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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  پيام انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان به مناسبت ھشتمين سالروز

  "ن آزاد افغانستا-افغانستان آزاد"تأسيس پورتال 
  

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

 آزاد - افغانستان آزاد"ت رھبری انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان ھشتمين سالروز تأسيس پورتال وزين و مبارزأھي

شور خدمت تک تک شما عزيزان صميمانه را که مصادف است با نود و ھفتمين سالروز استرداد استقالل ک" افغانستان

  .تبريک گفته و برايتان آرزوی موفقيت می نمايد

م برای بھبود سر برده و اميد چندانی ھه متأسفانه کشور عزيز ما امسال نسبت به سالھای قبل در وضعيت خيلی بدتری ب

کشور باعث ريختن خون ھزاران شدت جنگھای ارتجاعی و خانمانسوز در اکثر واليات . می گردددر کوتاه مشاھده ن

 ميليون تن به نقاط ديگر گرديده است؛ سه و نيم ميليون معتاد در ميان مرگ و ۴ھموطن زحمتکش و بيجا شدن حدود 

در کشورھای ھمسايه ھمه روزه با تحقير و توھين پوليس آنکشورھا سر می برند؛ نزديک به ھفت ميليون تن ه زندگی ب

 ميليون نيروی فعال کار از بيکاری رنج برده و در چوکھای شھر کابل و ساير ۴روزھای سختی را سپری می کنند؛ 

 را سر برده و صدھا مشکل ديگر زندگی شانه  درصد در زير خط فقر ب۶٠شھر صبح تا شام سرگردان ھستند، حدود 

  .تھديد می کند

در يک چنين وضعيتی که رسالت نيروھای پيشرو جامعه برای رھبری و نجات زحمتکشان از مشکالتی که 

ی که به دور از تعصبات مليتی، سمتی و ئ، نقش سايت ھا و نشريه ھادامنگيرشان بوده، خيلی خطير و دشوار می باشد

 آزاد -افغانستان آزاد"پورتال وزين و مبارز .  و ارزنده می باشدزبانی حقايق داخل افغانستان را انعکاس دھند خيلی مھم

 ی می باشد که در مدت ھشت سال فعاليت خود خوب درخشيده و حقايق را طوریئيکی از معدود سايت ھا" افغانستان

  .ست، انعکاس داده استھکه 

را دوست و ھمکار نزديک و صادق " ن آزاد افغانستا-افغانستان آزاد"انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان، پورتال 

خود دانسته، از نشر به موقع مطالب زيار و اعالميه ھای انجمن در پورتال ابراز سپاس نموده و برای دست اندرکاران 

  .  آرزوی موفقيت ھای ھرچه بيشتر را می نمايد،و متصديان پرتالش و مبارز آن

  موفق و سرفراز باشيد

  نستانانجمن اجتماعی زحمتکشان افغا

 ١٣٩۵ اسد ٢٨


