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 غنی : » من فصل ناتمام برنامه ترقیخواهانه اعلیحضرت امان اهلل خان هستم« !؟...

امابعد ازمزدوری به متجاوزین اشغالگر امریکایی و بخاک وخون کشیدن مردم ومیهن ودرنهایت درموافقت کامل 

لندن واسالم آباد،واگذاری حاکمیت به تروریستان طالبی و»فرار دزدانه« با معامله مثلث شیطانی واشنگتن ، 

 اش آن» فصل ناتمام« را»تمام« نمود!؟...

 

 



 

 

 ربهگ ی از اتریخ زرین ورپافتخارکشور ام !
 

شاه امان اهلل این زعیم ملی آزادی دوست و ترقیخواه مهین قبل از حصول استقالل دراجتماع بزرگی از  

اه کابل درحالیکه لباس نظامی برتن داشت چنین گفته بود :» ملت عزیز من، این لباس  مردم درمسجد عیدگ

 سربازی را آزتن بیرون نمی کنم تاوقتیکه لباس استقالل رابرای مادروطن نپوشانم...« 

واما پس ازحصول استقالل کشورما ازچنگال خونین استعمارگران وحشی ومتجاوز برتانیا بازهم در برابر ملت  

 قرارگرفته وافتخارانه چنین فرمودند :   افغان
 

بعدازاین کشورمامانند  ۰»من خودم ومملکت خودم را ازلحاظ داخلی وخارجی کاملن آزاد ومستقل اعالم کردم 

اندازه یک سرموهم اجازه داده نمی شود که   ،به  نیروی  آزاداست وبه هیچ  سایردول وقدرت های جهان 

مداخله   افغانستان  وخارجی  داخلی  رابآین  درامور  نماید،گردنش  اقدام  امری  چنین  به  کسی  واگر  کند 

 شمشیرخواهم زد....« 
 

واما امروز کشور ما بعداز یک سده از حصول استقالل و دو دهه تجاوزواشغال امریکای جهانخوار وشرکا،که  

ملی   وحاکیت  ارضی  (،تمامیت  اقتصادی  واستقالل  سیاسی  ملی)استقالل  استقالل  داشتن  از  مارا  میهن 

وسایر  محرو  عبداهلل  وعبداهلل  احمدزی  غنی  آقایان  وسپیدارنشین  ارگ  وویسرای  مزدوران   ، بود  ساخته  م 

مزدوران خاین ومیهن فروش، بعد از تحمیل ودیسانت شدن وارتکاب جنایات ضد بشری علیه جان ،مال  

ین مزدوران به  پاکستانی« درحالیکه مردم افغانستان وا  - وشرف مردم ، برمبنای »توافقنامه صلح امریکایی  

حاشیه رانده شده بودند، تراژدی تاریخی بوقوع پیوسته ، بعد از هیاهوی کذایی »مبارزه علیه تروریزم «،  

»حمایت از حقوق بشر« و»استقراراموکراسی« ، طی وقوع یک تراژیدی تاریخی»مخلوقات طالبی« شان  

ترین زباله های تاریخ را برگرده های    این بنیادگرا های سیاه دل ،عقبگرا و بربرمنش اسالمی،همین متحجر

 ناتوان مردم جنگ زده وعذاب کشیده ما تحمیل نمودند!؟... 
 

 باری غنی احمدزی باچه دیده درایی وپررویی بدون زره ی از خجالت وشرمساری اذعان نموده بودندکه : 

،هویتی،ا استقالل فکری  پایدار،باید  وثبات  به صلح  یابی  برای دست  افغانستان  قتصادی وسیاسی  »مردم 

 داشته باشند...« 

 

 



 

 

جناب شان یقینن که تعاریف ومفاهیم» استقالل فکری،هویتی،اقتصادی وسیاسی «را نمی دانند،اگرشاه  

امان اهلل بااراده آهنین ودراتکاه به نیروی زوال ناپذیرمردم سلحشوروآزاده طی یک نبرد میهنی پوزه کثیف  

ه وپس ازواردکردن تلفات بی پیشینه و شکست ننگین دست  استعمارگران انگلیسی رابه خاک سیاه مالید

آنهاراازسرنوشت مردم ومیهن ما کوتاه ساخت،غنی این شیادتاریخ وویسرای ارگ کابل موجودیت نظامیان  

کشورمتجاوزواشغالگر به سردمداری جهانخواران امریکایی راتوجیه    ۴۶انگلیسی قبلن سرکوب شده، برعالوه  

 نموده میتوانست!؟ 

 

پارا فراترگذاشته وچه عوامفریبانه مدعی گردیدکه :» من فصل ناتمام برنامه های ترقیخوانه شاه امان  غنی  

 اهلل هستم!؟.. 

 

بلی او توانسته بود تنهادر دوره کاری ننگین اش قریب به یک سد هزار نظامیان کشور را به جبهات بی  

 ای رنگارنگ اسالمی سازد.برگشت وکشتارگاه های بی ثمرفرستاده وطعمه تروریستان بنیادگر

  ۳،۵درسد شهروندان میهن را به زیر خط فقرقرارداده    ۸۰ازبرکت »تمام کردن فصل ناتمام شاه امان اهلل «،  

ملیون    ۵ملیون مردم رابنابربی روزگاری وشرایط بد اجتماعی واقتصادی معتادبه مواد مخدر ساخته ،بیشتراز

هزار از باشنده گان وطن رابه مهاجرت های اجباری ثوق  کودک واجدشرایط را ازحق آموزش محروم،صدها

وطعمه ماهیان دریاهابسازد، بیشتر ازنیمی از واجدان شرایط کاررااز حق اشتغال محروم نمود. ) این عوامفریب  

تاریخ درکمپاین دور اول انتخابات قالبی ریاست جمهوری اش به سلسله دروغهای شاخدار ، یک ملیون  

ردم ما وعده داده بود( ، افغانستان رابه فاسدترین وبی امن ترین کشورجهان واما اولین  جای کار را برای م 

 کشور تولید کننده تریاک مبدل ساخته !؟.. 

جناب غنی که خود دست نشانده ومزدورواشنگتن بوده وهمراه باحواریون اش درحالیکه لباس بیگانه را به  

 اهلل راچنین به بادانتقاد وسرزنش میگیرد :  تن دارند،به همین ارتباط درجای دیگر شاه امان

 »مدرنیزاسیون نه درلباس بلکه درتفکر است،تاکید امان اهلل خان برلباس اروپایی اشتباه بود. .......« 

 این روانی میهن فروش وشرف باخته میخواست در روز روشن به چشمان بینای مردم خاک سیاه بپاشد . 

دخورده داخلی واربابان خارجی شانرا بیش ازهروقت دیگرشناخته وخوب  دیگر مردم افغانستان دشمنان سوگن

اهلل   امان  شاه  آزادومستقل  دولت  بیگانه،هرگزبدیل  اشغالگران  سیطره  وزیر  تحمیلی  حاکمیت  میدانندکه 

 وکارنامه های ترقیخواهانه ، درخشان وپرافتخاراش نبوده ونمیتواندباشد. 

 



 

 

م اربابان  به  ازدو دهه مزدوری،  ، جنایت وفسادگسترده و بخاک وخون  امابعد  امریکایی  اشغالگر  تجاوز و 

کشانیدن مردم ومیهن ودرنهایت با پذیرش یک معامله ننگین مثلث شیطانی واشنگتن، لندن واسالم آبادبا 

دشمنان جان ، مال وشرف مردم یعنی بنیادگراهای متحجر طالبی این مزدوران جنگی جنگ های نیابتی  

هزارنفری را تسلیم وبا»فرار دزدانه« وظاهرن به آدرس نامعلوم    ۳۵۰ای امنیتی ودفاعی  ،حاکمیت پوشالی وقو

واما در واقعیت امر به آغوش گرم امپریالیزم چه رذیالنه وننگین آن» فصل ناتمام« برنامه های شاه امان  

 اهلل را»تمام« نمود!؟... 

می یاطالبان سیاه اندیش این عجوبه  کنون باتحمیل حاکمیت عصر حجردر وجودبنیادگراهای بربرمنش اسال

ها وزباله های گندیده تاریخ یکبار دیگر مردم ومیهن ما از سیر کاروان تمدن وترقی اجتماعی دور ساخته  

 شده ، مردم ومیهن از تجاوز واشغال واشنگتن وشرکا به تجاوز واشغال اسالم آبادوشرکا درآورده شد!؟.. 

از داشتن استفالل ملی) استقالل سیاسی واقتصادی(، تمامیت ارضی    درنتیجه وباتداوموضع گذشته میهن ما 

 وحاکمیت ملی محروم گردانیده شد!؟

درودپرشوروآتشین بر روان پاک همه ی ازجان باختگان وقربانیان جنگ میهنی استقالل تحت زعامت شاه  

 امان اهلل فقید! 

 اجتماعی درمیهن عزیزمان ! برافراشته باد پرچم استقالل،آزادی، صلح وعدالت 

دستان ناپاک متجاوزین اشغالگران پاکستانی وشرکا ومزدوران بنیادگرا ومتحجر اسالمی طالبی ازسرنوشت  

 مردم ومیهن جنگزده وعذاب کشیده ماکوتاه ! 
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