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  دگرمن احمد کندھاری

 ٢٠١۵ اگست ٢٠

  ۀبه مناسبت ھفتمين سالگرد شکوھمند و فرخند
 "زاد افغانستانآ -زاد آافغانستان "

 )زاد افغانستانآ -زاد آافغانستان "ت محترم و وزين ويبساي( زادگانآبه پيشگاه واالی راد مردان و 

 .ٔبرای  نگارنده به ھر اندازه که در توصيف و تمجيد اين صفحه زرين تاريخی بگويم و بنويسم اندک خواھد بود 

موزش رھنمود ھای مبارزاتی برای آن که در روشنگری و آستيز و دشمن زاده آ ،از نويسندگان متبحر ، مبارز ، انقالبی

 در اعتراف به آنٔمبارزان راه ازادی کشور عزيز درين برھه زمانی مکتب و معلمی خوب و ورزيده می باشد که از 

 .واھد توانستخ چشم پتی نیھيچ فرد با وجدان

  و  راه يافتم و به ويژه به رھنمائي و تشوی"زاد افغانستانآ - زاد آافغانستان "ترم و وزين ح مپورتالکه به  از زمانی

 بسيار عزيز بسا چيز "موسوی"مبارز نستوه   و"کبير توخی" مبارز و انقالبی گرانقدر و گران ارج ۀب دو نويسندترغي

موختم که برای خودم ھم باور نکردنی می باشد ، و به اثر تشويق و رھنمائی محترم کبير توخی توانستم خاطرات و آھا 

 .ممنون و سپاس بی پايان از شما معلمين بی ھمتا . طريق با ھموطنانم شريک نمايم داشته ھايم را از ھمين 

نژادی، مذھبی، قومی، (موکرات ، ضد تبعيض ، دمتعھد : ٔ دھکده جھانی ککترونييگانه سايتی که در صفحات ال

زاد آ - دزاآفغانستان ا(زادی بيان و انديشه تشخيص نمودم ھمين سايت محترم ووزين  آو علم بردار ) سياسی و بشری

 .بود) افغانستان

 بس سترگ و انجامش  کاری  دشوار بوده و ھر ۀ ضد ارتجاع و وطنفروشان ، وظيفهدوش کشيدن علم روشنگری به ب

 منافغ شخصی اش را در خدمت   منافع مردم و تمامزاديخوا که آمده نمی تواند به جز از راد مردان آکس از عھده اش بر

 .، از تھديد به مرگ نيز نھراسنده کشورش وقف نمود

ه را ب)  ازاد افغانستان- افغانستان ازاد   (ۀزادآمده از سعی و تالش شباروزی گردانندگان محترم و آاين پيروزی ھای بر

و سال ديگر . دارم   می عرضتبريک قلب  صميماز ولين تخينکی ؤنويسندگان و  مسمتصديان، حضور ھر يک از 

 .پيروز مندانه سپری نمائيدرا ھم سالھای ديگر 

 با درود،  تبريک و تھنيت

 .ن شما است آپيروزی از 

٢٠١ /١٨ /٨۵ 

 

 


