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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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  احمد پوپل

  ٢٠١٧ اگست ١٨
  

 تبريک سالگرد پر ميمنت استقالل کشور ونھمين سالروز افتتاح پورتال
  "افغانستان آزاد  ـ آزاد افغانستان " 

  

را " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " ستقالل کشور  ونھمين سالروز افتتاح پورتال  رزمندۀ نود وھشتمين سال استرداد ا

  .به ھموطنان آزاده ودلير وبا شھامت تبريک وتھنيت می گويم 

مردان دالور وسلحشوروزنان با شھامت افغان در سه  جنگ نابرابر در مقابل چپاولگران انگليس با تقديم خون ھای پاک  

ستقالل کشور را از سفاکترين لشکر متجاوز که از آسيا تا افريقا واز امريکا تا استراليا  را قبضه کرده بودند خود ا

  .ومداحان شان افتخار می کردند که آفتاب در امپراتوری شان غروب نمی کند وصول کردند

قرار داشتند بعد از تجاوز عريان اما با درد ودريغ که يک مشت از جواسيس اخوانی که در خدمت کرنيل ھای پاکستانی 

سوسيال امپرياليست ھا در ميھن ما  شرف و وجدان ونواميس خود را به  امپرياليست ھا دودسته تقديم کردند  وبعد از 

تجاوز اشکار امپرياليست ھا به سرکردگی امپرياليسم جنايتگستر امريکا اين مشت مزدور وناموس فروش که در زير 

  .د آمده اند کشور واستقالل آن را در زير پای اربابان خود قربان کردند چتر اسالم سياسی گر

  . اين مشت مزدور وناموس فروش به کمک وھمراھی اربابان امريکائی و ناتوئی خود مردم را به تباھی سوق داده اند 

 مزدوران اخوانی خود سگان  شکاری  داعشی امپرياليست ھا برای نابودی مردم آزادی دوست وشجاع ما به عالوۀ

جانيئی که از اين جمع سگان به دور مانده بود وبرای روز "  گلبدين"تنھا . وطالبی خود را نيز وارد ميدان کرده اند 

  . مبادا ذخيره شد بود نيز وارد ميدان گرديده تا جنايت اسالم سياسی  واربابان شان  ابعاد وسيعتری به خود بگيرد 

مردم و نيروھای تحول طلب وآزادی دوست  است تا باھم  دست وحدت داده  مانند نياکان با شرف ما  کشور  را از بر

  .لوث امپرياليست ھا ونوکران  اخوانی وتکنوکرات شان پاک گردانند 

نھمين سال ًکه تبرکا در روز استقالل کشوراساس گذاشته شد امروز " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " پورتال 

جايگاه پورتال وگردانندگان  خردمند  آن شفاف ترين مواضع را دربين تمام وبسايت . مبارزاتی خود را تمام نموده است 

ھمان طوری که  در اولين نکته خط مشی پورتال  آزادی ميھن از تسلط  . ھای انترنيتی به خود اختصاص داده است 

 تماميت ارضی ودر دومين نکته  خط مشی پورتال  مبازره عليه ھر نوع اجنبی  واعادۀ استقالل  و حاکميت ملی ،

ُتجاوز امپرياليستی  درج گرديده است در اين نه سال پورتال از اين خط مشی  لحظه ای غفلت نکرده  ودر اين راه 
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که برای آزادی  " ستان افغانستان آزاد  ـ  آزاد افغان" برای تمام متصديان دلير وبا شھامت  پورتال . مبارزه کرده است 

  .و بھروزی مردم وميھن ميرزمند  موفقيت وپيروزی آرزو می کنم 

  !شان " اسالمی "  مرگ بر امپرياليست ھای اشغالگر ونوکران بومی و

  !دست امپرياليست ھا وسگان  جمعيتی، سيافی ، گلبدينی  ، وحدتی ، داعشی وطالبی شان از کشور کوتاه 

 !م آزادۀ افغانستان  زنده باد آزادی و مرد

 


