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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 رپيام نشريۀ زيا

  ٢٠١٨ اگست ٢٠
 

  به مناسبت دھمين سالگرد تأسيس پورتال
  ) آزاد افغانستان– آزاد افغانستان (

  

  ! مبارزمتصديان محترم پورتال

خدمت متصديان و  دھمين سالروز تأسيس پورتال ت تحرير نشريۀ زيار را به مناسبتأدرود ھا و تمنييات نيک ھي

  .تقديم داشته و آرزوی موفقيت ھای مزيد برای تان می نمائيم گردانندگان محترم آن

شديد به بازتاب حقايق از وضعيت  ده سال قبل در شرايطی تأسيس شد که نياز) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد(پورتال 

در آن زمان که صدھا . رژيم پوشالی و فاسد آن ديده می شد  کشور اشغالی ما وبد سياسی، اقتصادی و اجتماعی در

 در داخل و خارج از کشور به نفع اشغال و رژيم وابسته به آن مصروف ترسيم بھشت خيالی رسانۀ وابسته به اشغالگران

اجتماعی و  – شر مطالب سياسیبا ن) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد(پورتال  و خاک به چشم زدن توده ھای مردم بود،

بدون شک نقش متصديان .  نمودءخود را در انعکاس حقايق ايفا تشريح اوضاع داخلی افغانستان و جھان سھم ارزندۀ

 ھمکاری نويسندگان و گزارشگران خوب آن در داخل کشور، در تثبيت جايگاه پورتال در مبارز و خوشنام و ھمچنان

  .نمی باشد  ميان ساير سايت ھا قابل اغماض

روابط  خود را با آن آغاز و توانست طی ھشت سال  نشريۀ زيار، با درک و شناخت خوبی که از پورتال دارد، ھمکاری

   . المقدور انعکاس دھدبا پورتال و متصديان آن، وضعيت فالکتبار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور را حتی

و سايت ارتجاعی که   را در ميان ھزاران رسانه) آزادافغانستان –افغانستان آزاد(پورتال  ُزيار، حضور پر رنگ

 امپرياليزم، تفرقه افگنی و دامن زدن به مسائل قومی، سمتی و زبانی چيزی ديگری کارشان جزء خدمت به ارتجاع و

متکشان مشقتبار زح آينده نيز در نشر واقعيت ھا و انعکاس زندگی  نبوده، غنيمت بزرگ دانسته اميدوار است تا در

  .افغانستان پيشتاز ساير سايت ھا و نشريه ھا باشد

  دموفق و مستدام باشي

  رنشريۀ زيا

  ٢٠١٨ اگست ١٨

  


