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  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ٢٠١٠ اگست ١٨

  
نودويکمين سالوارۀ با شکوه استرداد استقالل کشور و دوومين سالگرد افتتاح پورتال 

را با اخالص و محبت به ھمه » تانافغانستان آزاد ـ آزاد افغانس«ملی و مردمی 

  ھموطنان عزيز و به متصديان گرانمايه و آزاديخواه آن تبريک وتھنيت می گوئيم

  
افغانستان آزاد ـ آزاد «ھمه شاھد بوديم که درسال پار، دست اندرکاران رسالتمند و نستوه پورتال آزاديخواه 

، نودمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان ازنفوذ ھند دست به ابتکاربس ارزشمند و شريفانه ای زده » افغانستان

برتانوی را با صداقت و احساس وطندوستی ، درشھرايسن المان جشن گرفتند که درآن تعداد زيادی ازھم ميھنان 

عزيزما اشتراک نموده و با استماع سخنرانی ھای گيرا و موسيقی روانبخش و آھنگ ھای ملی ، با سنت ارج گذاری 

  .امت و دليری جانباختگان راه آزادی ميھن وفادارماندندبه شھ

بازھم جای بس افتخارو شکران است که امسال آن فراخوان مملوازصفأ نزد ھموطنان گرانمايه پژواک خودرايافته و 

ازپيش مقاالت و واکنش ھائی دراستقبال از سالگرد حصول استقالل سياسی آنزمان کشور ، درصفحات انترنيتی 

وجه ملی و » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ھمانگونه که ابتکارپورتال . غانستان به نظرمی خورندمعرف اف

ھمگانی داشت ، دستاورد امروزی آن ھم مربوط به ھمه آحاد ملت غيورمابوده و حرکتی است به سوی يکپارچگی 

تسليم ناپذيرما برای ھميشه ربوده تدريجی و گسست با ھرآنکه سبکسرانه گمان دارد که نعمت آزادی را ازمردم 

  .خواھد توانست

درھفته ھائی که گذشت ، ھمه شاھد بوديم که آوازه ھای کريه تجزيۀ افغانستان ازجانب سياستمداران قوای 

 ھموطنان اشغالگردرافغانستان وچاکران بلندگوی آنھا ، چنان به يک بارگی احساسات ملی ووطنخواھی را دروجود

شريف ما شعله ورساخت که با غرش سھمگين آن ، زوزه ھای بيگانگان در رابطه با پارچه نمودن سرزمين آبائی 

واکنش حق شناسانۀ ھم ميھنان ما دربرابرحفظ تماميت ارضی کشور، . ما، بکلی به اصوات گنگ مبدل گرديدند

آنھاست تا پيش ازآنکه درباتالقی که خود درکشور ھشداربزرگ و قاطع به استعمارگران فاشيست و ايادی بی آزرم 

شيرمردان و شيرزنان به وجود آورده اند غرق و نابود شوند ، بھتراست فکرواھی دستبرد به قلمرومقدس کشورمارا 

  .ازسربيرون نموده و افغانستان يعنی اين گورشناخته شدۀ امپراتوری ھا را ترک نمايند
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ًدرافتخاراين واکنش ملی سھيم بوده ومسلما دستاورد احتجاج » اد ـ آزاد افغانستانافغانستان آز«يکبارديگر، پورتال 

واين نکته ھم ، به دورازھرگونه خودمرکزبينی ، به ثبوت رسيد که دشمن .  ھای پيھم و نترس خودرا شاھد است

شن استرداد اميد دراين روزفرخندۀ ج. ھمۀ افغانھای وطنپرست ، مشترک و سرنوشت ھمۀ شان ھم مشترک است

استقالل کشور، بازھم افغان ھای شريف و شيفتۀ آزادی و استقالل کشورشان ، به خود آمده ، درھرنقطه ای ازدنيا 

فقط پاسخ . »که بوديم؟ و کيستيم؟«ًکه جبرا مسکن گزين شده اند ، اين سؤال را با خود صادقانه درميان گذارند که ما 

ی را که ملت به آن تھديد می شود نشان دھد ؛ و درضمن ، فرد را به خود جدی به اين پرسش می تواند وسعت تباھي

  .آگاھی نسبی رسانده دربرابرمسؤوليت فردی اش به عنوان افغان قراردھد

   

  !باابرازتھنيت و سپاس

  

  ! آزاديخواھی ملت ماۀھرچه رساترباد نعر

  !باد مبارزات ملت ماتر ھرچه خروشنده 

  !»افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«تال فقيت ھای بيشترپوربه اميد مو

  

  

      

 


