھرو خواھانم

 

 


