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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠٩
 

 افغانستان عزت می خواھد؟: "غنی"سخنان بی مفھوم 
 پاکستان گفت که ین دالر ميليو۵٠٠ رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل حين رد کمک پشنھادی اشرف غنی

اما کی اين ! چه کلمات زيبا و با معنی". خواھد خواھد احترام و عزت متقابل می افغانستان از ھيچ کشوری صدقه نمی"

. زند؟ کسی که آبروی افغانستان و عزت کشور را برباد داده است و خود را به بيگانگان فروخته است حرف ھا را می

پس .  کشور اشغال شده و ھر روز قوای اشغالگر مردم ما را توھين و بی عزت می سازند۴٠افغانستان توسط بيش از 

 و غنیدفاع از .  چشمان بينا دارد تا مشاھده کند که خارجيان تا کدام اندازه ما را بی عزت ساخته اندغنیدانم که آيا  نمی

  .شود  گناه بزرگ محسوب میوی،امثال 

تشويق برای "س جمھور دست نشاندۀ دولت مستعمراتی کابل در يک محفل  رئياشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

افغانستان از .   ھا است روابط متقابل محترمانه حق افغان"جوانان اظھار داشت که از عده  در حضور يک" کاريابی

شرکت کنندگان درين گردھمائی با ".   باشد خواھد بلکه خواستار احترام و عزت متقابل می ھيچ کشوری صدقه نمی

 کشور ديگر ۴٠،  بلکه بيش از استساخته نافغانستان را تنھا پاکستان بی عزت .  را استقبال کردندغنیتمسخر صحبت 

در افغانستان وجود دارد ای کمتر خانه . تحت رھبری امريکا ھر شب و روز مردم ما را بی عزت و بی وقار می سازند

  .گانه مورد تاخت و تاز قرار نگرفته باشدکه توسط نيرو ھای بي

 آيا اين بی عزتی نيست که زن و مرد را مقابل يک ديگر برھنه می سازند تا بيشتر بی آبرو و سرخم شوند؟ عقلت 

کجاست، مرد درجه دو از آخر؟ آيا زندان ھای خصوصی سی آی ای در افغانستان  برای مردمت بی عزتی بار نياورده 

 سال است که مردم ما توسط ١۵بيش از . شود زايل میبيشتر ت می گذرد، فھم و ھوش که است؟ ھر روزی

شوند که از  عقلی و لودگی ات، يک عده پيدا می با اين ھمه بی. استعمارگران مورد توھين و اھانت قرار می گيرند

در ، توانستم بستايمت را می ھم اين شھامتمن . خودت ستايش می کنند و آفرين می گويند که به پاکستان جواب رد دادی

  نه تنھا پاکستان بلکه ھر کشوری که افغانستان را اشغال کرده و مردم ما را توھين می کند و بی عزت میصورتی که

  .می بودسازد، مطرح 

  . بيا و خودت را بيشتر بی عزت مساز" عقل"يک کمی سر ! غنیآقای 

 

 


