
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١
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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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 Social اجتماعی

  
   *دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٣ اگست٢٠

 
بــر زنده يک تـن مبادو بدين بوم  ـاد       چو کشور نباشد تـن من مبـــــ  

   آن به که کشور به دشمن دھيمھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از
  

  !دوستان عزيز و مھمانان گرانقدر

  . خير مقدم می گويم»افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«تشريف آوری تان را در محفل امشب پورتال 

 ھجری شمسی، نود و چھارمين سالروز استرداد استقالل افغانستان ١٣٩٢ اسد ٢٨ مطابق است به ٢٠١٣ اگست ١٨

  ".افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"الگرد تأسيس پورتال و پنچمين س

 اين روز خجسته و به مناسبت حصول اين آرمان ملی يعنی اعادۀ استقالل ١٩١٩ اگست ١٨پورتال با بزرگداشت 

  .کشور از يوغ استعمار بريتانيا، پنچ سال قبل فعاليتھای نشراتی خود را آغاز نمود

کشور خود را مورد بررسی قرار می دھيم، ديده می شود که در تمام عرصه اخير که ما تاريخ سه صد سالۀ  زمانی

ھا، متجاوزان با قدرت طلبی، غرور و اميال استعماری و امپرياليستی خود از ھيچ نوع جنايت و غارتگری در حق 

 و دفاع از خاک پاک  به خاطر آزادیه استخلق با شھامت افغان قادر شدبا آنھم . نده امردم و کشور ما دريغ نورزيد

  .ندا سازميھن در تمام دوره ھای تاريخ به تسلط اجنبی خاتمه دھند و کشور را از وجود متجاوزان مبر

که می دانيم آزادی خلق افغان و استقالل کشور ما افغانستان به قيمت ھزاران مصيبت، زندانھای طويل  طوری

  . است ھا و دربدريھا، و با نثار خون ھزاران شھيد حفظ و صيانت شده، سختی ھا، آوارگی ھابا شکنجهتوأم المدت 

 استقالل کشور ما محصول مبارزات زنان و مردان دالور يست که با ارادۀ پوالدين در عشق آزادی جان استراد

  .باختند

  .را گرامی می داريم ما به پاس فداکاريھا و جان نثاريھای شان ضمن درود و تھنيت ياد شان

آنچه جنايتکار ، خاين ، مزدور و ھر ر از دوازده سال است که استعمار نوين با ھمکاری اسالم سياسی و زيادت

  . افغان دريغ نمی ورزندۀخودفروخته است از سرکوب خونين و کشتار بيدريغ مردم گرسنه و پا برھن

با احساس ميھن است ندگان باش که غارت و کشت و کشتار در کشور ما داد می زند وجيبۀ فرد فرد یپس در شرايط

 متجاوزان که در رأس آن امپرياليسم جنايتگستر امريکا است، جھت حصول استقالل ميھن از گذاشتن هکه علي

  .گامھای مبارزاتی دريغ نورزند

  :به فرمودۀ دوست ھمرزمم آقای موسوی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .مارا ايمان بر آن است که فردا از آن ماست، راه ھر قدر تاريک و پر مخاطره است

   تشکر

  .تقديم حضار گرديد» احتفال سه گانه« متن خيرمقدم اين قلم که در آغاز -* 

 .م. ن


