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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١۴
 

   در لندن"غنی"ھای با شھامت عليه اعتراض افغان

  
درلندن اشتراک "  با فسادمبارزه" رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل غرض اشتراک در کنفرانس "اشرف غنی"

 اعتراض کرده و "غنی"حين  صحبت، عده ای  از ھم ميھنان دالور ما به گفتار يک نواخت و دروغ گويانۀ . نموده است

 صدراعظم برتاينه افغانستان و "کامرون"که، دو روز قبل  جای تعجب اين. او را انسان غير قابل اعتماد خواندند

  .برو نياوردا ھم خم به "غنی"ھا خواند و يجريا را فاسد ترين کشور نا

 از "عبدهللا" و نه "غنی" نه  .اما در زعامت بی وقار افغانستان حد نمی شناسد. بی عزتی و بی غيرتی يک حد دارد

. خود دفاع نمايند" شرف و آزادی"عزت انسانی برخوردار ھستند که در مقابل گفتار بيگانگان اعتراض کنند و از 

 اشتراک "غنی"در جريان است که از جانب افغانستان، فاسد و مزدور اول " مبارزه با فساد"لندن به اسم کنفرانسی در 

رانس گفته بود که افغانستان و  دو روز قبل از آغاز کنف"کامرون". نموده و از فساد دايمی در کشورش دفاع می نمايد

.  ندارد"کامرون"خبرنگاران گفت که ھيچ گونه احساس بدی نسبت به  به "غنی"اما .  يجريا طور خارق العاده فاسد اندنا

است و جواب دندان خ بود، در دفاع از کشورش بر می  يک انسان ملی و با شرف در قدرت می"غنی"اگر عوض 

 در جريان صحبت تضرع آميزش مورد اعتراض ھم مينھان با "غنی"! کجاست آن غيرت. داد  می"کامرون"شکن به 

 را به حق "غنی"يکی از ھم ميھنان ما .  قرار گرفت که  او  را به دروغپردازی و الف زدن متھم ساختندشھامت ما

  .  اق بيرون کردندت قرار گرفت و او را به زور از ا"غنی"خطاب کرد که مورد لت و کوب محافظين " خاين"

اميد که قيام مردمی . بلند گرديده استکاسۀ صبر مردم لبريز شده و از ھر سو صدای اعتراض عليه دولت مستعمراتی 

  .    برای آزادی کشور آغاز گرديده و قوام يابد

 

 


