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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

  
  رزم آزادی

 ٢٠١۶ اگست ١٨
  

   به مناسبت ھشتمين سالروز تأسيس پورتالتبريکپيام 
  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  

  "! آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "دست اندرکاران و گردانندگان مبارز  پورتال وزين

 آزاد - افغانستان آزاد"صميمانه ترين تبريکات و تمنيات نيک خودرا به مناسبت ھشتمين سالروز تأسيس پورتال 

  . خدمت تک تک شما عزيزان تقديم داشته و آرزوی موفقيت، سالمتی و عمر زياد برايتان می نمايم" افغانستان

"  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ُمند به مطالب و نوشته ھای پرمحتوای پورتال رسالتمند ه به حيث يک خواننده و عالق

  . دانم ُخرسند ھستم که خودرا در اين تجليل پر افتخار شريک می

 ۀرا به خود مصروف ساخته است و حوادث خونبار روزان محواسھرچند اوضاع پر تالطم افغانستان تمامی ذھن و 

 نيروھای مسلح و جناياتی که از سوی جنايتکاران شريک در قدرت حکومت پوشالی از يکطرف وکشور با فجايع 

ی طالبان و داعشيان از جانب ديگر مجال سر زدن به سايت ھا را از ما گرفته است، اما با آنھم ئمتحجر و قرون وسطا

زده و از مطالب ارزشمند و " فغانستان آزاد ا-افغانستان آزاد" ھمواره کوشش می کنم در اولين فرصت سری به پورتال

  . دستان توانای آن مستفيد گردمه نوشته ھای قلم ب

را با  را داشته و در بسياری از موارد نمی توان آن ويژگی ھای خاص خود"  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" پورتال

 پورتال را با نيروھای انقالبی و ۀرابط. مقايسه کردسايت ھای ديگری که از  تعصبات مليتی و زبانی متأثر می باشند، 

 خوبی در ميان چپ انقالبی افغانستان ۀوطنپرست داخل کشور حسنه دانسته و از اين بابت افتخار می کنم که چنين ميان

 - افغانستان آزاد"مطمئن ھستم اگر شخصيت ھای خوشنام و سابقه دار جنبش که گردانندگی پورتال محبوب . وجود دارد

 می توانند نقش تعيين کننده ای در وحدت و يکپارچگی ،را به عھده دارند کمی گام فراتر بگذارند" آزاد افغانستان

.  نمايندأً طبقاتی بوده و فعال از پراگندگی رنج می برند، ايفۀعناصر و نيروھای انقالبی که متعھد به کمونيسم و مبارز

بيش از ھر زمان انقالبی چه در افغانستان و يا در خارج از کشور زيرا در وضعيت کنونی نيروھا و تشکالت چپ 

ی و وحدت ميان ھم نياز دارند و متصديان و ھمکاران خوب پورتال در اين زمينه می توانند نقش ئديگر به يک ھمسو

  .تاريخی و سرنوشت ساز خودرا داشته باشند
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 خود از امکانات خوب مالی بھره مند بوده و تعدادی را ،شانبا وجود ادعاھای بلند باالی که  انتظار ما از کسانی نيست 

سر برده ه ھم به خدمت گرفته اند، بلکه توقع از کسانی می رود که عمری در ميان جنبش و تشکالت انقالبی افغانستان ب

 ۀه ھای رنجديدی تودئ ھم قلبشان برای کمونيسم و رھاًرھبری کرده اند و فعالرا  از زمان اين تشکالت یاند، در مقاطع

ًيقينا وجود ھمچو شخصيت ھا را که در ھمکاری نزديک با پورتال محبوب . کشور از ستم امپرياليسم و فيوداليسم می تپد

  .ًقرار دارند، می توان قويا احساس کرد"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  !به پيش به سوی سوسياليسم

  !مرگ بر امپرياليسم

  ١٣٩۵  اسد ٢٨) رزم آزادی(

  

   

  

 

 
 


