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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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 .آزاد ل
 ٢٠١۶اگست  ٢١

  

 !جمله ای ندارم تا بيان کنم
 

نسانيت ، ا منطق، که با نيروی علمیان و نسل بيدارگبه مناسبت رسيدن ھشتمين سال از مبارزات پر افتخار پور تال آزاد

،  شجاع خانمی مبارز"نسرين معروفی"دپلوم انجنير ،" خليل هللا معروفی" انقالبی استاد سخن دپلوم انجنير ۀحيو رو

 نويسنده ای پر شور و توانا و چند "عبدالرحيم عزيزمير" مبارز و انقالبی شناخته شده و محترم داکتر "موسوی"استاد 

سير انقالبی بدون ترس از ذاری شده است و تا امروز در مگو پر کار پايه  مبارز ،شخصيت  ديکر از انسانھای باشرف

فتن و افشای حقايق پشت پرده از گاستای در ران معلوم الحال شان  گ تھديدھا و تخويف استعمار و نمايند،ند ھاپرو پاگ

ان جليل القدر گدانندکان و نويسندۀ گر که شايستگ خواستم حرف ويا ھم کلماتی بزر،ھيچ نوع تالش دريغ نکرده اند

 ،عالقه، پورتال باشد به نام تھنيت و تبريکی داشته باشم اما شرافتمندانه ھيچ کلمه و جمله ای که بيان کننده احساس

 )تھنيت(ۀ فلھذا با ھمان نوشتن کلم ،ان باشد يعنی عقل قاصرم نتوانست مرا کمک کندگمحبت و احترام نسبت به اين بزر

 .کنم  میءاکتفا

بانيان ، و قر مرد و زنۀمال شديدر دفاع از حقوق پا، ش انسانی و انقالبی اين پورتال در راستای ھمبستکی انسانیقن

اھی ھم گاه گ استعمار و استثمار آنقدر روشن و غير قابل انکار است که ،استبداد،  ار تجاع، عليه)خرافات مقدس(

 .ته اندن اين ھمه نوشته ھا به آن اعتراف داشامخالف

محروميت توده ھای رجر کشيده بوده و بيان  و فقر،  رنجۀھنددانعکاس ) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد (انگتال آزادپور

 .خواھان و عدالت پسندان استۀ آزادي فرياد ھای خفه شدۀکنند

  وبال مردم بارز ترول در قؤان مسگردانندکان و نويسندگ  پورتال با پشت کار و ھمت ۀاميد است اين نقش سازند

 .ادامه پيدا نمايداز ھميشه روشنتر 

 

 

 

 

 
 


