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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  

  ..."زندگانی بی ھدف مرگ است       مرگ تلخ و طاقت سوز"
  

پورتال در مدت ھشت . ل قبل فعاليتھای نشراتی خود را آغاز نمودھشت سا" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

سال جھت ارتقای فکری و آگاھی دادن ھموطنان ما در مسير نيل به آزادی کشور ما افغانستان در شرايط ناھنجار 

سپردۀ کنونی، يعنی اشغال کشور توسط امپرياليسم جھانی، استعمار و ارتجاع و افشای ھويت مدافعان و جاسوسان سر 

  .می دھدرا ادامه   گامھای مؤثر وارزشمندی را گذاشته و در آينده به يقين که آنو تحقق اھدافشآنھا در اين عرصه، 

صدای خود را از طريق مصاحبه يا ی که ھر روز در پورتال قلم می زنند و مبارزدانشمندان، نويسندگان و سخنوران 

يشان در واقع ثمرۀ فعاليتھای مبارزاتی، جانفشانی و از خودگذريھا و ھا به گوش ھموطنان خود می رسانند، اين عمل ا

به ھمين ترتيب گزارشگران پورتال چه از داخل کشور و چه ھم از کشور ھای . مبرم مبارزان استپذيری ليت ومسؤ

ی مختلف به يه ھای دقيق در زمينه ھائ از اوضاع داخل کشور و تھيۀ احصا با گزارش....  اروپائی، امريکا، آسيا و

 مضامين را از زبانھای بدون وقفهبرگردانندگانی که ھر روز . درک و فھم و آگاھی ما و ھموطنان ما می آفزايند

و ه گرگونی اوضاع کشور ما افغانستان، کشور ھای ھمسايزد ترجمه می نمايند و ما را افارسی- دریخارجی به زبان 

  .طلع می سازند، در واقع کمک بزرگی به ھمه جانبه نگری خوانندگان پورتال ارائه می دارندمديگر کشور ھای جھان 

پس گفته می توانيم که در چنين شرايط حساس وظيفۀ ھمه انسانھای آزديخواه و ضد امپرياليسم و ارتجاع است تا مبارزۀ 

  .زاتی خود نمايندضد استعماری و ارتجاعی را جزء انصراف ناپذير پيشبرد اھداف واالی مبار

پورتال در مدت ھشت سال وفادار به ارزشھای مبارزاتی در ابعاد مختلف، باورمند و معتقد به اھدافی واالی انسانی، که 

استوار و نترس گام برداشته و جھت تحقق آن   بشر و عدالت اجتماعی است،وقحقرعايت آزادی، دموکراسی، 

  . را در زمينه ايفاء می نمايد، تا روح دموکراسی را تجسم ببخشد ایهروشنگری نموده،   سھم فعال و نقش ارزند

به آرامی  گاھی جھان ستم ديدگان با موجوديت و اقتدار امپرياليسم جھانی و ارتجاع ھار که ما می دانيم ھيچ طوری

  .ندکه خلقھا با اتحاد و ھمبستگی، قاطعانه عليه آن دست به مبارزۀ پيگير بزن نخواھد رسيد، مگر اين

  پس ھدف و وظيفۀ ماست، تا با اعتماد به نيروی خلقھا، ھمه در مسير سرنگونی نظام بی رحم و استثمارگر و ضد 

  .نباشد... زندگانی ما بی ھدف، مرگ تلخ و جانکاه تاانسانی حاکم مبارزه نمايم، 

 
 


