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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۶ اگست ١٨
  

 برافروز آذری ايدون که تيغش بگذرد از بون
 .فــروغش از بر گردون کــند اجرام را اخگر

  "دقيقی بلخی"

 

 - افغانستان آزاد"ٔسياسی ، اجتماعی و فرھنگی دريچه  پر فروغ  و روشنائی يعنی پورتال ھشتمين سال فعاليت ھای 

ٔرا به  متصديان، نويسندگان ، ھمکاران و کافه توده ھای دردمند، دربند، استثمار و استعمار شده افغان،  "آزاد افغانستان ٔ
ٔشان را در امر مبارزه  فرھنگی ، مبارزه از ژرفای دل تبريک و تھنيت عرض داشته ، موفقيت ھا و پيروزی ھای  ٔ

ٔدمکراتيک و تبليغ و ترويج انديشه دورانساز طبقه کارگر، دھقان و ھمه ای زحمتکشان، بيشتر از پيش تمنا دارم ٔ. 

قادر بدان گشته است تا از دياران دور و از " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"در اين مدت مديد، پورتال وزين و با وقار

 آزادگان، هدر قلب ھزاران افغان ملی و انقالبی ، در داخل قلمرو خورشيد و زادگا" آرام"و" اطلس"يان اقيانوس ھای م

بدان دليل . دالوران و فرزانگان ، افغانستان در خون تپيده ؛ جای باز نمايد ، اذھان آنان را منور سازد و آگاھی بخشد

ھا بوده و ھم چنان در ايران " سايت"يکی از پر خواننده ترين  و پر بيننده ترين"  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال 

 .و تاجيکستان حتی پاکستان، نيز ھزاران خواننده و بيننده دارد

ٔدر امر مبارزه دمکراتيک و تبليغ شجاعانه "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال  تالشھای ھای ملی و انقالبی  -م"ٔ

زش سراسری عليه دولت و حکومت مستعمراتی  و ماورای ارتجاعی کابل و باداران استعمارگر خارجی و خي"  ا-ل 

که در دولت و حکومت پوشالی و وابسته به امپرياليزم را شان، انجو اکونوميست ھا ، انقياد طلبان و اپورتونيست ھائی 
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دارند ، سخت به ھراس افگنده است زيرا می دانند قرار ) انجو(کرسی ھای بلندی را در اختيار داشته و در رأس دفاتر 

اين قماش روسپيان سياسی از  .دار و ندار و منافع شان را از دست می دھندۀ که در صورت خيزش سراسری ھم

اين ھا خالف ادعا ھائی   . تجاوز امپرياليست ھا به گنج قارون دست يافته و فرعونوار زندگانی اشرافی دارند!!برکت

، از موضع " ا- ل -م "ٔقالبی بودن  شان ؛ با مبارزان و انقالبيون صادق و وفادار به انديشه دورانساز مبارز و ان

و پاپيگک ھای پاچه گير شان، دستور صادر ) ُکچک ھا(طبقاتی و بورژوازی برخورد ناشريفانه و خائنانه  کرده و به 

ات سوء به راه بيندازند و بجفند زيرا از موجوديت آنان حتی می نمايند تا عليه عناصر مبارز و انقالبی ، سمپاشی و تبليغ

 !از فاصله ھای دور می لرزند و می ترسند

 

 


