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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش ھا

  

 AA-AAاداره پورتال 
٢٠/٠١/١١  

 
 استقبال از صدمين گزارش مستقل

" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال   
  
  

کمال افتخار "  آزاد افغانستان–اد افغانستان آز"پورتال ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی
در افغانستان "دارد که صدمين گزارش مستقل خود را از داخل افغانستان زير عنوان 

يکی از مشخصات برجستۀ پورتال دشمن .   به ھم ميھنان تقديم می کند" چه می گذرد؟
افکن است که اخبار و جريانات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و  نظامی  کشور را 

ً از کشور به دست آورده و آنرا در پورتال گزارش ميدھدمست جا دارد بدينويسله .  قيما
مراتب امتنان و سپاس خود را به فرد فرد ھمکاران خويش در داخل کشور که در تھيۀ 

  .اين گزارشات زحمات پرمشقتی را متحمل ميگردند، ابراز بداريم
در "که در سه بخش "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "گزارشات مستقل پورتال 
و " ايران در ھفته ای که گذشت، در پاکستان چه می گذرد؟"، "افغانستان چه می گذرد؟

  :آماده می گردند، دارای خصوصيات آتی می باشند" گزارشات تصويری" 
  

گزارشات مستقل پورتال باعث شده است که مردم ما  از نفوذ منفی و غير  .١
اخباری و مطبوعاتی رھائی يافته و به جريانات اصلی کشور واقعی ساير منابع 

 .پی ببرند
  
  

گزارشات مستقل شک و ترديد مردم را نسبت به تداوم کار و ماھيت پورتال . ٢
از بين برده و روز تا روز به اعتبار جھانی و "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

 .ھمکاران پورتال افزوده است
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چنين . رتال تنھا خبری نيست، بلکه جنبۀ تحليلی ھم داردقل پوتگزارشات مس .٣
 .   طرز کاری ھم ميھنان را در تجزيه و تحليل وقايع سياسی کشور ياری ميرساند

  
اميدواريم که پورتال بتواند  درآينده ھم خدمات خود را به مبارزان راه آزادی عرضه 

  .ضد ارتجاعی باقی ماندکرده ھمچنان پيشتاز در ميدان مبارزۀ ضد امپرياليستی و 
  

     
  


