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  ھشت سال موفقيت
  

شت سر  ھشت سال را با متانت و پيروزی پ،با زحمات شبانه روزی"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال معظم 

دو ماه ھم دوام نخواھد "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "علی رغم پيش بينی ھای مزدوران استعمار که پورتال . گذاشت

. کرد، اين پورتال بدون سکتگی به فعاليت مبارزاتی خود ادامه داده و کمترين تعللی در کار آن رونما نگرديده است

 ھمکاران و نويسندگان پورتال تبريک و تھنيت بگويم و برای شان بقای عمر و بنابران، جا دارد که به ھمه متصديان،

  . سعادت و سرافرازی آرزو نمايم

ضد استعمار، ضد امپرياليسم، ضد ارتجاع و ضد : در نوع خود مانند ندارد"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

"  آزاد افغانستان–افغانستان  آزاد "رياليستی پورتال ھمين خصوصيت ضد استعماری و ضد امپ.  ميھن فروشانۀھم

 دست یپورتال ھيچ گاھی از خط مش. است که اين سايت مبارز را از سايت ھای وابسته به استعمار فرق می بخشد

داشتۀ خود عدول نکرده و افتخاردارد که  رسالت تاريخی خويش را در پيشگاه تاريخ و مردم خويش با صداقت و پشت 

تابع اصول "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "کدام سايت و در کجا وجود دارد که مانند پورتال . رساند ه انجام میکار ب

  .خود باشد و از مسير شعار گونه اش منحرف نشده باشد

نيست، بلکه ھدف مقدس اين پورتال ، خود پرستی و خود بزرگنمائی " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھدف از پورتال 

. خدمت به ھم ميھنان و روشن ساختن اذھان آنھاست که اين را برای خود يک وجيبۀ بزرگ ملی و مبارزاتی  می داند

که ھدف يک فرد  زمانی. مبالغه و خودنمائی نشود، پورتال درين راستا به موفقيت ھای غير قابل انکار دست يافته است

وردن مقام و پست نباشد، می تواند با  خيال راحت آدست ه يت، پول خوری، رشوه ستانی و آرزوی بو يا يک گروه و سا

  . پورتال به اين آرزوی  مقدس رسيده است. در خدمت مردم و ميھن خود قرار گيرد

مادی دی به سوی کسی دراز نکرده و نه از فردی تقاضای کمک دست تک"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

متصديان از عھدۀ مصارف ناچيز پورتال به خوبی بر می آيند و عار می دانند که  از ھر کس و نا کسی .  کرده است

سيس پورتال بر مبنای شرافت جبلی متصديان تھداب گذاری شده است، ازينرو از به جان زدن و أت. کمک مادی بخواھند

است که "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ری و صداقت پورتال ھمين راست کا. فريب دادن و نيرنگ زدن به دور اند

ھمين شيوۀ راستی و صفای قلب است که .  دود از دماغ خاينان و تقلب کاران کشيده و آنھا را جبون و ذليل ساخته است

  .  جرأت ھمکاری  را با پورتال آزدگان در خود نمی بيندی متقلبھيچ
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به مبارزات ضد استعماری و ضد امپرياليستی خود کماکان ادامه خواھد داد و "  افغانستان آزاد–افغانستان آزاد "پورتال 

 . برای آزادی مردم و استقالل  کشور مجادله خواھد نمود

 

 

 
 


