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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Social  اجتماعی

  
  ورفقاء رحيمه توخی ، کبير توخی 

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  

   پورتال مبارز و آزاديخواه  به پيشوازھشتمين سالگرد
  !»  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد « 

   

 جنايتکار وغارتگر امريکا و شرکاء،  اشغال توسط امپرياليزم اوضاع افغانستان به خاطر تداوم ھشت سال پيش ، که 

 طالبی و ميھن فروشان خلق و پرچم و - اخوان جھادی   و تمام باند ھای  بيشتر می نمود  روز تا روز کسب وخامت

ين جنگی اين کشور تجاوزگر و ناتو و  پشت پرده در خدمت ماش خاد و بوروکراتان فاسد و دست پرورده ، و جواسيس

 ايران ، عرب سعودی ، ترکيه چون پاکستان ،(  منطقه  که جواسيس کشورھای متحدانش قرار داشتند ؛ در آن آوان 

 اجتماعی   در کليه جھات زندگی- به خصوص قلم به دستانشان -  و موساد   MI6و " سيا "  سازمان  و بادارانشان) ...و

 طی   که-می کردند ؛ تا ماھيت اشغال تجاوزگران غارتگر را » سازنده«قرار گرفتۀ مان مداخلۀ گويا  در اسارت  مردم

مردم بيگناه ما را به قتل می رساندند و ثروت ھای کشور را به يغما می از و ماھھا و سالھای اشغال ھزاران تن  روزھا 

 »  آوردن دموکراسی« و » نابودی طالب«و » کمک«  به اصطالح  مردم ساده انديش و خوشباور ما  در اذھان- بردند 

 در - جا بزنند ؛ و قلم به دستان مزدور ، اجنت و تمام رسانه ھای امپرياليستی ... و » آبادانی « و » رفاه ھمگانی « و 

 اسالم سياسی  بۀما از حر  در اين زمينه برای گمراھی بيشتر مردم ساده انديش و خوشباور- داخل و خارج افغانستان 

ديگر خجسته و ميمونش  از منظر  که ( بلی ، در چنين روزھائی غمبارو اندوه آفرين  استفادۀ شايان توجه می کردند ؛

بی ھيچ محافظه کاری و وابستگی ، توسط »  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد « ؛ پورتال مبارز وبسيار شجاع )بايد خواند

ه دستان شجاع عرض وجود کرد و ساحۀ کار و بار مبارزاتی اش را در عرصه ھای مورد و قلم ب انديشمندان مبارز

 به چند  ... ] و فلسفه و ھنرو   و ادب گرفته ، تا عرصۀ تاريخ ازساحۀ سياست و فرھنگ[  کوبيده شدۀ مان  نياز مردم

  .زبان و تازه به تازه ، گسترش در خور توجه وقابل ستايش داد 

و ھمکاران قلمی پرآوازه ترين  دوستان و رفقاء ھشتمين سالگرد پر ميمنت و پربار را به تمام گردانندگان اين قلم و تمام 

و پرخواننده ترين و شجاع ترين پورتال در گسترۀ وسيع الساحۀ انترنت از صميم قلب تبريک و تھنيت گفته به ھمه قلم  

  .می خواھيم   به دستان اين پورتال عمر طوالنی 

   )  ٢٠١۶ اگست ١۶( ورفقاء  ه توخی ، کبير توخی رحيم   

  

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 
 


