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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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  "خروش رعد"سايت 
  ٢٠١٦ دسمبر ٢٧

  

  "خروش رعد"پيام افتتاح سايت 
  ! "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متصديان محترم پورتال 

 .بپذيريد را ما صميمانۀ ھای درود

 وزين پورتال ھمکار و مماثل و دموکراتيک، - ملی ھای سايت رديف در را "رعد خروش" سايت گشايش وسيله، بدين

 ھای سايت و شما و ما ميان ھمکاری پل ايجاد با تا اميدواريم .دھيم می مژده شما به "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "

 اداء المللی بين و ملی مشترک مبارزۀ امر در را خويش چککو سھم بتوانيم ھم ما فکری، - سياسی مشترکات دارای

 .کنيم نشرات روشنگرانه خويش توان حد در ارتجاعی، و امپريالستی گستردۀ جناياتی افشا راستای در و نموده

 آن اعالن نشر اندک، اصالحات انجام دليل به ما ولی شد، آنالين دسمبر٢۴ تاريخ به قبل روز دو  "رعد خروش"  سايت

 - آزاد افغانستان "پورتال اول صفحۀ باالی در آن آگھی يا روزنه گذاشتن با تا آرزومنديم .انداختيم تأخير به امروز تا را

 .سازيد ممنون را ما و داده قرار بازديدکنندگان چشمرس در را آن روز، چند برای "افغانستان آزاد

 و افغان راستين مبارزان و ما ھمزبانان و ھا افغان به "رعد خروش" سايت گشايش رساندن گاھیآ به آرزوی به

 افغانستان"پورتال تمام متصديان و گردانندگان دست ،"آزاد افغانستان- آزاد افغانستان" وزين پورتال طريق از غيرافغان

  .فشاريم می صميمانه را "آزاد افغانستان-آزاد

 "رعد خروش"سايت انترنتی آدرس ھم اين
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 .باشيد سرافراز و موفق
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  :يادداشت

ما را عقيده بر آن است که ھر نھاد نشراتيی اعم از سايتھا، روزنامه ھا و جرايد، طيف معينی از خوانندگان خويش را 
با حرکت از چنين اعتقادی، . نه مرجع حتا برای يک طيف معين به شمار آيدداشته و ھيچ نھادی نمی تواند به مثابۀ يگا

 تأکيد می ورزيم، ضمن آن که به تزئيد و تعميق ھمکاری ھای مثمر و سازنده بين آحاد جنبش انقالبی و ضد امپرياليستی
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، استقبال نموده به که می توانند در نھايت مکمل ھمديگر باشند" خروش رعد"از افتتاح رسانه ھای مشابه مانند 
بنيانگذاران آن از صميم قلب شادباش گفته، دستان آنھا را در انجام وظايفی که برای شان انتخاب نموده اند، توانمند می 

  .خواھيم
 AA-AAادارۀ پورتال 


