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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٠
  

 چه استقاللی؟
  

برد و  را جشن گيريم؟ از نگاه من افغانستان در اسارت کامل به سر می آيا استقاللی داريم که به آن بنازيم و يا آن

قدرت سياسی در دست آنھائی است که زنجير . مندی به استقالل و آزادی کشور ندارنده رھبران خاين آن کمترين عالق

  . گردن خويش آويخته اندبربردگی را 

کشور را تجليل کردند و  با سرافگندگی و رياکاری، در " استقاللاستردادسالگرد "غنی و عبدهللا بيشرمانه نود و ششمين 

اگر . شرافت و وجداننه لعنت دو جھان بر شما غداران تاريخ که نه حياء داريد و .  منار استقالل اکليل گل گذاشتندپای

از کمترين غيرت انسانی برخوردار باشيد، بايد خود را حلق آويز کنيد تا حد اقل نواده ھای شما از سرافگندگی نجات 

  .يابند

 نظاميان انگليس اظھار نل از امپرياليسم انگليس است، ھمين دو از برگشت اگر منظور اين دو اعجوبۀ خيانت استقال

پس وجد و خوشی اين دو فرومايه از کجا منشاء می گيرد؟ از نصب اين دو مزدور در رأس ھرم . شادمانی کردند

است، وگرنه در صورت تأمين استقالل و حاکميت   استقالل  ن از نبود شانخوشی اين دو و ھمکيشان.  سياسی کشور

اين .  شدند که با محاکمۀ صحرائی، به ديار عدم روانه می بود و يا اين ملی، جايگاه آنھا حد اقل در زباله دان تاريخ می

ی  زبان کثيف خود جاررحق ندارند حتا کلمات آزادی و استقالل را ب. دو حق ندارند از شھدای راه آزادی نام ببرند

 راه آزادی است که ھنوز ھم می رزمند تا کشور را از شر استعمار و بازماندگان  آوراناين حق واقعی رزم. سازند

ھر سه سگان باران ديدۀ . برای مبارزان راه آزادی، فرقی بين طالب، غنی و عبدهللا وجود ندارد. استعمار نجات بخشند

  . خون آنھا را تغذيه می کنندفشرند و  استعمار جھانی اند که گلوی مردم را می

 .اما جد و جھد متدوام بر شيرين داردراه ما برای رسيدن به استقالل واقعی طوالنی است، 

 


