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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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 Political  سياسی

  
  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١٨ اگست ٢٠
 

 به مناسبت سالگرد پورتال عزيز ما
مردم مظلوم کشورم  مکرات و د، را به تمامی نيروھای مترقی"نستانآزاد افغا-افغانستان آزاد" سالگرد پورتال آزادگان

 .دارم از صميم قلب تبريک عرض می

مبارزاتی پورتال  شرخکه در تمام اين سال ھا   اين، سال ديگری به عمر پورتال عزيز ما افزوده شد،با گذشت يک سال

 .گان و دست اندرکاران پورتال اظھار امتنان وسپاس نموددناز گردان بايد ،ماندناز جوالن باز 

ی ئسزادرخشد که نقش ب  درخشان در افق سياسی کشور ما میۀ چون ستار"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال وزين 

 .مردم ما دارداذھان در روشنگری وتنوير 

داعش  طالب و ، جنگساالران جھادی، دولت دست نشانده و پوشالی داشتهل نه تنھا نقش برازنده در افشای ماھيتپورتا

لی ھميشه به افشای ماھيت امپرياليزم جھانی اين دشمن سوگند خورده خلق ھا ل بين المۀرا به شالق کشيده بلکه درعرص

 . استدست يازيده واز تالش باز نمانده

بند آن شب و  در  مردم ، جاريست از ھر طرفجوشد و جوی ھای خون خون می در  ماکشورکه  در شرايط کنونی

 آن ھر روزه از مردم ما ۀپرياليزم جھانی و دولت دست نشانداممی گذرانند و در شرايط تحت فقرزندگانی خود را  روز

و ھزاران  دشون  کشته میئیتوای و نئ کشور در حمالت عساکر امريکاۀھزاران ھزار انسان رنجديد ودنريگ قربانی می

موجوديت ھمچو ، ی در چنين شرايط،ا از دست می دھندخود و فاميل خود ر عزيزھایجانباحمالت انتحاری  گريدتن 

 .خار بايد کردفتباشد و به موجوديت آن ا می  مبارز و رزمنده از ضروريات روز،زادهآپورتال 

اران نفرين به ميھن  نه تنھا ھز که دارد جا،به روز استرداد استقالل کشور استروز سالگرد پورتال که مصادف 

  :دادبايد  پيام  مابه مردم عزيز بلکه با ندای بلند ، گفت دارو دستۀ شان و"عين و غين" چون یفروشان

 زيمبيامو تاريخ کشورخود از شما بايد  ما و، ای ستم ديدگان کشور،برادران تحت اشغالخوالھران و  ای ، ای عزيزان

وری تامپرايعنی ن ن زماآمقابل ابر قدرت ه مت واالی وطن پرستانه بھلی ولی با با دست ھای خاما نياکان چگونه  که

 .زاد نمودندآ را ود کشور خ ورا به خاک ماليده  آنۀپوز  وندخاستبر به پا "انگليس"

 را که چند سال قبل تحرير کرده ام  ای آزادی منظومهراه ۀ  جانباختقسمت به پاس قدردانی از نياکانين ا دارد دریجا

 . جلب نمايم به آنتوجه شما را
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 يادی از نياکان
 هـــشينـپي خ ـــاريـآن ت در

 نياکان آن ابرمردان آزاده

 هــاسـرود رزم وحمــبا س

 ارهــکبـه يـد بــربستنـمـک

 هــورانـد جسـا خاستنـبه پ

 باره رـھ ز رج وـر بـزھ

 هــناـه بر شـرفتـتفنگ بگ

 هـــمشت باروت به حميان

 هــی دانـمـک و ی آب ـمـک

 هــانعاـد شجــردنــام کــقي

  زادهاجنبی و اجنبیدست ز

 زادهآد ـــديرــن گــوط

 زارو نه صدونوزدهـھ
 ه

 

  


