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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٣
 

 عيد ستمگران و ستمديدگان
 دگر عيدي. يکی عيد جواسيس و خاينان است که ھر روز برای شان عيد است: در افغانستان  دو عيد وجود دارد

برند و  ًمظلومان است که اصال عيد نيست، زيرا در ھمين روز عيد در غم و اندوه بی غذائی و بی امنيتی به سر می

است که شب و و شرکای قئرت و غارت آنھ" نقيبب"و " حضرت"و " عبدهللا"و " غنی"عيد اول از . دھند کشته می

عيد دوم از کسانی است که شب و روز در .  زندگی می نمايندروز در حمايت بيگانگان قرار دارند و در محالت مطمئن

  . ماتم از دست رفتگان خود خون گريه می کنند و داد و فغان می زنند

رئيس جمھور دولت مستعمراتی و مرد شماره دو از آخر در روز اول عيد قربان در عقب ميکروفون " اشرف غنی"

شورای نظاری رئيس اجرائی دولت " عبدهللا. "فغانستان تبريک گفترا به مردم رنجديدۀ ا" خجسته"رفته و اين روز 

از گفتار و جمالت . ب قرار داده و عيد را به ايشان تبريک گفتاطخممردم را " غنی"مستعمراتی ھم به تقليد از 

  .ًتکراری اين دو کودن مردم واقعا خسته شده اند

. چنگال استعمار رھائی نيابد، عيدی در افغانستان نخواھد آمد که دل مردم ما به آن خوش شودکه افغانستان از   تا زمانی

ند، ھر روز برای شان عيد و ا قدرت تکيه زده و از ثروت بيکران دزدی شده برخوردارۀر اريکبعمال استعمار که 

 متجاوز توسط ید از برآمدن نيرو ھادانند که بع اين نيرو ھا مخالف خروج قوای تجاوزگر اند، زيرا می. عياشی است

دانند  خوب می" عبدهللا"و " غنی. "شوند و ثروت دزدی شان به مردم تعلق می گيرد نيرو ھای مردمی تکه تکه می

ًه در تضاد دايمی به سر می برند، اگر روزی قوای متجاوز امريکا اجبارا از خاک کشور خارج شود، روز  باوجوديک

  .اشتباه نشويم ر را بشناسيم تا در تشخيص خود دچابايد واقعيت ھای جامعۀ خود. ديل می گرددعيد شان به ده محرم تب

  . روز عيد ستمديدگان فرا خواھد رسيد و عيد ستمگران براش شان به محشر تبديل خواھد شد

 

 


