
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

ن آزاد افغانستا–افغانستان آزاد   
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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   کابل-  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ٠٢
  

  : عبدهللا– ی غنی ننگیب
  سير انگلير اکبر خان به سفيدال وز میاطاع

  

  

ش انجام ي به مردم و کشور خوی ارزنده و استثنائی که آنھا خدماتدگرد یم مي تقدی به افرادیخي و تاری ملیمدال ھا 

ن ما را مورد تجاوز قرار داده و خون ي مھ را کهیم فراتر گذاشته و اجانبي عبدهللا پا را از گل– یاما غن. داده باشند

س را در کابل به يسم انگليالير امپريھن فروش  سفين دو ميا. ختانده، مورد تفقد قرار داده انديگناه ما را ريمردم ب

   آموزند؟ ی و عبدهللا اوالد وطن چه مین غنين عمل ننگيااز. ر اکبر خان مفتخر ساختنديمدال وز

 ی گفتند که از کرزیندو ميش مانده است؟ اي را پین ملين دو خايند که چه مرگ اي نمایمال ؤاکثر ھموطنان ما س

که به خاک ما تجاوز کرده  یک کشوري. ده اندي خاریھن فروشي را در میشود که سر کرز یده مياما د! فرق دارند

 شود که ین قدردادنيش چنريد از سفيا باي دزدد، آی ما را میعيده و ثروت طبيو ھزار تن را به خاک و خون کشان

   اعطاء گردد؟ یخيش مدال تاريبرا

حال .  ر اکبر خان، حد اقل او توانست که مکناتن را به جھنم بفرستدي وزی و باطنیاسيت سيصرف نظر از شخص

دھند و از تجاوز کشورش  یس را عزت مير کشور متجاوز انگليچارد ستوک سفي، ری حکومت وحشت ملیزعما

  . بخشندیر افغانستان را مي مدال وزیند و به وي نمایز سپاس مبه افغانستان ابرا

د  نموده و قتل عام مردم ما را توسط يئأس به افغانستان را تي انگل٢١ و ١٩ عبدهللا تجاوز قرن – یقت، غني در حق

ت نموده و او را ير اکبر خان را سخت اذي عبدهللا روح وز– ین عملکرد، غنيبا ا. ده گرفته انديه ناديسم برتانياليامپر

  . در گورش نارام ساخته اند
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.  ميم تا او را معذب ساخته باشيس دادير انگلير اکبر خان را به سفيند که عمداٌ مدال وزيه بگوين دو فرومايد ايشا

ش شما يس به رير انگليسف. ن  کرده انديشتر توھيس کرده، خود و مردم شان را بير انگليالکن از عذاب ساختن سف

  . خيتان تاري ھویگان  و بيلعنت دو جھان بر شما فروما! ید که چه احمق ھائي گویش خود مي و پ خنددیم

  . و اسارت به اجانبی بندگۀجين است نتيا

  

 

 

 


