
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

  
  ارسالی سايت نبرد

 ٢٠١٣ جون ٠٧

  وب پاڼه د خپلواکۍ،» نبرد«د 
   آزادۍ او برابرۍ فرياد

  

 دا سپرغۍ د ولسونو د مبارزې له .، د خپلواکۍ، آزادۍ او برابرۍ ھغه سپرغۍ ده چې په ترږمه کې ځليږي»نبرد«

، د مبارزو روڼ اندو، ليکوالو، »نبرد«. مشال څخه راپورته کيږي او د غليمانو پر سر لکه بلينډه راپريوزي

دلته د .ژباړونکو، شاعرانو، ھنرمندانو او خبرياالنو د ژمنتيا ھغه ډګر دى چې د ګوتو او قلم شرافت بډاينې ته رسوي

 ستمځپلو انسانانو آواز پورته كيږي، ھغه آواز چې د يرغلګرو او نيواكګرو او د الس پوڅو زياركښو او خواری کښو

او تالي څټو مرييانو د جنايت، خيانت او ھيواد پلورنې په وړاندې په ھر كلي او بانډې، په ھر غر او بيديا، په ھرې 

تمځای دی، ھغه تمځای  دنو، د رنځونوصحرا او ښار كې، ھره ګړۍ پورته کيږي؛ دلته د ھيلو، د آرزوګانو، د درو

 .چې مبارزين د جګړې دمخه، راغونډوي

ھغه سپرغۍ ده چې د مبارزينو په مرسته روښانه پاتې كيداى شي، په لمبه بدليداى شي، په ھغه لمبه چې د » نبرد«

لواکۍ، آزادۍ او د خپ» نبرد«. بيوزلو پرګنو د قھر او غچ سره يوځای، د ښکيالکګرو پر ماڼۍ لکه تندر راپريوزي

  !برابرۍ شعار پورته کړی، له دې پاڼې سره د مرستې له الرې دا شعار ال اوچت فرياد کړئ

  

  

  

  

  

  

  ،»نبرد «سايت
   نبردگاه استقالل، آزادی و برابری

  

قلم و . در اين نبردگاه، ما با فانوس استقالل و آزادی ايستاده ايم. ، نبردگاه استقالل، آزادی و برابری است»نبرد«سايت 

انگشتان در اينجا به شرافت می رسند و بر چکاد تعھد، واژه ھای ساطع رزمندگی و آزادگی را در قلب دژخيمان توده 

اينجا . پا خاستن است و آونک کردن دشمنان خلق ھای تھيدسته اينجا جوالنگاه شوريدن و ب .ھا چون خنجر فرو می برد
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ی توده ھا را ئواژه ھا، پتک ھای سنگينی است که بر تارک اشغالگران و حاميان پوشالی آن فرو می آيد و ھجای رھا

 .قافيه می بندد

ندان مبارز و ی، جرقه ای که با حمايت نويسندگان، شاعران و ھنرمئجرقه ای است از آذرخش رھا» نبرد«سايت 

 نبرد را می تواند به شعله ھای دشمن سوز تبديل کند و در آتش نبرد ۀھمکاری شما جرق. رزمنده، فروزان باقی می ماند

در اين نبردگاه شعله ھای واژه ھا، مصراع ھا و رديف ھا و .  کندءی بخش خلق ما نقش خود را شرافتمندانه ايفائرھا

ی که دستان خلق ما بر آن حلقه خورده است، دير يا زود بر ئ و با ھزاران مشعل رھاآھنگ ھا و ترانه ھا زبانه می کشد

 .خرمن اشغالگران و عمال پوشالی آن مثل تندر فرود خواھد آمد و کاخ استعمار و استبداد را ويران و برباد خواھد کرد
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  :يادداشت

 يک سازمان اعتقاد راسخ ما بر آن است که رھائی افغانستان از زير يوغ استعمار و حاکميت ارتجاع ھار مذھبی، نه کار

ردتا چه رسد به يک سايت و يا دو سايت انترنيتی نه ھم  است وو يا دو سازمان ا دو ف ارزاتی يک فرد و ي اريخ مب ؛ چه ت

ائی تواخلقھای سراسر جھان گوا ردی را فقط آنھ ه ه آن است که سرانجام پيروز مندانۀ چنان نب ه ن د، ک م بزنن د رق سته ان ن

ستر طره قطره دريا شده اندتنھا ق م صخره ھای موج شکن در ب ا ھ وش و ي ، بلکه دريا ھم به عوض ريگستانھای دريا ن

  .آرام و حاصلخيزی راه پيموده است

ته بر مبنای ھمين اعتقاد، ما به نوبۀ خو اال اعالم داش د ضمن آن که ايجاد سايت نبرد را با اھداف نشراتی که در سطور ب

وده اً آرزوی موفقيت نم رای شان عميق وئيم، ب دم می گ ر مق ی از صميم قلب خي شرات انترنيت ضای ملتھب ن د، در ف ، ان

  .شکن آرزو می نمائيمشان را پربار و دشمن » نبرد«

  دستان تان را رزمنده می فشاريم

 AA-AA رۀ پورتالادا


