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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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  .آزاد ل
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 !ين نه سال پر افتخار که گذشت اشادم از
 

ندۀ محرومان کشور ين که نه سال پر افتخار از مبارزات رخشنده و تابناک پورتال تابو شکن و رزماشاد و خوشحالم از 

با شکوھمندی خاص " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "در جھت آزادی انسانھا از تمام قيود بردگی و بندگی  يعنی پورتال 

 .و با سر بلندی و افتخار گذشت 

 ارج دراين مدت ًمرور کوتاه  بر فعاليت ھای بال منقطع اين پورتال که به ھمت بنيانگذاران واقعا  دانشمند ، انقالبی وپر 

ِنه سال  در راه روشن شدن اذھان نه تنھا مردم دور نگھداشته شده از علم و دانش بلکه در روشن شدن ذھنيت ھای  ِ
خمود و جمود تعداد زيادی از ھموطنانی که خود را روشنفکر می گفتند و يا اين که نظر به مقتضيات  زمانی  و شرايط  

کار برای بيداری شعور .  خارج کشور با چنين نامی بر مردم تحميل شده بودندمسلط  و غير قابل قبول در داخل و

رھنمائی و بسيج انسانی نيروھای محرکه  انقالب توده ھا برای  به  سياسی، فھم حقوقی ھموطنان محروم و درد ديدۀ ما،

انسانی و انقالبی پيشتازان و وجود آوردن جامعۀ مرفه انسانی که انجام داده اند ھمه گواه تاريخی رفع مسؤوليت ھای 

البته دراين مورد استثناء ھائی ھم موجود است  مثل ادب کردن .  انقالبيون راستين در چوکات بندی اين پورتال است

 ؟...." غفور سنا و "و يا خميده  پشت ھای ھالندی " ھاشميان"جانوری به نام 

 اين نه سال در پورتال آزادگان  نوشته شده متوجه واقعيت ھای دوستانی که وقت داشته باشند با مطالعۀ آنچه  در جريان 

  .غير قابل انکارخواھند شد 

نوشته ھا ، تحليل ھا از او ضاع تاريخی ، اجتماعی  و سياسی نه تنھا کشور ما بلکه از تمام جھان و عمل کرد  تعدادی  

ًتال ديگر مقايسه گردد تفاوت ھا واقعا روشن وواضح زيادی از ھمکاران قلمی اين پورتال اگر با  چند سايت و پور

 .خواھد شد 

ًاين پورتال عزيز واقعا رزمنده و با شھامت : به شرافت شما عزيزان محروم از تمام حقوق انسانی! ھموطنان شريف

 نشرات اگر شما بحث ھای متفاوت شرح داده شده در.ًبوده و در چوکات واقعا انقالبی  دراين مدت عمل نموده است 

اين قھرمانان واقعی انسانی نه تنھا : روز مرۀ پورتال را با بيطرفی و قضاوت سالم انسانی مطالعه فرمائيد می بينيد که 

در راه سعادت و خوشبختی طبقۀ محروم ما مبارزات خلل ناپذير نموده اند بلکه برای روشن شدن اذھان ھموطنان 

را به نشر سپرده اند و برای ) اسالم غير سياسی(وضوعات دينی يعنی موضوعات ادبی ،علمی و اجتماعی  به شمول م
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روشن شدن حقيقت ھای نھفته و پشت پرده از ھيچ نوع سعی دريغ نورزيده اند و تا توانسته اند در افشای ھمه جانبۀ 

د بلکه برای محو اين دسايس ، خيانت ھا وجاسوسی افراد وابسته به ارتجاع داخلی و امپرياليزم جھانی نه تنھا کوشيده ان

 . پديده ھای شوم ازھيچ نوع مبارزۀ انسانی دريغ ھم نکرده اند

پس بيائيد دست به دست ھم داده  با استفاده از ھمين شرايط موجود در چھار چوب اصوليت و طرح ھای اين پورتال 

 تمام مظالم وبيداد گری ھای روشنگری نموده عليه)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (گرانمايه  و مردمی خود ما 

بسيج شده و در روشنائی انديشه ھای  ) اسالم نما ھای عرب پرست(ًمخصوصا تفاله ھای تاريخ  استبدادی زورگويان و

انقالبی  وانسانی عليه اين دالالن زر و سيم به پيش رفته و اين سيستم کھنۀ استعماری و استثماری  را با قھر انقالبی از 

 خرابه ھای بد بوی آن، جھانی از نو با فضای عشق و محبت ، انسانيت و شرافت بنا نمائيم  و من يقين بين برده و بر

کامل دارم که می توان به چنين آرزوی مقدس ما و فرزندان ما و يا ھم نسل آيندۀ سرزمين محرومان خواھد رسيد به 

            :                                                شرط اين که 

  قطره قطره عاقبت دريا شويم–کم کمک ازھرکجا پيدا شويم 

 

 


