
گاهی به ملتی محروم از استقالل، هیچ
 !رسدعدالت، دموکراسی و ترقی نمی

تان دسهبن امریکایی و قالدهادر اسارت تام متجاوزبخت ما نگونوطن  اما هنوز ،مین سالروز استرداد استقالل افغانستان قرار داریم۶۹در آستانه 
 نماید.اش روزهای بس هولناکی را سپری میمنطقوی
 عزم راسخ و با درک این نکته که بدون استقالل، یک کشور ناممکن است که راه آزادی و ترقی بپوید،اش با خواهخان و یاران مشروطه اهللامان

ه نیست ر بس قهرمانانهبا یک حرکت  ،سرزمین ما گردیده بود شکوفاییطلب و خودکامه را که سد ترقی و عشرت کاره،بی امیر ،پا به میدان عمل زده
 استقالل و آزادی را به بهای خون نیاکان مان برای نسل امروز به ارمغان آوردند. ،یانگلیس تجاوزکارانکردند و با کشیدن شمشیر از غالف در برابر 

ی سترگ هابر آرمان ،اندمنشی پیشه کردهفروشی و مزدورطالبی و اکنون داعشی که وطن تنظیمی، مشتی از جنایتکاران خادی، اما با تاسف
یهن دربند مناتویی ن امریکایی و اهاست لجن پاشیده و اینک همنوا با متجاوزهای برحق ملت سالاهلل خان و خواستطلبانه و مترقی اماناستقالل

ها، سیل مهاجرت، آفرینش داعش به جای طالب، ناامنی و عاری از حس ملیاند. ساخت دولت وحشت ملی با دو کله ما را به ماتم فرزندانش نشانده
 ،کاری و فقر کمرشکن توام با انتحار و انفجار، بیبدامنی و خونریزیمواد مخدر، تولید و قاچاق آور ته، فحشا، رشد سرسامیخگسفساد لجام

لوم مظهای دهغالمانش برای توامریکایی و  تحایف غارتگراناز  های شیطانی پاکستان و ایران در امور وطن ما و بسا فجایع دیگراندازیدست
 ت.ماس

دشمنان  شان در سرزمین ما نیز نبض تمامیبشری ضدصادرکنندگان جنگ و ماشین کشتار برای رسیدن به اهداف عنوان امریکایی به اشغالگران
کله نموده   را کله بهدولتی دولتی و غیربه آسانی همه جنایتکاران  ،اش ایجاب نمایدخورده ملت را در دست داشته و هرگاهی که منافع استعماریقسم

گردد های خونچکان دیرین مردم تحمیل میبر زخمشیادانه که امروز « طالب جان»یافته جای پروژه پایانهگزینش داعش بدر خدمت خواهد گرفت. 
و رژیم  فروش کابلدولت میهنقرار است طی یک زد و بند خاینانه این روزها  است.در برابر مردم ما و منطقه عوامفریبانه امریکا جزیی از سیاست 

رگ سازند تا ا  درون در عبداهلل-دسترخوان غنیهمان شان اشاره ارباببه « پروسه صلح»نام ه پرور پاکستان تعدادی از این جانیان قرن را بتروریست
ه و با طمطراق نیرنگ و خیانت دل بست به این  هآنانی ک . بناُگردندیش فربه پبیشتر از های وطن و مردم ما شاه و وزیر گردیده با مکیدن آخرین شیره

 اند.وابستگان امریکا و روشنفکران مزدبگیر اند که وجدان شان را در ازای دالر به لیالم گذشته ،انددر صدد فریب مردم برآمده
شبه با اینک یک ،بستندچوب تکفیر میخواهی را به اهلل خان و هر صدای دموکراسیبنیادگرایان متحجر و غداری که تا دیروز سایه شاه امان

مناسبت رقصند و با وقاحت تمام محافل جشن و پایکوبی بهگردیده و به ساز اشغالگران شادمانه می« دموکرات»پوش و نکتایی ۲۵غرش طیارات بی
 گل مجاهدها و سایرها، اهللخیلدها، مال ترهمحمها، ظاهر قدیرها، دینی فضل کریمزدهنمایند. فکر بویناک و اخواناسترداد استقالل برگزار می

. اینان های عصر کنونی اند«مالی لنگ»ها و این قماش عناصر در واقع اهلللیسان امریکای غارتگر نقطه مقابل افکار مترقی و انقالبی امانچکمه
های کردن او و سایر ارزشالل و آزادی، بلکه برای آلودهاهلل و مبارزات درخشانش در راه کسب استقنهادن به شخصیت واالی امانخاطر ارجهنه ب

زنند. وظیفه هر افغان شرافتمند و عاشق است، خاک بر چشم ملت ما میدیاران مان حاصل شدهی آزادیخواهانه، که به قیمت جان همشدهخلق
اهلل و همراهان وطندوست و مبارزش به ام شامخ شاه امانهای کاری بر دهن این اراذل خودفروخته، از مقآزادی و عدالت است که با کوبیدن مشت

 دفاع برخیزد.

دگی در آفرین مان را که همانا ایستابر ماست تا با وحدت همگانی و بسیج سرتاسری این ودیعه تاریخی پدران حماسهکنیم که مجددا تاکید می
، «تحدسازمان ملل م»المللی را تحت لوای بین چپاولگراندروغین  نقابگر یجا آورده بار ده نشاندگان داخلی شان است، ببرابر متجاوزان و دست

دریده، آنگاه قادر خواهیم بود تا ناف جنایتکاران و... « دموکراسی»، «جامعه مدنی»، «آزادی زنان«، «حقوق بشر»، «بازسازی»، «مبارزه با تروریزم»
عوامل مثابه جدا سازیم و به« ارباب بزرگ جهان»کنند از ناف نداب تغذیه میدهه پسین را که امروزه نیز در زیر یک سقف و از یک گ چهار
 المللی بسپاریم تا درس عبرتی باشد برای نوباوگان شان.محاکم ملی و بین های ملت و تباهی وطن ما بهروزیتیره

خود را متعهد به خون هزاران  ،ما میهنمین سالروز باشکوه استرداد استقالل ۶۹داشت گرامی مناسبتبه «حزب همبستگی افغانستان»
هراس راه افغانستان شکوفا و عاری از هر نوع استبداد مبتنی بر دموکراسی و عدالت اجتماعی بیدر هزار شهید راه استقالل و آزادی وطن دانسته 

ش، تا آخرین اهلل و یارانامان ، ما با پرچم پرافتخار شاه«شده استاستقالل مفهوم کهنه»ولو نوکران پلید بیگانگان هزار بار گلو بدرند که  رزمد.می
 یخچون تار ،خوارانش از خاک مقدس ما جانفشانی خواهیم نمودکردن چتلیدار ما و جاروبرمق برای کسب استقالل و تمامیت ارضی وطن دیدنی

 برده اجانب بوده هرگز به جاده ترقی، دموکراسی و عدالت گامزن نخواهد شد. ،است ملتی که استقالل نداشتهزاران بار به اثبات رسانیده
 

 داخلی شان روح جانباختگان راه آزادی را گرامی بداریم! هایچوکرهبا راندن اشغالگران و 

 طلبی مردم ما!در اهتزاز باد پرچم استقالل

 همبستگی افغانستانحزب 
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