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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 political سياسی

 
  زي عزميرعبدالرحيماکترد

٨/١٨/٢٠٠٩ 

 

   آگست١٨ ۀ باشكوروز
 وارد عرصۀ مبارزه شد" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

 

 كشور به ی آزادیمت به ھموطنان در راه مبارزه برا به منظور  خد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال

 بود، پا  به هي استعمار برتاندي از ق عزيز كه مصادف با روز استرداد استقالل كشور٢٠٠٨ آگست سال ١٨ خيتار

 ما ی و اجتماعیاسي ساتي را كه بر  ح خجسته روزنيخاطر ا ،هديد  ھمفكر و دردھنانيھم م.   وجود نھادۀعرص

پورتال .   انددهي نورزغي شائبه دری بی گونه ھمكارچي دانسته و از ھی خواھد بود، گرامرگذاريث تاشي ھمیبرا

 هي ساختن كلجي و بسی و داخلی ارتجاع خارجهيھمچنان غرض مبارزه عل"  آزاد افغانستان–آزاد افغانستان "

 كي كشور را  در یاول درفش آزاد پورتال افتخار دارد كه بار نروياز.    شدیانگذاري و مبارز  بنی ملی ھاروين

 ھموطنان  دردمند صادقانه دعوت كرده است كه به منظور هي به  ارتعاش در آورده و از كلكي دموكراتعي وسۀجبھ

كه   را " أزاد افغانستان–افغانستان أزاد پورتال " آنھا،   ی داخلیادي  و ای ما از اسارت خارجزي كشور عزیرھائ

 و ی دوستان واقعني و مھليخوشبختانه مبارزان اص.   دھندیاري است،  ميالسيپر ضد امی ھارويمتعلق به ھمه ن

 ی  شوكت ظاھرگري دیالكن  عده ا.  وستندي گفتند و به صفوف ما پكي لب پورتال  گذاراناني بنیشجاع  به تقاضا

 .دنديجاه گرد مقام و پول و یراي شدند و پذی استعمارالي دادند و تابع امحي ترجیميرا بر عزت دا

 چپ و راست، ني فرق خائنر ضربات محكم  خود را بسيسأ از بدو ت"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال

دشمنان  .   طلب  وارد كرده استضي تفرقه افگن و تبع،ی عناصر ضد ملهي طلبان و  فرصت پسندان و كلاديانق

 آن  انگذاراني پورتال و بنیتدي تھداب عقمانه جلوه دھند، ا كه پورتال را دگرگودندي كوشانهيكشور و پورتال ناش

  سفالت بار استوار است، ھر اقدام و عمل ضد پورتال را ی از بندگھناني ھم می كشور و رھائی آزادیكه بر مبنا

 ني گونه توطئه و تفتچي و از ھرودي مشيپورتال موفقانه به پ.   نقش بر آب نموده استشانياز جانب بد اند
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راه و روش ما واضح .   خود پنھان كنندھناني ھم مري ندارند كه از سایزي چپورتال گذاران انينب.   نداردیاسھر

 از دولت ی زمانچي خدمت به اجانب  نبوده اند و ھی به آرزوی گاھچي پورتال ھانگذارانيبن.  و روشن است

 ھا، در موقف تي ساريسارخی از بعكس به .   او نكرده اندی سفارت و وزارت و ان جی كابل  تقاضایمستعمرات

.   وارد نشده استیريي تغني كابل كمترینسبت به دولت مستعمرات" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان   "پورتال 

 گروه نابكار  را كي نامشروع ی ھای و تقاضای مادی خواست ھای كرزی كه اگر دولت مستعمراتی معننيبد

  . و حكومتش بدی آن كرزري كابل خوب است، در غی و نظام مستعمراتیت كرزبرآورده سازد، آنوق

  : را تشکيل ميدھد عمدۀ پورتالیمشنقاط پائين 

آزادی ميھن از ھر گونه تسلط اجنبی و اعادۀ استقالل ، حاكميت ملی و حفظ   .١
  تماميت ارضی آن

 ، اقتصادی ، نظامی، سياسی( مبارزۀ ھمه جانبه با ھر نوع تجاوز امپرياليستی .٢
  که مؤيد تجاوز اند آنھائی با  و ) …فرھنگی و

    و مين عدالت اجتماعی و آزادی ھای دموكراتيكأ ت  برای مبارزۀ ھمه جانبه    .٣
   احترام به پرنسيب ھای حقوق بشر

   مبارزۀ ھمه جانبه و گسترده با ادارۀ مستعمراتی کابل  .۴
  

 آزاد مردم،  ۀ بر ارادی متكیمردمو  ی نظام ملكي سيسأ و تی آزادلاصطوريکه ھموطنان مشاھده می فرمايند،   

 وغي ري در زیراه انداختن انتخابات تقلبه  و فقدان استقالل و بیوابستگ.  است پورتال یاھداف عالاز زمزۀ 

 یمانھا سازو افراد، گروه ھا هيبنابران از كل.   آن مردود استانگذاراني  از نگاه پورتال و بنیاشغالگران خارج

 یبرا.  زندي به پا خی و مردمی نظام ملكي سيسأ و ت  نجات كشور از اسارتی كه براشودي تمنا مخواهي و آزادیمل

راه ما .   استیما  در داخل و خارج كشور حتم ۀدي مردم داغدۀ  ھمه جانبیف مقدس،  ھمكارد ھني به الين

 ما را كوتاه ی انھدام ھر گونه سد و مانع،  سفر مبارزات قاطع  درمي و دشوار است، اما عزم راسخ و تصمیطوالن

   .دھدي سوق مني نوۀندي آی و وطن و ھموطنان را بسوسازديم

 خود در خدمت ھموطنان صادق و یاسي و سیخي تارتيولؤ با درك مس"  افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستانپورتال"

ه  ب"افغانستان آزا د ـ آزاد افغانستان" از سنگر پورتال  توانندي می راه آزادنيمبارز.   پسند قرار داردیآزاد

 داشت  د وطن نخواھی و خارجی داخلمنان  با دشی سازشچگونهي پورتال ھنيا.  رندي دشمنان وطن نشانه گیسو

   .ميروي مشي افغانستان آزاد به پدي به ام.  خواھد ماندی ثابت قدم باقشيو در عزم خود ھم


