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  سويس
  

  حنجرۀ ملت از زيرپاشنۀ اشغالگر

  !فرياد آزادی سرداده است
انۀ تسليم ناپذيری شان ازنزديک به يک دھه به اينسو کشور آزادگان ، کشورروئين تنان که افس

اوراق ادوارمختلف تاريخ بشريت را زينت بخشيده است ، بازھم درزيرپاشنۀ زورگوی متجاوزتقالء 

دارد تا يک بارديگردريک جنگ اعالم نشده و نابرابر، درجنگی که تجاوزگربا حيله و دسيسه آنرا 

ست به لشکرکشی زده ، با خود سرھم بندی نموده وبا شرکای جنايت خود وحشيانه و بی باکانه د

نثارخون فرزندان راستين خود ، افتخارآزاديخواھی و آزادی پرستی را دراين آغازھزارۀ نو به نام 

  . خود رقم زند

 قوای استعماری به سردمداری امريکا به سان خفاشان خون آشام برميھن ٢٠٠١ازآندم که درسال 

اکميت ملی مردم افغانستان ، فقط نزد آبائی ما ھجوم آوردند ، ديگرسؤال استقالل کشوروح

وگرنه تظاھربه آن ، چنانکه ادارۀ . وطنپرستان و اززاويۀ دستيابی دوبارۀ ملت به آن مطرح است

مستعمراتی کابل دراوائل به آن متوسل شد ، نه تنھا ازنگاه منطق درست نيست بلکه مضحکه ای 

شورازنفوذ انگليس را جشن گرفت درحاليکه چسان می توان استرداد استقالل ک. بيش نمی تواند باشد

ھمان دشمن سوگندخوردۀ وطن و مردم ما ، امروز با حيلۀ ديگری و ھمراه با ھمدستان استعمارگرو 

  جنايت پيشۀ خود دوباره سرزمين مارا زيرپاشنه دارد؟ 

آزانجاست که اگرندائی ھم دراين روزبس خجسته و تاريخی بلند می شود ، آن ندا ندای واقعی 

آزادی از حنجرۀ زخمين ملت دردمندی است که درزيرپاشنۀ سنگين تجاوزگردليرانه فرياد برمی 

  !!آورد که آزاد زيسته است و آزاد خواھد ماند
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ون آوای من ، درفرياد درگلو خفه شدۀ ملت افتخاردارم درجمع ھموطنان گرانقدری که آوای شان چ

وبا ھمين روحيه به پيشوازنود و يکمين سالگرد . ما گره خورده ، خودرا شريک و ھمدرد می يابم

رفته ) که اشغال و استعمارافتخار و ھيبت آن را ھرگز زائل ساخته نمی تواند(استرداد استقالل ميھن

را نيز » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«تال شکوھمند و ھمراه با آن ، دوومين سالگرد افتتاح پور

به دست اندرکاران گرانقدر، وطنپرست و مردم دوست آن از صميم قلب تبريک گفته ، يورش شان 

را بردشمن سھمگين تر و کارزار مبارزۀ معنوی ملی و مردمی شان را به ضد تجاوزگران و ايادی 

  !و می نمايمزبون آنھا ، گرم ترو سلحشورانه ترآرز

  

  !بندگي دركارنيست

  زنــدگی آخرسرآيد ، بنـدگی درکارنيست           بنــدگی گرشــرط باشــد ، زندگی درکارنيــست

  گرفشاردشمنان آبت کند ، مسکين مشو           مردباش ای خسته دل ، شرمندگی درکارنيست

  برو، بارنــدگی درکـارنيـــست: را گــوباحــقارت ، گرببــارد برسـرت باران ُدر          آســمان 

  اينچنـين دارنـدگی درکارنيست! گرکه با وابسـتگی دارای اين دنيا شوی           دورش افــگن

  گربــه شــرط پـابوسی ســربماند درتنت           جان ده و ردکن ، که سرافگندگی درکارنيسـت

  بنــدگی درکارنيــست!   بــھرآزادی جـــدل کـــنزنــدگی آزادی انسـان و استقالل اوست         

  »الھوتی«ابولقاسم 

  

  !مرگ براسارت!   زنده باد آزادی
 


