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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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  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال
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   مناسبت افتتاحپيام تبريکيه به
  

  "استقالل"تی سايت انترن
  
و در صحنۀ فعاليت ھای فرھنگی پا بر عرصۀ وجود گذاشته " استقالل"تی تۀ گذشته سايت جديد انترنھف در

 ، آزاديخواھانه به طور مثال در خصوص مبارزات،"چرا استقالل ؟"ی خود را زير عنوان مبارزاتمواضع 
   :چنين اعالم کرد

اياالت متحده امريکا با  ل کشور ما از جانب آنھا، اکنونس از تجاوز بيشرمانه ارتش شوروی سابق و اشغاپ"
 کشور ما را مورد تجاوز قرار دارده، با تاراج  ھدف ساز و برگ گسترده، گرچه با شعارھای متفاوت ولی عين

  ... بالديده ی ما را به خاک و خون می کشانند و مردم و جنايات بی سابقه، ميھن
نوکران بی اراده اش کرزی را  يکی از" دفاع از دموکراسی"و " يه تروريسممبارزه عل"اينبار امريکا زير نام 

اگر آنزمان وظيفه ی . اشغالگرانه و تجاوزگرانه اش ادامه ميدھد به اريکه ی قدرت تکيه داده و به سياست ھای
، امروزھم تشکيل ميداد اساسی تمام مردم افغانستان را برداشتن بيرق مبارزه عليه تجاوزگران شوروی اوليه و

  ..."دسياسی قرار دار مبارزه عليه اشغالگران امريکايی در صدر فعاليت ھای
افغانستان آزاد " پورتال مواضع سياسیبا " استقالل" سايت انترنتی  سياسیبدين ترتيب ديده می شود که مواضع

 به ھدف واحدی که آزادی و استقالل  مطابقت داشته و ھردو نھاد برای دستيابیاين مسير در " آزاد افغانستانــ
  .افغانستان باشد، مبارزه می نمايند

را به ھمه آزاديخواھان، " استقالل " افتتاح سايت انترنتی" آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "بنابران پورتال 
 ــانستان آزاد افغ"پورتال . يت تبريک گفته برای آنھا موفقيت فراوان تمنا می کندا به متصديان آن سًمخصوصا

طيف  جبھۀ وسيع مبارزاتيست که اين معتقد است که حصول ارمان آزادی و استقالل نيازمند" آزاد افغانستان
 ھا امپرياليزم و استعمار و ايادی آنضده ب  راد و جبھۀ واحدیگرد محور واحدی تمرکز ياببايد وسيع مبارزاتی 

ارزاتی عليه  مب جبھۀ می گذارند و باعث تقويتير پا اين مس  که درینھاد ھائاز   پورتاللذا. دوروجود آه ب
 آزاد ــافغانستان آزاد "پورتال که  ،است اھدافسی از اين به تأ. می نمايد پشتيبانی تجاوزگران می گردند،

اعالم کرده و پيروزی آن سايت را در راه " استقالل"ھمکاری با سايت آمادگی خود را در ابراز " افغانستان
  . آرزو می نمايد با ساير مبارزان راه آزادیاستقالل کشورحصول 

  
  :آدرس انترنتی سايت استقالل چنين است

http://www.esteqlal.net  
  


