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بی ننگی غنی – عبدﷲ:
اعطای مدال وزير اکبر خان به سفير انگليس

مدال ھای ملی و تاريخی به افرادی تقديم می گردد که آنھا خدماتی ارزنده و استثنائی به مردم و کشور خويش انجام
داده باشند .اما غنی – عبدﷲ پا را از گليم فراتر گذاشته و اجانبی را که مھين ما را مورد تجاوز قرار داده و خون
مردم بيگناه ما را ريختانده ،مورد تفقد قرار داده اند .اين دو ميھن فروش سفير امپرياليسم انگليس را در کابل به
مدال وزير اکبر خان مفتخر ساختند .ازاين عمل ننگين غنی و عبدﷲ اوالد وطن چه می آموزند؟
اکثر ھموطنان ما سؤال می نمايند که چه مرگ اين دو خاين ملی را پيش مانده است؟ ايندو می گفتند که از کرزی
فرق دارند! اما ديده می شود که سر کرزی را در ميھن فروشی خاريده اند .يک کشوری که به خاک ما تجاوز کرده
و ھزار تن را به خاک و خون کشانيده و ثروت طبيعی ما را می دزدد ،آيا بايد از سفيرش چنين قدردادنی شود که
برايش مدال تاريخی اعطاء گردد؟
صرف نظر از شخصيت سياسی و باطنی وزير اکبر خان ،حد اقل او توانست که مکناتن را به جھنم بفرستد .حال
زعمای حکومت وحشت ملی ،ريچارد ستوک سفير کشور متجاوز انگليس را عزت می دھند و از تجاوز کشورش
به افغانستان ابراز سپاس می نمايند و به وی مدال وزير افغانستان را می بخشند.
در حقيقت ،غنی – عبدﷲ تجاوز قرن  ١٩و  ٢١انگليس به افغانستان را تأئيد نموده و قتل عام مردم ما را توسط
امپرياليسم برتانيه ناديده گرفته اند .با اين عملکرد ،غنی – عبدﷲ روح وزير اکبر خان را سخت اذيت نموده و او را
در گورش نارام ساخته اند.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

شايد اين دو فرومايه بگويند که عمداٌ مدال وزير اکبر خان را به سفير انگليس داديم تا او را معذب ساخته باشيم.
الکن از عذاب ساختن سفير انگليس کرده ،خود و مردم شان را بيشتر توھين کرده اند .سفير انگليس به ريش شما
می خندد و پيش خود می گويد که چه احمق ھائی! لعنت دو جھان بر شما فرومايگان و بی ھويتان تاريخ.
اين است نتيجۀ بندگی و اسارت به اجانب.
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