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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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 Resistance Memories مقاومت خاطره ھايی از

  
  :يادداشت

  !خوانندۀ نھايت عزيز و گرامی

ستان و سراسر نخست از ھمه اجازه می خواھيم تشريف آوری تان را به پورتال خودتان، به پورتال مردم آزادۀ افغ ان

  .جھان از صميم قلب خوش آمديد بگوئيم

ونی  ما از اين مسرت داريم که با گذشت زمان، خوانندگان بيشتری با احساس مسؤوليت ھای خطير شان در مقطع کن

ن " خوانندگی"لباس عافيت  ر ت درا از تن بيرون نموده، با برداشتن قلم زره رزم پدران خويش را ب  و آن را می نماين

  . خدمت آزادی کشور و سرنگونی و رسوائی دشمنان آن به کار می اندازنددر

  ! عزيزھموطنھمرزم و 

ازوی  ه ب ط ب شور فق منان ک ر دش روزی ب ه پي ود ک رآن ب اد راسخ ب ال را اعتق صديان پورت روز مت ه دي ان طوريک ھم

ي وده و ھ ا ب اد رھنم اور و اعتق ان ب ا را ھم ز م ستی و توانمند مردم امريست شدنی، امروز ني ن پ ه خود اي اھی ب چ گ

  .دنائت را راه نمی دھيم تا به خاطر بقاء، برروی مردم شمشير کشيده و در دامن اجنبی پناه بجوئيم

نه،  تان خالی و شکمھای گرس ا دس ا ب ردم م دين سو م ه از گذشته ھای دور ب ان طوری ک م ھم اد راسخ داري ا عتق م

ند، امروز نيز با تمام دھشت و خون ريزی، مکر، فريب و خدعه برانبيرون دشمنان صد چند قويتر را از خاک خود 

وان م می ت از ھ ستی و يمھای رنگارنگی که از طرف دشمنان مردم به کار بسته می شود، ب وزۀ اشغالگران امپريالي  پ

  .نوکران حقير آنھا را به خاک ماليده ميھن خويش را آزاد نمائيم

دگی می آنچه در اين ميان بيشتر از ھمه نقش تعيين  کننده داشته و دارد سھم گيری تمام مردم در اين نبرد مرگ و زن

ه نظر می خورد،  .باشد وده و چه، آن اکثريت خاموشی که در ظاھر بيغرض و تماشاگر ب يش نم ا پ د سرانجام پ باي

، ياری داده و دشمن را به زباله  دوش می کشندرفرزندان راستينش را که با ھزار بيچارگی بار چنين مبارزه ای را ب

دوطن اين درست ھمان کاريست که شما ھمکار و ھم. دان تاريخ بفرستند وده اي دام نم دان اق ا ب در م دامی در . گرانق اق

  .خور تحسين و قابل فراگيری

ه و آچه اگر نمی خواھيم قاتالن پدران و برداران ما، قاتالن دوست و  اموس شنای ما، آنھائی که وطن را فروخت ر ن ب

سشته اندوطن اھانت و تجاوز روا دا ا را بنوي ر کشور م ستان احساس ن، تاريخ سه دۀ اخي ردم افغان رد م رد ف د ف د، باي

  .مسؤوليت نموده و در اين مبارزه که به خاطر ھويت و تاريخ خونين کشور ما آغاز يافته سھم خويش را ادا نمايند

  خوانندگان عزيز،

م افتخار " بدگرمن طال"ھموطن ما آقای  وده و ھ دان پلچرخی تحمل نم م شکنجه ھای روس بچگان را در زن که ھ

رد نگاشته  روياروئی مستقيم با اشغالگران را داشته است، می خواھد بعد از اين خاطره ھايش را از آن دو عرصۀ نب
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د وم نماي شان را تايپ. و تقديم فرزندان اين مرز و ب د نوشته ھای اي تانی بتوانن اه دوس تند، ھرگ ا بفرس رای م وده ب  نم

  .ضمن آنکه خدمتی به تاريخ کشور انجام خواھند داد بر ما نيز منت خواھند گذاشت

  شاد و پيروز باشيد                                                                                        

  AA-AAاداره پورتال                                                                                       

                                                                                           ٠٢/٠٣/١١ 
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