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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٠
  

 آزاد نيستيم و استقال نداريم
  

ود و ھشت سال از ن.  ماه اسد، سالگرد روز استقالل افغانستان از شر استعمار برتانيه است٢٨گست مطابق روز ا ١٨

شکست استعمار برتانيه می گذرد، بدين لحاظ اين روز پرميمنت را به کلی وطنداران شريف و حاميان استقالل تبريک 

دانند که افغانستان بارديگر در  که، ھمه می باوجودی. می گويم و به کليه خاينان و خاک فروشان لعنت  می فرستم

 اسد می تواند سرآغاز مبارزات انتھا ٢٨ و استقاللی وجود ندارد، با آنھم روز اشغال امريکا و برتانيه در آمده است

  .ناپذير مردم ما باشد

دست آمد، توسط فرزندان خاين وطن دوباره به روس، برتانيه و ه استقاللی که با ريختاندن خون پدران آزاديخواه ما ب

 بار ديگر پيروزمندانه به افغانستان برگشت و مورد ٢٠٠١برتانيۀ شکست خورده، در سال . امريکا به فروش رسيد

ھای بی " مسعود"ميھن فروش را رئيس جمھور ساختند و به " کرزی. "استقبال خاينان در سرتاسر کشور قرار گرفت

 رو ھمان نظامی است که توسط امپرياليسم هت دنبالبی خاصي" عبدهللا"بی مغز و " غنی. "ھويت  قدرت و ثروت دادند

  .توان به ھم مينھان تبريک گفت دانم کدام استقالل را می نمی. بنيان گذاری شد

 او در بناگوشش در ھلمند اربابان انگليسکه  کودن با کدام جرأت جشن استقالل را به راه می اندازد در حالی" غنی "

و يا ھر سگ ديگری در دستگاه نظام مستعمراتی کابل از کمترين " غنی"آيا . نمايندخيمه برپا کرده و ھدايت صادر می 

ين ھا اينقدر اوجدان و شرف انسانی برخوردار اند که عرق شرم بر پيشانی اين فاسقان جاری شود؟ گمان نمی کنم که در

  .دداشت  تا اين درجۀ حيوانی تنزل نمی کردن غيرت و شرافت وجود داشته باشد، اگر می

  .  به اميد روزی که کشور ما از ھر نوع تسلط اجنبی نجات يايد و استقالل واقعی اش تأمين گردد

 

 


