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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١٠
 

  چھل کشور از ما حمايت خواھند کرد: : غنی  می فرمايد" جناب"

  
 رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ کابل با کمال بی وقاری اظھار داشت که چھل کشور جھان از ما حمايت اشرف غنی

اگر اين گفتار خيانت ملی و ميھن فروشی . نموده و حضور نا مبارک عساکر خود را در افغانستان تداوم خواھند بخشيد

داند  در غير آن در زير  قای خود را در موجوديت قوای متجاوز بيگانه مینيست، پس چه است؟ دولت مزدور کابل ب

  .مھميز خيزش ھای مردمی نابود خواھد شد

 بعد از برگشت از سفر اروپا در يک کنفرانس مطبوعاتی از حمايت چھل کشور جھان از دولت دست نشانده  غنی

 سال گذشته سعی نمودند پشتيبانی کشور ھای جھان او اعتراف کرد که اعضای دولت مستعمراتی طی يک. اطمينان داد

افغانستان در اشغال . اين چه موفقيتی است که غنی به آن می بالد. را جلب نموده که ما درين راه بسيار موفق بوده ايم

  .چھل کشور جھان قرار دارد و دولت مستعمراتی کابل کمترين صالحيت در سياست داخلی و خارجی ندارد

موريت خود را در افغانستان ادامه بدھند، بدين معنی که قوای أکيد کرد کشور ھای مختلف تعھد کرده اند که مأ ت غنی

که رئيس جمھور ای چه گفتار غير شرافتمندانه . کشور ھای اشغالگر تا مدت ھا افغانستان را در اشغال خواھند داشت

 سال اشغال کشور، نظام مزدور کابل تا حال ١۴ بعد از مدت .شود دولت مستعمراتی از آن با کمال بی حيائی ياد آور می

جوانان ما با ھمه خطرات کشنده جوقه . ه نمايدرا برای مردم خويش تھيقادر نشده است که ابتدائی ترين وسايل حيات 

ر که دو اين است نتيجۀ اشغالگری کشو.   نانی در کشور ھای خارجی بيابندۀجوقه کشور را ترک می نمايند تا اگر لقم

  . اند" مفتخر" به آن عبدهللا و غنیدلقک 

  . لعنت خدا بر ھر دوی شما خفاشان سياسی و حقه باران بی حياء

  

  

 


