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 در تبجیل از نودوششمین سالگرد استرداد استقالل

 
 

همین  شده یی پاکستان تشدید یافته و مردم ما را بخاک و خون می کشاند و در حالیکه جنگ اعالم نا

ان آماج قربانی تجاوز عساکر آنکشور گردیده و افغانست امروز سربازان قهرمان وطن در والیت کنرها

ین نحوه بهتر ،قرار گرفته است  سالمی و دسایس پیچیده بین المللیاسونامی هولناک بنیادگرایی 

پشتیبانی  به سر بازان دلیر قوای مسلح و روز استقالل و تبجیل شایسته آن ادای احترام از گرامیداشت 

                      .مینمایند تمامیت ارضی وحاکمیت ملی دفاع  ،از وطن که جانبازانه  از آنان می باشد 
  

 .باشدبیداری و همبستگی اقوام ومردمان سر زمین افغانان ضامن بقآ و هست و بود وطن می  ،هوشیاری

ام پی، مردم آزادی دوست ، استقالل  یادبود  بسیار خوب خواهد بود تا درین روز های دشوارو در روز 

:وخشورانه آزادیخواه بزرگ زنده یاد عبد الرحمن لودین را بذهن داشته باشیم که  

  
                                        زودتر شوید  از برای خدا  ملت  ای

داز شر مکر و حیله دشمن خبر شوی  

                                  رف پلنگاز یک طرف نهنگ و ز دیگر ط
 هر دو بخون ما دهن خویش کرده رنگ

 
ت استرداد استقالل سیاسی افغانستان محصول مبارزات تمام اقوام و مردمان افغان است که به هم

یر به زور بازو و شمش   س چهره ماندگارو برجسته نوگرایی شاه امان هللامشروطه خواهان دلیر در را  

سمل می حضرت ب نیاکان شجاع ما میسر گردید و استدعای ما همان کالم بی بدیل مبارز نستوه آندوره 

                                                                                                                                   :باشد که
  

اللشهره شد از ضرب تیغت نام استق به عالم             نمودی جلوه چون شمس فلک از بام استقالل   
قاللاست کام ز حق خواهم که باشی تا ابد خوش             استقالل    جام   حریت از شراب  بنوشیدی   

    
 

 با احترام
 

 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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