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  گروه چه گوارا

١٧/٠٨/١٠  

  

  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " پورتال یبا درود به دوستان و رفقا

   .مئيگوي مدي نباشخسته به شما

ده  بما وان م االکي رانيعن ساندوست و فع روه ان تتان را بستي چپ و کمونن گ شاري میگرمه  دس ه ميف  و حاضر ب

  مي افغانستان ھستۀدي مردم ستمدی مشکالت و دردھای افشای باشما در راستایھمکار

ا ر پادهي عقم ان ب سانهي م دي متي ان راباش ا ھمگی و ب سان ھ ا ان ستند و ھی م ر ھ ردني بی فرقچي براب تمد م  دهيم س

  ميشوي مردم تحت استثمار قائل نمگريافغانستان و د

ااز رامي خواھشمندزي نء شما دوستان و رفق تي دری ب اب در اف االت و کت ار و اطالعات و مق ردن اخب دل ک  و رد و ب

روه ا وینترنتيگ ضو ش وارا ع ه گ ورتدي چ ري دکهي ، درص ال گ دگان پورت تان و خوانن ستان آزاد" دوس  آزاد -افغان

   شد مي گروه خوشحال خواھني آنھا در اتي باشند ما از عضولي مازي ن"غانستاناف

  مي کنلي در مقابل ارتجاع تبدی انقالبیروھاي نی مبارزه و سازماندھی برای گروه را به گروھني اميتواني مما

ا رديماس بگ تري زليمي ای از آدرس ھایکي با تواندي گروه ھست ، مني در اتي به عضولي ھرکس ماکهيدرصورت  ت

   را عضو کنندی گروه ورانيمد

  مي شما ھستقانهي رفی ھمکارمنتظر

   ھمگان بصورت برابر باشدی برای که کار و نان و آزادی روزدي و به امیروزي پدي امبه

   گروه چه گواراراني طرف مداز

 

com.yahoo@2000_guevara_che  

  

com.yahoo@2010babakmazdaki  

  

  :يادداشت
م ديم می داري ال را تق اران تخنيکی پورت صديان و ھمک رم و احترامات مت ز، درود ھای گ د . دوستان نھايت عزي امي

  . در پيشبرد اھداف واال و انسانيی که در نظر داريد ھميشه موفق باشيد،سالمتیبر خورداری از است ضمن 
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ال ا پورت ستان آزاد"تا جائيکه به ھمکاری ب ستان-افغان ا "  آزاد افغان م ب از ھ م و ب ه اي شه گفت ا ھمي رد م اط می گي ارتب
خط فکری و اھداف مينی که با ا آنکه صفحات پورتال برای تمام مطالب و مضۀصراحت ابراز می داريم که به عالو

وده،  تقبال نم ه گرمی اس تان ب اير دوس راز ھمکاری س ز از اب پورتال موافق باشد باز بوده و باز خواھد ماند، خود ني
  . تعميق شناخت متقابل، محتوای ھمکاری ھا را ارتقاء دھيمبا مشترک ۀحاضريم در بستر مبارز

ستان ما از نخستين روز ھای تأسيس پورتال در عمل به اثبات رس واری افغان ار دي ه چھ ال ب انيديم که حدود کار پورت
ه  ه رزم دشمن افکن خويش را علي ی منطق محصور نمانده، حاضر است تا به مثابه بخش کوچکی از نيروھای انقالب

ا دعوت . دشمنان منطقه ئی و جھانی در ھمسوئی و ھمکاری تنگاتنگ با ساير انقالبيون به پيش برد ا م ين مبن ر ھم ب
  . به مثابه لبيک  به ندای پورتال دانسته دستان تان را با گرمی می فشاريمشما را

ه  د گذشته ب ه مانن ا ب يم ت د آن ان، آرزومن ی ت در ھمين جا امکان را مساعد دانسته با ابراز امتنان از ھمکاری ھای قبل
  ھمکاری ھايتان ادامه داده، به نبرد مشترکمان عليه امپرياليسم و ارتجاع ياری رسانيد

                                                                                                  شاد و موفق باشيد
 AA-AA                                                                                            اداره پورتال 

 


