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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
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 Martyrs جانبازان

  

  طارق: فرستنده 

١١.٠٧.١٠  

  

  ! محترم پورتا لۀبه ادار

تني اسنا د اني قبل از موميچند  هيني  از مبارزک سبت مرک ات یضي  ن هي وف اودانگی پيوست، افت ه ج  ني اولهي اعالمب

ذ شت هي اعال مني انکهينسبت ا. دست آوردم ه را ب" عمار" ملنگ دي شھقيسالگرد شھادت جانگداز رف د از گ  ٣٠ بع

شود ویگريسا ل دست خوش حواد ث د سل   ن ارجوانن ه ت سبت ب ارزان راخي کشور ن  ستمکش ئی ورھای آزاده مب

ا. دي پورتال ارسال گردۀربه ادار جھت نشهي اعالمني ا؛ شناخت در خور فھم داشته باشند، طبقاتنيتر زد س ر يباشد ن

ه جوان  نسل ی و آگاھی وجود داشته باشد جھت ماندگاری مربوط جنبش انقالبی اسنادني کشور ما اگر چنونيانقالب  ب

  .ندياداره پورتال ارسال نما

  "طارق "                          

  :يادداشت

ای با  ا آق ان، و ارسال "طارق"ابراز امتنان خدمت ھمکار گرامی م ال خودش ه پورت سبت ب اطر محبت شان ن ه خ  ب

اد ده ي ردم زن ر و از جان گذشتۀ م د دلي اد آن فرزن ملنگ "درود ھای رزم بی پايان متصديان و ھمکاران پورتال به ي

ستان-افغانستان آزاد " پورتال" طارق"آقای ابتکاری ، به پيشنھاد "عمار ته، حاضر "آزاد افغان روان گذاش ز ارج ف  ني

ان  ود آورده امک ه وج ی ب بش انقالب ناد جن وان اس ر عن نادی صفحۀ خاصی را زي و اس ی ھمچ ظ دايم رای حف است ب

  .دسترسی به آن را نيز سھل بسازد

  گرامی و راھشان پر رھرو باد" عماران"           ياد 

 AA-AA                          اداره پورتال

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  


