
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  احمد پوپل

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  

 استقالل  استردادھفتمين سالگرد تبريک و تھنيت به مناسبت نود و
  پورتالتأسيس و ھشتمين سالگرد  کشور

ن سالگرد استقالل کشور که به ھمت نياکان با شرف ما با ايثار خونھای پاک شان به ميھفتنود و !  ھموطنان آزاده ودلير

  . دست آمده است به ھمۀ شما مبارک باشد 

ياد آن راد مردان گرامی باد که برای ما ارزنده ترين متاع عالم را با شمشير ھای دشمن ستيز خود به ارمغان آوردند 

  .آن مردان با شھامت به خاک ماليدند  ،" مروش خورشيد غروب نمی کردقل"وپوزۀ امپراتوری انگليس را که در 

اما امروزنه تنھا انگليس شکست خورده بلکه تاراجگران بين المللی  به اتکای مشتی آبرو باخته دوباره بر نواميس ملی 

، خلقی ھا ....ياف ما حاکم گرديده اند ومادرفروشان اسالمی وغير اسالمی از شورای نظاری ھا گرفته تا دوستم وس

وپرچمی ھا وخادی ھا در دوباره تسليم نمودن استقالل کشوربا ھم مسابقه داده اند تا عبوديت خود را به درگاه سرمايه 

  .مسجل سازند 

آزرم  و وطنفروش تنھا گلبدين را اربابان  از اين پروسه از تمام باند ھای اسالمی و غير اسالمی ، اين مزدوران بی 

ی که در مکتب حربی بر باد رفته بود کمائی کنند که اکنون وی ھم آماده خدمت ئدور نگھداشته بودند تا برای وی آبرو

  .برای ارباب گرديده است 

افغانستان آزاد ـ آزاد "  پورتال ُ سالگرد استقالل کشور به يمن ھمت عده ای از آزادگان ،ھشتاد و نھمينبه تقرب 

چه نام با مسمائی اگر اسالم سياسی وھمپالگی ھای خلقی ، پرچمی .  فعاليت نھاد ۀپا به عرص" افغانستان 

افتخارات آن را به تاراجگران  کشور و وخادی شان  دست وآستين  خود را برای فروش وطن باال کرده اند و

ان نيک سرشت اين مرز و بوم به آزادی خود می بالند ونام گرامی ميھن را بين المللی پيشکش نموده اند  فرزند

ھشتمين سالگرد پر .زيب وزينت پورتال آزادگان ساخته اند " دری وپشتو"زبان ملی  ما  با آزاد بودن آن به دو

دی دوست مين سالگرد استقالل کشور را به تمام ھموطنان آزاھفتو ميمنت پورتال را به مسؤولين پورتال ونود

  .تبريک می گويم 

  !مرگ براشغالگران ونوکران بومی شان 

  !ی اشغالگر واسالم سياسی از کشور کوتاه باد دست امپرياليست ھا

  !زنده باد مردم آزاده وسلحشور ما 

 


