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  چه استقاللی؟
  

ک حسب عرف و تعامل، آزادی کشور را از قيد استعمار انگليس به کليه ميھن دوستان و مبارزان ضد استعمار تبري

ھمان . دست آمده بود، ديگر وجود ندارده استقاللی که به رھبری شاه امان هللا و مبارزات مردمی ب.  کنم عرض می

 برتانيه بار ديگر تشريف فرمای کشور معدوم ما گرديده و با کمک فرزندان ۀاستعمار شکست خورده و سرافگند

 .کند ناخلف و شرف باختۀ کشور بر مردم ستمکش افغان حکمروائی می

که دين فروشان در بدل  زمانی.  که ناموس فروشان خاک وطن را به معرض خريد و فروش قرار می دھند زمانی

که غالمان خلقی و پرچمی از ھيچ خيانت، بربادی و ميھن فروشی  زمانی.  پول دين و شرف خود را می فروشند

ن به کشور قرارداد ھای ت اسالمی با متجاوزای نظار و جمعيکه خوکان شورا زمانی. کنند خودداری نکردند و نمی

که خون آشامان حزب اسالمی و وحشت  زمانی. مخفی می بندند و به نيرو ھای متجاوز استعماری ياری می رسانند

که گلم جمان آدمخوار و طالبان  زمانی.  برپاکنان حزب وحدت به ھدايت اجانب  تخريب می کنند و سينه می برند

که بروکرات ھای بی شخصيت سابق خود را در بدل  زمانی.  ی اجنبيان گله گله آدم می کشندبيرحم برای خوشنود

که حامد کرزی و برادران در خيانت و دزدی غرق اند و بوسه به رکاب  زمانی.  پول به اجانب می فروشند

اند و خاک ميھن را به ھر کس که  روشنفکران آلوده و چپيان متقلب در خدمت استعمار  زمانی. بيگانگان می زنند

سيس دايمی لشکر گاه ھای أکه لوده ھای سياسی و دست پروردگان استعمار دور دنيا از ت زمانی.  تقديم می کنند

که حضرتان و نقيبان فاسد و آلوده با تمام بی حيائی از خوان استعمار مستفيد می  زمانی.  امپرياليسم حمايت می کنند

درين حالت ما . ل روز آزادی به ھدايت انگليس به  روز پرستش خائنين تنزل می يابدکه تجلي زمانی.  گردند

بايد به عوض خون گريه .  استقاللی نداريم که به آن مباھات نمائيم و فخر بفروشيم و  استقاللی نداريم که به آن بنازيم

کرده اند و در ھر جائی و در ھر کنيم و به ھمه  ميھن فروشان که مصيبت ھای بی شماری را بر کشور ما تحميل 

  .مقامی اند لعنت بگوئيم
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می داشت و  خود را ١٩٧٨برپائی جشن استقالل زمانی می زيبد که افغانستان حد اقل آزادی نسبی قبل از اپريل 

ٌ زمانی دلپذير می.  بود ی میدارای حاکميت ساحه ئ بود که کشور ما در زنجير  خوشحالی برای استقالل واقعا

بود که خاک مقدس ما در زير سم اسپان  شور وشعف برای استقالل زمانی افتخار آفرين می.   بسته نمی بودغالمی

 پستی و خواری نداريم که ، ستم ،ما وطن آزاد و عاری از ظلم .  شد  لگد مال نمی٢١ قرن ضحاکاناجنبی و 

ی از قيد اجنبی ندارد که نگھبان کشور ما زعامت مردمی و ملی و عار.  مردمش را در جھان سربلند نگھدارد

  .استقالل و آزادی اش باشد

در .  مبازرات ملی و مردمی در افغانستان با حصول استقالل و رھائی از قيد امپرياليسم انگليس خاتمه نيافته است

ا رسيدن  و از زنجير غالمی نجات يابيم،  مبارزات مردمی ت خواھيم آزاد باشيم اگر می.  واقعيت اين اول کار است

 .  به ھدف بايد و بايد تداوم يايد

  


