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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
 دگرمن احمد کندھاری

 ٢٠١٩ جنوری ٠١
 

 !"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"
 !حلول سال نو عيسوی بر شما فرخنده و پر تجلی باد

 

نويسندگان  متصديان و اعم از  " آزاد افغانستان- آزاد افغانستان" وزين و دوست داشتنی ورتالپحلول سال نو را به 

 .دارم   میمتبحر آن شادباش و مبارک باد عرض

  در نشر دموکراتيک اين سايت وزين و محترم خالی از ھرگونه وابستگی  مترقی و ملی، مشی مستقالنهو موضع 

 .می باشدن   پوشيده ایهو خوانند  فرد ھا قابل بالندگی و افتخار بوده که بر ھيچ  نظرات و ديدگاه

 با تالش خستگی ناپذير مضامين " آزاد افغانستان- آزاد  افغانستان" وزين و محترم ورتالپران متصديان و دست اندرکا

مقايسه به  ؛ که درخوانندگان و دوستداران سايت پيشکش نمودبه آموزنده را در جريان سال پار  پر محتوای معلوماتی و

 )تحميلی(موضوعات جنگ ھای نيابتی . اشد ارزنده و قابل ستايش و در خور اھميت می ب  کار انتشارات اينترنتی يک

مھين عزيز (اشغال افغانستان   نمودن جغرافيای جديد شرق ميانه و عملیواز جانب نيرو ھای امپرياليستی برای طرح 

 در " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " وزين ورتالپتحليلگران متبحر  بوده و می باشد که در اين زمينهخبرساز ) ما

  . قديم نموده اندت منده استفاده از ترجمه ھای منابع مھم و قابل اعتماد به آگاھی دھی خوانندگان عالق ت تحليلی و بهمقاال

  .دارم  می شما تھنيت و مبارک باد عرضه اين پيروزی سترگ نشراتی را ب

 متجاوز و اشغالگر و کارگران جھان و نابودی نيروھای  پر از ميمنت و پيروزی زحمتکشانیبه اميد آغاز و انجام سال

  . امپرياليستی جھان ۀغول سرماي

راه ه حيث دانش آموز چشم ب  من" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "ما عالقه مندان و خوانندگان از آموزگاران مکتب 

 .ھستيم  مقاالت جديد شما

  " آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد" دالور و تابو شکن ، وزينورتالپبا درود به 

 . انتھرچه بيشتر موفقيت ھای  اميد به

 .دگرمن احمد کندھاری 
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