
www.afgazad.com                                                                                afgazad@gmail.com 1

  

   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
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  Political سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

٨/١٨/٢٠١٠  
 
 

!استقالل  
 

ن شريف کشور ريخی را به مردم بی آزار و مبارزا آگست روز خجسته است و جا دارد اين حادثۀ تا١٨البته که 

ملت افغان توانست پوز امپرياليسم قھار انگليس را به خاک بمالد و درين روز . يک گفتنه ناموس فروشان تبر

 آگست را در ١٨کاش بتوان با خوشی و افتخار، روز دشمن شکن  .  افسانۀ شکست ناپذيری اش را درھم شکند

  .  خانه ھای خود راه داد و از شھامت جانبازان آن زمان قصه ھا گفت

  

رگترين قدرت بزبی شرمانۀ   تجاوزات  ما که ويراندر کشور ی در پی سه دھۀ اخير حوادث و مصيبت ھای پ

گروه ھای به اصطالح .  ھای جھانی را به ھمراه داشت، آزمايشی جديدی را برای شناخت جامعۀ ما خلق نمود

خ پرخون کشور راه انداختند که تاريه  که سال ھا عربدۀ خدمت به خلق را می کشيدند چنان مصيبت را بانقالبی 

 شوروین متجاوزا " سوسياليسم علمی"گروھک ھای بی حيای خلق و پرچم به بھانۀ  تطبيق .  کمتر به ياد دارد

.  در اريکۀ قدرت قرار گيرند ن آن متجاوزارا ياری رساندند که مردم ما را پاره پاره کنند تا چند صباحی در رکاب 

در دور دنيا متواری و مليونھای ليون ھا تن م.  شی گرديدوطن متال.  استقالل کشور معدوم شد: نتيجه را ديديم

گان خلق و پرچم به ھمان مصيبتی سرانجام خود شرف باخت.  يا بيوه ويتيم گرديدند و هبه شھادت رسيدديگر

ه ھای تاريخ در خدمت  ھمان امپرياليسمی اند َضلَامروز تعدادی ازين  ف.  گرفتار آمدند که به ديگران روا داشتند

  .با آن می نمودند دشمنی ه بتظاھرکه زمانی 
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چھار سال خانه جنگی و .  قۀ ديگری بود که بر استقالل و حاکميت کشور فرود آمدجناوران اخوانی و طالبی صاع

روز ھای استقالل ه گان نگذاشت ک نشستندستگاه جھنمی طالبی فرصتی برای به خوشش سال درنده خوئی و 

" مجاھدين"مردم در حستجوی نجات ناموس خود بودند که از تجاوز .  کشور را به آرامش و عزت بگذارانند

 فرصتی برای مردم جفا کشيدۀ ما باقی ،زمان نا ميمون.  درآمان باشند و از درنده خوئی  طالب نجات يابند

دست اغيار .  ودان شھدای راه آزادی را گرامی دارندنگذاشت که استقالل کشور  را جشن گيرند و خاطرات جا

  .افغانستان عزيز را به خون غرقه ساخت و دارو ندار کشور را برباد داد

  

باالخره نوبت امپرياليسم امريکا و مزدوران درون مرزی و بيرون مرزی اش رسيد تا آخرين ميخ را در تابوت 

پرچمی / شدگان خلقیکمتر از فروخته در ھر پستی که اند برال ھويت ضد ملی مزدوران لي.  استقالل کشور بکوبند

وقاحت اين گروه آنقدر شرم آور است که دست فرومايگانی مانند حکمتيار، ربانی و مسعود را از .  ستمی نيست/ 

" ءروز شھدا"اين کثافت ھا می خواھند که به ھدايت اربابان استعماری روز استقالل را به .  پشت می بندند

  .   در جھنم شادمان گردد"مسعود"يف خاين اعظم ثيض کنند تا روح کتعو

  

ناموس وطن ھر .   در زنجير غالمی بسته استادستان مردم م. ما ديگر استقاللی نداريم که به آن بنازيم! ھموطن

 پس . نشۀ شاد می کنندروز لگدمال می شود و چند اجير بی مروت از زجر و بدبختی مردم مستانه می رقصند و 

           .خود و وطن را نجات بده و استقالل اش را بعد از آزادی آن جشن بگير! برخير ھم ميھن


