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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٢
 

 يسلتبريک طعنه آميز سفارت انگ
ی کابل تبريک گفت و سفارت امپرياليسم برتانيه نود و ھشتمين سال استقالل افغانستان را با طعنه به دولت مستعمرات

 سال بعد يعنی در سال ٨٢، برتانيه ١٩١٩بعد از جنگ استقالل در سال . برای اين دولت مزدور آرزوی موفقيت نمود

معلوم نيست که اظھار تبريکی به .  به افغانستان برگشت کشور ما را يک جا با امريکا دراشغال خود قرار داد٢٠٠١

با غرور احمقانه جشن استقالل را " عبدهللا"و " غنی. " يا يک حقه بازی سياسیدولت مستعمراتی کابل، يک طعنه است

  .را جشن بگيريم دانيم که نه استقالل داريم و نه آزادی که آن که ھمه می به راه انداختند، درحالی

" يکاتتبر"گزارش ھا حاکيست که سفارت اشغالگران برتانيه  به خاطر نود و ھشتمين سال استقالل افغانستان، 

برتانيه " آرزوی موفقيت"مردم ما . صميمانۀ برتانيه را به دولت مستعمراتی اظھار داشته و آرزوی موفقيت کرده است

دوباره به خاک ما تجاوز کرده  سال ٨٢را به دير ماندن قوای تجاوز کار برتانيه در افغانستان تعبير می نمايند که بعد از 

ً افغانستان ھنوز در اشغال است و کشور شان اصال ،برای مردم آزاديخواه .و آن را در اشغال خود در آورده است

  . استقالل ندارد که آن را جشن بگيرند

ای عامل اصلی بحران کنونی، وابستگی به قدرت ھ"که، احمد ولی مسعود در يک سخنرانی گفت که  دلچسپ اين

شود که اگر قوای اشغالگر برتانيه و امريکا نباشد، شما می  ال میؤس" عبدهللا"و " غنی"و" مسعود"از ". خارجی است

که ھمين امپرياليسم امريکا و برتاينه بود که مسعود ھا، کرزی ھا و  شرم آور اين. توانيد در مقابل طالبان مقاومت نمائيد

 به ١٩٩۶که مانند سال  ستادگی عليه طالبان دارند و يا ايني توان اآدمکھا آيا اين .غنی و عبدهللا ھا را به قدرت رسانيد

موجوديت قوای تجاوزگر برتانيه و امريکا، بيشتر به نفع مزدوران داخلی است . سوی کوالب و مشھد فرار خواھند کرد

 .و گفتار مسعود ھا و غنی ھا صرف فريب است

  . بايد مبارزه کرد و کشور را نجات داد. الل نداردبلی، افغانستان در اشغال است و استق

  

  

 

 


