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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٢ اگست ١٨

  

 آزادی بستر بقاء
 

  قسم به خلق  غـيـــور و مبارز ميھن       نشاط بخش حيـــات است، نام آزادی

  اسير پنجۀ غير       کنم ز خون  رگ جان به جام آزادیپی رھائـــــــی  خلق 

 ھجری شمسی نودو سومين سالروز استرداد استقالل افغانستان و ١٣٨٨ اسد ٢٨ مطابق به ٢٠١٢ اگست ١٨

  .است" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ارمين سالگرد تأسيس پورتال ھچ

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

  .ار سال قبل فعاليت ھای نشراتی خود را آغاز نمودھيوغ استعمار بريتانيا چ

که پورتال به فعاليت ھای نشراتی، نوشتاری و صوتی خود آغاز نمود، با اسلحۀ در دست داشته که  از ھمان آوانی

بندی به ھريک از اھداف نشراتی خود، تا کنون با جديت کوشيده و تا ياک با پاقلم و زبان است قاطعانه، نترس، بی ب

  .که دور نمای کار نشان می دھد مطمئنأ به پيش خواھد رفت جائی

ی خلق ھای در بند و اسارت افغانستان از سلطه ئکه رھا ته راه مبارزاتی پورتال راھيچ انگيزه و دسيسه ای نتوانس

  . سازدمنحرفديگر ر تا رسيدن به آزادی کشور و نجات مردم آن است به سمت استعمارگران و ارتجاع ھا

تماميت ارضی کشور زير پا نمودن و ملت ھا سرکوب خونين و کشتار بيدريغ خلق ھای ستمديدۀ جھان، سلب آزادی 

 نکوب شدهخلقھای دربند و ملت ھا مھای شان در طول تاريخ از جانب قدرت ھای حاکم استثمارگر و استعمارگران 

 داشته تا اسلحه در دست گيرند و به حاکميت استثمارگران و به تسلط اجنبی خاتمه دھند و کشور ھای خود را ازوا را

  .ندوجود متجاوزان مبرا ساز

زنی را که .  فرانسه است١٨٣٠ثير گذارترين آثار مربوط به انقالب أمشاھده می نمائيد يکی از تدر ذيل اثری را که 

 نشان می انقالب است به ھمراه پرچم فرانسه در يک دست و اسلحه ای در دست ديگر در صف اول سمبول آزادی

  .وی با پر کردن جای انقالبيان کشته شده، جمعيت را به سوی پيروزی راھنمائی می کند. دھد

ھای مبارزان به خون خفتۀ راه آزادی، در طول تاريخ نسلی را در جوامع به وجود در واقع جانفشانی و خود گذرئی 

   دنيا، نتوانسته اين نسل ۀو ھيچ سرکوبگری در ھيچ نقط و استثمارگر تجاوز گرنسلی از مبارزان را که ھيچ آورد، 
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ی که مبارزان به خون خفته در راه رسيدن به آن از خود مقاومت ئپس پاسداری از ارزشھا. نمايدکامال نابود را 

س آن أجھانی در ر، به خصوص ما افغانھا در شرايط کنونی که امپرياليسم دنشان دادند، مبارزه نمودند و خون ريختن

 متحدۀ امريکا به کشور ما تجاوز نموده، با وقاحت و بيشرمی، خود در جھان جنگ و آفت می آفرينند و عاضال

 ۀ، وظيفۀ مبارزاتی ھمیدر چنين شرايط حساس. آرزو دارند تا جھان را در جھت منافع استعماری خود شکل دھند

  .ست تا زندگی شان مبارزه و مبارزه زندگی شان گرددانسانھای آزاديخواه و ضد امپرياليسم و ارتجاع ا

که تابلوی باال شھامت و فداکاری زن مبارز را تمثيل نموده، به يقين که زنھا در تمام عرصه ھای زندگی،  طوری

 داشته و دارند به خصوص مبارزات زنھا عليه یدست آورد ھای سياسی، فرھنگی و اجتماعی چشم گير و شايان

در انقالبات عظيم قرن گذشته  در ماھيت و سرشت خويش ھيچ تفاوتی با اشغالگران خارجی ندارند، طبقات حاکم که

 از جانب که خيانت ملی و حکام خودفروخته ۀ ننگ معاھدات خاينانھرچند ذلت و رنج. جايگاه خاص خود را دارد

 ی طول تاريخ در تمام کشور ھاگاھی خود در  به دوش خود کشيدند اما ھيچ بودمرد ھا فيصله و به امضاء رسيده

 .جھان بدين خيانت و وطنفروشی مبادرت نورزيدند

 مبارزۀ به حقانيت مبارزۀ شان، به مردم دلير افغانستان اعم از زنان و مردان دوش به دوش ھم با ايمان راسخ 

 به يقين روزی اسلحه در ه، مانند ساليان گذشته وفادار ماندزندگی آنھا استواالی  از ارزشھای يکیآزاديخواھانه که 

 خون ايثارو ارتجاع و حصول استقالل و آزادی از   تا به دست آوردن افتخار درھم کوبيدن استعمار،دست گرفته

  .خود دريغ نخواھند ورزيد

  آزادی يا مرگ

  

 

 


