
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٢٠
 

 ؟!چه استقاللی:  خان"غنی"
  

 ھفتمين به مناسبت نود و. بی حيائی ھم يک حد دارد، اما برای زعامت دولت مستعمراتی حد و حصری نمی شناسد

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اشرف غنیاستقالل کشور از زير يوغ امپراتوری انگليس، استرداد سالروز 

". به خانه شير نيائيد تا مانند روباه با شما برخورد نشود"کنونی افغانستان را ستود و گفت که " آزادی و استقالل"

 می گويد يا روس ھا را يا انگليس ھا را که ھمين حاال در افغانستان  را کسی نفھميد که آيا امريکائيان راغنیمنظور 

  .ًاگر ھدف طالبان است، واقعا که خنده آور است. عسکر و مشاور دارند

از زمان تجاوز . که بار ھا گفته ايم، افغانستان يک کشور اشغال شده است و از خود آزادی و استقالل ندارد طوری

دست می گردد و زعامت دست ه اشغال کشور دست ب.  و مردمش طعم آزادی را نچشيده اندشوروی تا امروز، افغانستان

 و دارو دسته اش الف می زنند و به زندگی برده غنیدليل اين را نمی فھمم که چرا . شود نشانده ھم به نوبت عوض می

  .مانند خود می بالند

 خود نشان دادند که نسبت به دفاع از تماميت  امنيتی افغانستان با نثار جاننيروھای " طی صحبتی اظھار داشت که غنی 

نيرو ھای امنيتی افغانستان عليه کدام اجنبی می جنگند که ". ارضی افغانستان متعھدند و حاضرند ھمچنان قربانی بدھند

 شکست می خورند ه روزھمهتی  دولت مستعمرایاگر گفتار غنی تنھا طالبان است، نيرو. از خود رشادت نشان داده اند

  .شوند و يا تسليم می

روی ھمين دليل است که نيرو .  تو بايد بدانی که فرق بين جنگ داخلی و جنگ عليه اشغالگران موجود است!!غنی خان 

وئيد  پيدا کنيد و بگعبدهللا حد اقل اين شھامت را تو و يا !!غنی خان. ھای امنيتی دولت مستعمراتی بزدل و کم جرأت اند

شود و برای  صد اعاده میدربا اين اعتراف، حيثيت از دست رفتۀ شما يک .  که افغانستان در اشغال امريکا و ناتو است

بھتر .  ھم روزی به ديار عدم خواھيد رفتعبدهللادنيا زود گذر است و تو و . صد ديگر، خدا مھربان استدر ٩٩اعادۀ 

 و يا حد اقل مانند انسان ھای صاحب شرف و آبرو  اند روزی مانند مبارزاست که شما دو و بقيه دوستان تان برای چن

  . زندگی کنيد

  !دانيم که اگر به  سنگ بکوبيم، به نتيجه خواھيم رسيد، اما نه به مغز کاواک شما می

 

 


