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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢٣
 

   از استعمال پرتاب مادر بم ھا"عبدهللا"خوشحالی 

  
می توسط امريکا در و شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل از پرتاب بزرگترين بم غير اتعبدهللا عبدهللا

بی وجدان به بھانۀ " آدم"اين . منطقۀ اچين واليت ننگرھار اظھار رضايت نموده و آن را صد در صد تأئيد کرده است

 از پست عبدهللاھم  و غنیھم . جنايت بادار خود را جشن گرفته استکه مادر بم ھا پاکستان را ترسانده است، اين  اين

  و يارانش از عبدهللادر واقعيت، . ترين انسان ھای روی زمين اند که با کشته شدن ھم ميھنان خود شادمان می شوند

  . کشته شدن پشتون ھا خوشحال گرديده اند

 رئيس اجرائی دولت مزدور کابل بار ديگر مزدوری خود را به امپرياليسم جھانی عبدهللا عبدهللاگزارش ھا حاکيست که 

 از پرتاب مادر بم ھا در منطقۀ اچين پشتيبانی نموده و آن را برای ترساندن پاکستان مھم دانسته عبدهللا. ثابت ساخت

که به منظور آزمايش اول اين بم  اول اين. داند که استعمال مادر بم ھا دو دليل داشت اين انسان پست فطرت نمی. است

امريکا . که ھدف امريکا صرف ترساندن سوريه، ايران و کوريای شمالی بود، نه پاکستان در افغانستان بود و دوم اين

رد و بدل کلمات ديپلماتيک معنای . ھرگز پاکستان را به خاطر افغانستان تھديد نمی کند و اين بار ھا ھم ثابت شده است

 از پرتاب مادر بم ھا در منطقۀ پشتون نشين بود تا پشتون عبدهللادر واقعيت خوشی . ستان بر پاکستان نيستترجيح افغان

 و عبدهللا.  از ساير اقوام افغانستان خوشش نمی آيدغنیمی گويند که .  استغنی عکس عبدهللا. ھا بيشتر کشته شوند

و انسان مفلوک نارامی افغانستان را دامن زده و اين د. ياران شورای نظاری اش سخت احساس ضد پشتونی دارند

  . سرانجام افغانستان را به سوی تباھی می کشانند

 .به زمامدارید  را زمامدار گفت؟ اين دو ارزش سگ را ندارند، چه رسعبدهللا و غنیآيا می توان 


