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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ســـــروش

 ٢٠١٨اگست  ٢٠

  !پورتال ادامه کار آزادگان خروشنده تر باد
 مسامان بيداد ـه نيروی سخن ويرانگربـــــ

 م ضحاک سفاکبه نيش خامه ماردوش صد

 »فدائی ھروی«

پورتال  "گان آزادۀ سرشار از عشق به خلق ھای افغانستان و جھان درتحليل گران و پوينددرود بر شما پژوھشگران، 

را به متصديان " آزادافغانستان- پورتال افغانستان آزاد "تجليل از دھمين سالگرد ايجاد. "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان

  . گويمدموکراتيک و مترقی تبريک و شاد باد می و ھمکاران آن سنگر استوار مبارزۀ ملی،

افغانستان ھمزبان و  که طی ده سال تمام با مبارزۀ قلمی تان در سنگر آزادی؛ با تھی دستان و زحمکشان اين شما بوديد

رد و الگر وارتجاع مزدور شان ھر روز خاشغ یاز منافع کليه زحمتکشان ملل جھا ن که زير ساطور امپرياليست ھا

  .خمير می شوند، دفاع نموديد

افشای نيرنگ ھا و  ّکاران پورتال با منطق قلم شان که بران تر از شمشير است، در تنوير اذھان عامه وھم  متصديان و

مت حز دار و دسته ھای ارتجاعی در ھمسوئی با نيرو ھا و نھاد ھای مترقی ھمسو با  دسائس امپرياليسم اشغالگر و

) و نوکران زرخريد شان اشغالگران(ھای افغانستان شبانه روزی توانستيد کار خالقی را انجام داده و دشمن غدار خلق 

  .را با ھر نام و نشانی؛ خوار و زبون سازيد

ده سال آنچه در توان داشتند، با ارائۀ گزارشات خبری از جنايات  ھمه شاھد اند که متصديان زحمتکش پورتال طی اين  

نشر   سياسى، اجتماعى، اقتصادى كشور ما ومزدوران دولتی و غيردولتی شان، تحليل از اوضاع روزمرۀ اشغالگران و

سيطرۀ امپرياليسم، به طور كلى  مضامين معلوماتی و آموزنده از زندگی سائر خلق ھاى زير ستم و از كشور ھاى تحت

جالدان، قاتالن مردم افغانستان و استعمارگران اشغالگر با کار و  تصويرى را ارائه داده و در امر افشای چھرۀ ناپاک

 .تان قلم زديد و قدم زديد خستگی ناپذيرپيکار 

پاكستان، و بسا  که ضمن ابراز ھمبستگی با خلق ھای افغانستان، سوريه، عراق، يمن، ليبيا، ايران، آری اين شما بوديد

جنايات امپرياليسم و دول و نيرو ھای مرتجع حاکم بر  خلق ھای دربند جھان با تحليل و تفسير ھا به افشای سياست ھا و

 در قبال آنانی که ھمدست با اشغالگران در نابودى ھا و ويرانى ھای كشور ما و ور ھای نامبرده پرداختيد و ھمکش

 .يد ای درنگ و ترديد روا نداشتهًمنطقه عمال ذيدخل اند، لحظ
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با رسالت تاريخی  تانرسانه ھای مردمی به ملک و مردم  انديشوران آزاده و وطن خواه با تمام نھاد ھا و  اميدوارم شما

راه تان است، در قعر اين ظلمت استعماری  پيش به رغم تمام مشکالت، موانع و محدوديت ھا که سر خود بيشتر از 

ظلمتکده فراراه خلق مظلوم و دربند پرتو افشانی کرده و راه بنماياند  چراغی روشنائی بخشی شويد که در ھر گوشۀ اين

و در مسير  ُو عمال پليد شان نجات يابند ت اشغالگران  با تميز راه از چاه از اسارتحت ستم ما تا در فروغ آن خلق

 در يازدھمين سالی که در پيش است، قلم تان را ھر چه براتر و قدم تان. رھنمون شوند تعالی و رفاه اجتماعی  آزادی،

 !را استوار تر می خواھم

  !اليسم و ارتجاع در کشور و جھانتمامی سنگر ھای مبارزه عليه امپريخروشنده تر باد 

 !ھای افغانستان پاينده باد خلق

 ٢٠١٨ست گآ ١٧

 

  

  

  


