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روسـتــائــیپــردل    

٢٠١٩ اگست ٢٢  

   تھنيت به مناسبت يازده سالگی پورتال آزاديخواه پيام
خلق  و مداوم برای آگاھی و روشنگری  خسته ناپذيربه طور " پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ھمه شاھد اند که 

 پيچيده ترين و ،موشگافانهو بيشتر  ا زحمات زياد و دقتھای جھان به ويژه توده ھای ميليونی تحت ستم افغانستان ب

کم تر سايت ھای مستقل انترنتی وجود دارد که . می دھد مغلق ترين قضای خونين کشور، منطقه و جھان را بازتاب

جھانی را در افغانستان، منطقه  ھمه سياست ھا و عملکرد امپرياليسم  به شکل واقعی بدون تبعيض و مالحظات وابستگی

ابراز نظر ھای عالمانه، تحليل . و روش ژوناليستی بيان کنند جھان با تحليل ھای شگرف و علمی در انطباق با اصولو 

در صفحات پورتال به نشر   مدار شب و روز با حوصله مندی تمامااشعار و اخبار به طور دو  علمی،ۀھای ھمه جانب

خود ھا نامه ھا و نوشته ھای ارسالی ون مطرح کردن   با تواضع تمام و بدآزاديخواه مسؤوالن پورتال. می رسد

   .نموده و در معرض ديد خوانندۀ نقاد قرار داده اند ستاریاھمکاران قلمی خود را با امانت داری وير

اين کار قابل . جای خود را دارد معرفی پيشکسوتان جنبش آزاديبخش و انقالبی و افکار و کارنامه ھای شان در پورتال

 ۀگذشت   انقالبی و مترقی قرار داشته و تسلسل به نسلۀروشنفکران را نسل موجود در يک انقطاع مبارزاتقدر است، زي

جنگ مقامت ملی مردم افغانستان در برابر خرسان  ًجوانان امروز کشور ما اکثرا فکر می کنند که در  .انقالبی ندارد

ايان کار يک اشغالگر، وطن را به اشغالگر ديگری اخوانی بودند که در پ قطبی اشغالگر ھمين نيرو ھای رجعتگرای

 ر عقب امپرياليستھا اند که تا امروز در نقش رھنمای متجاوزان و شريک دزدی و تاراجگری آنان، د ھمين. فروختند

  .  انداشغالگر امريکائی و ناتوئی روان بوده  ھای

و  سيمای مبارزان راستين ،نزديک ی با قلب ھایدر چنين شرايطی، اين شما و امثال شما بوده ايد که از راه دور ول

 سبک کار آن امپرياليسم و ارتجاع خودفروختۀ اخوانی و تکنوکراتی را توأم با کارنامه و انديشه وضد استوار 

شما کارکنان . کشور ما به اين حقايق پی می برند معرفی کرده و به برکت اين کار ارزشمند، جوانان امروزان گجاودان

رزمجو که در متن زندگی و مصروفيت ھای دست و پاگير غرب با استقامت و کار  ال مبارز و سائر رسانه ھایپورت

   !دست تان ھميشه قوی باد و قلم تا در جوالن مدار روشنگرانۀ خود ادامه می دھيد،ابه نشرات دو  شاق

  !رسا تر باد فرياد آزاديخواھی در کشور و جھان
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