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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١٩
 

 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "تبريک به پورتال با عظمت 
  
خواھم با چند سطر مراتب سپاس و  شود، بلکه می یعکس تعامل ھميشگی، امروز تبصرۀ سياسی تقديم ھم ميھنان نمه ب

  .تقديم نمايم"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " سرفراز هتبريکات خود را به پيشگاه بنيان گذاران پورتال ھميش

 را افتخار آشنائی يافتم، سعی کرده ام گزارشات کشور"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "که با پورتال بزرگ  از زمانی

آشنائی من با اين پورتال معظم تصادفی . طور مختصر که برای خوانندگان خسته کن نباشد، خدمت اين پورتال تقديم کنم

به تعداد کثيری از سايت ھای ھم وطنان سر زدم تا بتوانم يک .  بود، اما با دقت کامل مورد انتخاب من قرار گرفت

در نھايت بعد از مدت چند ماه و تحقيق پيرامون خط  .ايت ھمکاری نمايمسايت قابل قبول را برای خود بيابم و با آن س

  .نشاند را يافتم تا عطش مرا فرو" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " و رسالت تاريخی سايت ھا، پورتال متعھد یمش

که ھفت سال قبل به ھمت چند تن از فرزندان صديق و پاک طينت کشور بنيان گذاری شد، يک افتخار  اين پورتال 

سيس تا کنون، أاز بدو ت. رود بزرگ نه تنھا برای بنيان گذاران بلکه برای کليه ھم ميھنان راستين راه آزادی به شمار می

ال با اصوليت کامل تطبيق گرديده تا انحرافی اتفاق  اساسی اين پورتیدرين  پورتال کمترين لغزش ديده نشده و خط مش

بدون "  آزاد افغانستان–زاد آافغانستان "مبارزات ضد استعماری، ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی پورتال . نيفتد

  .کمترين تعلل تداوم يافته است

ئی اند و به يک نحوی خود دارند، اما در عمل ضد ملی گرا  يک عده از سايت ھای ديگر خود را ملی گرا معرفی می

در تعھد اخالقی و "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "افتخار پورتال . را در آغوش امپرياليسم و استعمار انداخته اند

 آزاد -افغانستان آزاد"اين خصوصيت و کيفيت بی مانند، پورتال . مبارزاتی اش  نسبت به مردم افغانستان است

  . ھای وابسته و ارتجاعی و ضد مردمی مجزاء ميسازدرا از سايت "  افغانستان

تبريک "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "با استفاده ازين فرصت، بار ديگر از صميم قلب به بنيان گذاران پورتال فخيم 

  .  عرض می کنم و موفقيت ھميشگی اين فرزندان رشيد کشور را تمنا می نمايم

 

 


