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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١٧
 

  "احدی"عوام فريبی 

  
  "احدی"ن ناموس فروش أواالش

ی کابل در موران دولت مستعمراتأ فارغ تحصيل يونورسيتی امريکائی بيروت و يکی از فاسد ترين مانورالحق احدی

 ن يک انسااحدی. ُروز شکست شوروی مانند ديگر گرگان جھادی در فشانی کرد تا روی سياھش سفيد جلوه کند

 را عوام  عبدهللا وغنی" وحشت ملی" حکومت احدی.  استسيد مخدم رھينًمتعصب و بی کرکتر است که کامال شبيه 

روز سالگرد شکست شوروی ھريک از تخريبگران کابل و در . فريب خطاب کرد و عملکرد شان را به باد انتقاد گرفت

  .قاتالن ملت ما حرف زدند و عربده کشيدند

در روز شکست " جبھۀ ملی نوين افغانستان"ً سابق وزير تجارت دولت مستعمراتی کابل و فعال رئيس انورالحق احدی

 از باند احدی. امپرياليسم ابراز داشتشوروی مانند ساير دزدان جھادی صحبت نمود و بار ديگر سرسپردگی خود را به 

او يک انسان فاشيست .  در خدمت دستگاه ھای استخباراتی امريکا قرار گرفته است غنیوخليلزاد بيروت است که مانند 

او گفت .  برای گرفتن يک چوکی از ھيچ عمل ننگ آوری خوداری نمی کندعمر صدو ناموس فروش است که مانند 

نظامی است که . يک نظام عادالنه است.  افتتاح شد نظام بدی نيستکرزی پانزده سال قبل به رھبری ًنظام ما که تقريبا"

نظامی است که ارزش ھای واضح افغانی دارد و يک نظامی است که بر ارزش ھای . ارزش ھای واضح اسالمی دارد

ند و اين قوی ترين حکم اسالمی بودن نظام ما ھر قانون را در اين مملکت تابع شريعت می دا. مردم ساالری متکی است

پارلمان ما . بنابراين رھبران ما بايد منتخب باشند. نظام ما به حق حاکميت مردم حکم می کند. اين نظام را نشان می دھد

 ديگر به طرف استبداد ۀ دولت نبايد بگذارد که يک قوۀقوای مختلف.  ھم بايد موجود باشدءبايد منتخب باشند و تفکيک قوا
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يعنی نظامی را که امريکا بعد از تجاوزش بر . ئيد صد در صد استعمار و اشغال افغانستان استأ تاحدی اين حرف ھای 

پستی و دھد که اين کثافت تا کدام اندازه در  گفتار اين خاين بزرگ نشان می. مردم افغانستان تحميل نمود، بھترين است

در نظامھا اين نظام يکی از فاسد ترين . زه مدافع استعمار و اشغال کشور استفروشی غرق است و تا کدام انداميھن

  .  روی خود را سفيد نمايد عبدهللا وغنی می خواھد که با اندک انتقاد از احدی. جھان است

  . ُبه روی اين نوع انسان ھا بايد تف انداخت و  آنھا را در زير سم اسپان لگد مال نمود

  

  

  

 

 


