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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١۶ اگست ١٩

 "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"به پورتال عزيز 
 ھمکاران -انديشان کشورم و به متصديان آزاد - ملت  مبارزۀان را به ھمگ آزاد انديشان وآزاد"پورتال "ردگسالھشتمين 

  .دارم رانقدر پورتال تبريک و تھنيت عرض میگ

 ،حق طلبی،  آزادی،استقاللدرفش درست در ھشت سال قبل از  امروز بود که ستاره ئی در افق سياسی جھان ما با 

  .ه درخشش آغاز کردجھالت و تاريکی  ب، ظلمت،  ظلم و استبداد، ضد  اشغال کشورهعدالت خواھی و مبارزه ب

 پرده ازروی جنايات امپرياليزم و رخش مبارزاتی پورتال بيشتر از پيش  به جواالن آمده ،در طول اين مدت زمان

  . استکاران دولتی و امپرياليزم امريکا برداشتهبند ھای جنايت زد و، دولت پوشالی، جنايتکار جھانی

وری ت امپراه پوزۀ ملت غيور ما بيعنی روزی کهتقالل کشور رد پورتال مصادف است با روز استرداد اسگروز سال

  .را به خاک ماليده، استقالل کشور ما را به دست آوردليس گان

تجاوز  و اشغال تسلط م که کشور تحتيبين وقتی می، ميکن اه میگ اخير کشور خود نۀتاريخ چند دھه ينانه بگچه غم

 ام  اين تجاوز عريان جوی ھای خون در وطنۀم که در نتيجيبين وقتی می، عريان امپرياليزم جھانی قرار دارد

ير اند وبا تالش گ مزد ب، ارتجاعه کريۀدستان خود فروخته در ازای آرايش چھره م  که قلم بيبين وقتی می، جاريست

وصلح در ويا امپرياليزم جنايتکار حامی آزادی حقوق زن در جامه گدھند که  بوحانه   حقايق را  وارونه جلوه میذم

  باشد کشور می

رفته  و پورتال ھم از اجرای اين گدوش پورتال قرار ه  اين جنايات بۀ مبارزه با ھمۀ است که  وظيفیدر چنين شرايط

  . است خطير به خوبی بدر آمدهۀوظيف

ت زد  طالب وداعش دستخواھی  ملت و مردم ما به ايجاد  و تقويآزاديياليزم جھانی برای خاموش نمودن احساس امپر

 به فقر ونابودی کشيده شود ، کشورۀبيچار تا اين نوکران ارتجاع جھانی  حمله انتحاری انجام دھند تا باشد که مردم

و د خاست نکه روزی ملت ما چون خلق مبارز ويتنام به پا خواھ  غافل از اين،وکسی نتواند عليه امپرياليزم قد علم نمايد

  .د کوبيد ودير يا زود کشور به استقالل خواھد رسيدنواھمشت محکمی به دھن امپرياليزم جھانی خ

  به اميد پيروزی
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