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استقالل وطناستردادنود و يکمين سالگرد   
 

!دفرخنده با  
  

زير لگرد استرداد استقالل کشور را نود و يکمين سا"  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
ھم ميھنان کافۀ  امپرياليسم انگليس، به از يوغرھبری داھيانه اعليحضرت امان هللا خان غازی 

تحيات و  غازيان و جانبازان راه استقالل درود  گفته و به روان تبريکعزيز و آزادی پسند
  .ميفرستد
حق ملت افغانستان و ه از بدو تأسيس، از مبارزات ب"  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ضد استعمار و امپرياليسم حمايت نموده و يگانه راه نيل به آزادی را در تداوم و ه ملل جھان ب
  .پيگيری مبارزات ھمه جانبۀ مردم  می داند

  

فرزندان ناخلف افغان .   اينک بار ديگر در انقياد و بردگی دست و پا می زند عزيزافغانستان
 زير پا نموده بهدست آمده بود، ه  ميليونھا جانباز متھور ب خونی کشور را که به بھایآزاد

خلقيان و پرچميان شرف باخته، طالبان و اخوانيان بی . نيز خيانت کردندامانت نياکان خود 
مزدور و خريداری شده، ھمه از قماش خائنين به استقالل و آزادی کشور ھويت و ليبرال ھای 

ھمۀ اين اجنبی پرستان و کاسه ليسان ارتجاع برای عبوديت و بوسه زدن به رکاب بيگانگان . اند
  .حق جلوه دھنده منطق خاص خود را ارائه می دھند و  سعی می دارند که خيانت به کشور را ب

  

 پيشرو و دشمنان استعمار عناصراز ھمه "  ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست " رزمندۀپورتال
مشت محکمی بر فرق امپرياليسم با کوبيدن تقاضاء می کند که صفوف خود را فشرده ساخته و 

  .استقالل و آزادی کشور و مردم آنرا بار ديگر به دست آرندو ايادی آن 
    

!دسوی يک افغانستان آزاه ببه پيش   


