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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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 رزندگی پرشودر امتداد  

 

افتخار خود را عضو جنبش آزاديخواھی و عدالت خواه در چوکات   باًتوانم واقعا  که میًريحا بنويسم ص بايد ءابتدا

ياتم نوشته ھا و نظر ورتال که در تصحيحدانندگان پدانم و از گرب) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد (نشرات پورتال 

 دھمين سالگرد ظفرمند اين دژ مبارزه را به متصديان، ھمکاران موده،ن اظھار سپاس ،صميمانه مرا کمک نموده اند

 .قلمی و جميع خوانندگان تبريک عرض می دارم

 

شود و  ده ساله می) آزاد افغانستان - افغانستان آزاد(آزادگان  دانم درھمين روز ھای نزديک پورتال تا جای که من می 

انقالبی  ،انسانی تال در امر مبارزات شان بيانگر رشد سريع و محبوبيت پوررفقيت ھای چشمگياين ده سال مبارزه ومو

 دباش می  در سطح کشور وجھان ومردمی

 گردانندگان زحمتکش و انقالبی آن با ۀآزادگان معلوم است که مبارزات ھمه جانب تالجمند اين پور خوانندگان ارۀبر ھم

 ،سياسی ،حالتی که زحمتکشان کشورما از نگاه اقتصادی  درًالمللی مخصوصاشرايط ملی و بين  داشت  در نظر

ز ھای  شان شب ھا و روۀتوسط نمايندگان سر سپرد و زير لگد ھای استعمار  قربان شده  ًشديدا  اجتماعی و حقوقی

ستند ھ  ته و شرفباخبی وجدان ، عناصر پست فطرتزکه ھمه متشکل اای نشانده  گذرانند دولت ھای دست سياھی را می

 انجام نداده ... جھل و ،ی مردم از فقرئقی در جھت رھاعمل مثبت و متر که ھيجای عالوه  هاز ده ھا سال به اين طرف ب

 بوده و تا سرحد امکان برای نابودی اين و بيکاری قاچاق ،ءشاحف ،یئ آدم ربا،قتسر ،خود سبب ترويج مواد مخدر  اند
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 .تده گرفنبايد نا دي ،ده اندملت عمل نمو

تا سبب دوری    استعمار دامن زده شدهۀتجاعی و دست نشاندار مذھبی که از طرف دولت ،نژادی، تضاد ھای قومی

ه ھا در امتداد ئ توطۀتال آزادگان بود که با افشای ھممليت ھای مختلف با ھم برادر و برابر از ھمديگر گردد اين پور

 ساخته ن را بر مالاين و جبھه گيری خا فتنه ھا،دون ترس تمام نيرنگھابه پيش رفته و ب زندگی پر شور و انقالبی خود

   .است

 ،زن ،پير ،جوان يکا در کشور ما حمله و به ھزاران ھموطنکشور به رھبری استعمار جھانی امر ۴۶در شرايطی که

آزادی  پذيز بهايمان خلل نانمودند فقط و فقط ھمين پورتال آزادگان بود که با قامت رسا و  را زير خاک ما  مرد و اطفال

 ساخته و ءرا عليه ملت با شھامت ماافشا انسان از قيد ھر نوع اسارت با مبارزات پيھم تمام دسيسه ھای ملی و بين المللی

ھمه جا راه ھای اصلی زندگی نمودن را در چوکات مبارزات ملی   زيادی از ھموطنان بی خبر ازسبب شد تا تعداد

 .دتال را رھنمای خود سازنقالبی اين پوران تشخيص و شعار ھای

ھا يله ح تمام ۀده و خنثی کنند استثمار و استعمار جھانی بو،دھان ارتجاع تال مشت محکمی براين مبارزات انقالبی پور

 .  شان بوذه استو رنگ و شکل استعمار جھانی و نمايندگان  مختلف  در چوکات ھای  آنھاھایو نيرنگ

و انقالبی مطرح شده و بيانگر درد ھای   به شکل جدی   موضوعاتۀتال ھمھای انقالبی پور  الی نوشتهه در الب

تواند خود را مثل ده ھا  چگونه می که اين ملت مظلوم ين معضالت بوده و اين ارفت از  اجتماعی مردم و راه بيرون

ه دکه تو اين با در نطر داشتين سالھا تشريح شده است  ااز چنگال اھريمن ھای استعماری نجات دھند در ديگر  کشور

ی ئ به يک رھنماجزنند و احتيا ياد می کنونی را فرۀی از شرايط ظالمانئشه و کنار کشوررھاھای مردم در ھر گو

 خود را به ۀوظيف تال با شھامت سھم وباشند پور میانقالبی  جوی يک رھنما ورھبری و در جست انسانی کامل دارند

  استشکل انقالبی ادا نموده

که رھبران  با در نظر داشت صف بندی ھای قومی  انقالبی  ما برای پيمودن راه درستۀشيدکمانی که مردم ستمھر ز 

 تال به داد شان رسيده وپور نموده اند   بيشتر برده اند در شکايت بوده و نوع رھبری قومی را ردۀن بھرآ اقوام از

 .دوشادوش با آنھا ھمراه بوده است

شان خواسته اند شکل استعمار عربی را شيوخ عربی و عمامه پو و سگھای رگويانزو ،ارکه نوکران استعم ھر وقتی

در نظر داشت پاليسی   تال بوده که بادازند ھمين پورتخدير مغز ھای مردمان خوشباور ما بپر مقدس جلوه داده و به

 ت نموده اسءآنھا را افشانوشته ھای اين غالمان را به نشر سپرده واما  ھراس نشراتی خود تا حد ممکن بدون

 آزاد –افغانستان آزاد (چند سطر را به خاطرھمين پورتال  اين! ستان نھايت گرانمايه و مبارزان راه آزادی انساندو 

نوکران  ھای استعماری امپرياليستی و ما از قيد اسارت نيروۀملت مظلوم و به زنجير کشيد که برای نجات) افغانستان

اند؛ از خود گذشته و به ھر شکل  مختلف در جوامع بشری ظھور و خود را بر توده ھا تحميل نمودهشان که به اشکال 

، که يک رقاص شيوخ عرب، يک سگ زنجيری امپرياليسم و  ممکن از مبارزات بی امان عليه آنھا دريغ نکرده اند

  ؟؟!!!  بود در فر ھنگ ما واھدبی ريش نمی خواھد نوشتم و اينھم چيزی نو خ استعمار، يک مولوی ريش دار و يا
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