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   امينی-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٠١
 

 "ارغنديوال" و "قانونی"جفنگيات 
سو دھن می اندازند تا انتقادات مردم از گروه ھای وحشی جھادی، جنايت پيشه ھا را به حالت جنون در آورده و به ھر 

عبدالھادی " و "يونس قانونی"دو تن از عمال استعمار و جنايت پيشه مانند . بتوانند مردم را خاموش نگھدارند

حق جلوه ه  ثور دفاع نمايند و ويران ساختن کابل را ب٨دوند که بتوانند از کشتار   ديوانه واز به ھر سو می"ارغنديوال

گان جھادی صد که کنند نمی توانند جنايت پيش. اندکثيف سران جھادی و عمال شان پی برده مردم اکنون به ھويت . دھند

  .ھويت حيوانی خود را به انسانی تبديل نمايند

 سابق معاون رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل و وزير دفاع گروه ھای جھادی که کابل را  "يونس قانونی"

. شود د که دسيسه ھای سازمان يافته عليه مجاھدين به وضاحت ديده میويران ساختند، شکوه سر داده و می گوي

ھشتم ثور پيروزی انقالب يک ملت بزرگ در دل "ھم است ادعا دارد که " حراست و ثبات"عضو شورای که  "قانونی"

می بودی کشاند، مردم داغديدۀ ما  روز سياه ھشت ثور را مانند  روز سياه ھفت ثور که افغانستان را به نا". تاريخ است

ھشتم ثور کودتای "  گفت که "قانونی".   پرچمی قايل نمی  گردند–گان جھادی و خلقی پندارند و فرقی بين جنايت پيش

برخاسته از تصميم کودتاچيان نبود بلکه انقالبی از دل و خواست مردم مبتنی بر اعتقادات و ارزش ھای دينی و ملی 

 ثور، تجاوز و اشغال قشون شوروی ٧افغانستان بوده و واکنش در برابر دو حرکت تاريخی و ننگين کودتای مجاھدان 

به ھدايت پاکستان . دانند که ھشت ثور کودتای نظامی نبود، الکن بد تر از آن بود ھمه می". در افغانستان بوده است

شخص .   کشور را  به ھدايت آی اس آی منھدم کردندوحشيان جھادی کشتار نمودند و کابل را ويران ساختند و اردوی

  .   نصف کابل را به ويرانه تبديل کردند"احمد شاه مسعود" ھمراه با رھبرش  "قانونی"

 وزير سابق اقتصاد دورۀ فاسد "عبدالھادی ارغنديدوال"انسان بی پرنسيب ديگری که سال ھا در خدمت امپرياليسم بوده، 

بوده و يکی از " حراست و ثبات"او ھم عضو شورای . شت ھشت ثور دفاع  می کند است که حاال از وح"کرزی"

جھاد از مردم افغانستان ملتی "او با بی شرمی می گويد که . حکميتار می باشد" حزب اسالمی"اعضای گروه جھادی 

تمندی سرکرنش و شھادت پذير ساخته است که در برابر ھر زورگوی و مستبدی مبارزه می کنند و در برابر ھيچ قدر

به خاطر شھدای ديروز و زمان جھاد بود که امروز افغانستان، افغانستان آزاد تلقی می . اطاعت را فرو نمی آورند

  ".شود
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اگر اين انسان فروخته شده  . داند که افغانستان اکنون آزادی ندارد و در اشغال است  آيا اين دست پروردۀ استعمار می

  !الکن حياء کجاست. خاموش باقی می ماندشرف داشته باشد، حد اقل 

  . مردم ستمکش ما با اين شعار ھا و کلمات مزورانه بار ديگر در دام فريب فربيکاران نمی افتند

  

  

  

  

  

 

 

 
 


