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 !گانزادآ وزين پورتالفرخنده و سر بلند باد 
 ) ازاد افغانستان-افغانستان ازاد (

 

 ۀ؛ ھم"زاد افغانستانآ -زاد آافغانستان " وزين و محترم پورتالافتخار با تجليل از پيروزمندی  ھشتمين سالگرد پر 

خواھی و زاديآ علم بردارن اين کانون علمی فرھنگی و أکه در خور و ش  و انقالبی چيزیهزاديخواآ ،دانشمندان متبحر

و چيزی برای ما باقی نماند . با ما خوانندگان و عالقه مندان شريک ساختند ، نگاشته  و ضد امپرياليستی قابل ستايش بود

 .ن بنويسيم ، ولی وصفش بی پايان می باشد آن و وصف أکه در ش

دگان پر ارج نولين و دست اندرکاران و نويسؤبه مسرا  که گذشت ی پيروزی ھشت سالًةوالنه و وظيفؤ شکسته قلم مسمن

 .فرستم   تبريک و تھنيت میآن

زاديخواھی برای آ ۀموزشی سياسی ، تاريخی و دژ مبارزآ يک  مرکز "تانزاد افغانسآ -زاد آافغانستان " وزين پورتال

 . فارسی زبانان و پشتو زبانان می باشد - سايت در سطح منطقه برای دری ن پر خواننده تري،نسل جوان ما بوده 

ا واسطه شدنم ت معلم توانا و مبارز انقالبی اجازه می طلبم "سيد حسين موسوی"به خصوص  اين سايت، گاناز گردانند

به ساير گردانندگان، ھمکاران قلمی و خوانندگان را پورتال پيروزی بزرگ و ارزشمند را قبول نموده از جانب من 

  .دارندتبريک و شادباش عرضه پورتال، 

، و فعال نگھداشته اندمندان باز ه زاديخواھی را برای عالقآموزشی و آ ۀموزش اين مدرسب آ که دریدانشمندانتمام  از 

  :شوم ور آبا سپاس و قدردانی ياد جای دارد تا از آنھا 

نسرين معروفی ، محترم کبير توخی مبارز دپلوم انجنير معروفی ، خواھر گرامی ر خليل هللاينانجدپلوم استاد گرانمايه 

سپری نموده اند ، داکتر صاحب خواھی در زندان باستيل پلچرخی  زاديآ ايام زندگی شان  را در راه  نانقالبی که بھتري

 ، امادور نويدی ، و به صد ھا .زاد لآحميد محوی ، بھرام رحمانی ، محترم سديد صاحب، مير عبدالرحيم عزيز ، 

 .زاده و پر توان که از زحمات شباروزی شان بھره مند ھستيم آُنويسنده 

ش اسم ًبناء ما تعھد سپرده بود ۀمردم در بند کشيدزاديخواھی با آرا روزنامه گفت چون از موضع  نآاين سايت که بايد 

تشين و انقالبی به احتزاز در آخواھی را با قلم زاديآحقا که درفش .  انتخاب نمود "زاد افغانستانآ -زاد آافغانسنان "را 
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نھا  را با قلم آکه  ارتجاع داخلی و حاميان  جھانی  تا جائی گردد   ت ھر روز قدم ھايش استوار تر میشورده ؛ و با گذآ

 .لستدستان مزدور شان به لرزه انداحته ه ب

زادی قلم و عقيده ھر نويسنده که موضع ضد امپرياليستی داشته آبا حفظ  احترام به : که قابل سيايش می باشد ديگری چيز

 ا بعد نگرديده، اين مجال مسا ولی به نويسندگان مزدبگيرمی گردد،شر تزاده منآباشد مضامين شان درين سايت وزين و 

 .است به تحليل کشانده شده و نفی گرديده  نوشته ھای شانًمنطقاو قلم 

ش موختنآموختم که به آ و آنچه را ن بوده ام آ ۀکه دارم خواننده ھر شمارای من در اين مدت ھشت سال از روی عالقه 

 .ضرورت داشتم 

 .اين سايت علمی را نموده ام  دوستانم سفارش خواندن مضامين پر محتوای ۀ به ھماز ھمين رو 

زاد آ - زاد آافغانستان "پورتال حضور ھر يکی از منسوبين و گردانندگان را در پايان بازھم تبريکات قلبی و صميمانه ام 

 .دارم   تقديم می"افغانستان

 .زادگان است آن آپيروزی از در نھايت 

 دگرمن احمد کندھاری 
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