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  کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١٧ می ١۶
  

  ستايش از قاتالن ملت ما

  

 رئيس جمھور دولت مزدور و پوشالی افغانستان از يک جنرال امريکائی و يک جنرال برتانوی نسبت اشرف غنی

اين دو تن خونخوار در قتل عام مردم بی گناه  ما نقش ضد بشری خويش را . کشتار مردم ما اظھار سپاس کرده است

در تاريخ سياسی جھان کمتر ديده شده است که قاتالن .  نموده و ھويت حيوانی خود را بار ھا ثابت کرده اندأايف

فغانستان بر می اين کار استثنائی از رھبران خاين ا. خارجی يک ملت توسط رھبران شان مورد ستايش قرار بگيرند

  . خاينان را خاريده اندۀآيد که سر ھم

رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل در يک مراسم شاندار از يک قومندان امريکائی ناتو به نام " اشرف غنی"

به خاطر کشتار مردم ما قدر دانی نموده و به آنھا " کريس استن"و يک قومندان برتانوی به اسم " سکات ھاويل"

کرده انسان لوده " غنی"آيا از . را اعطاء کرده است" سيد جمال الدين افغان"و " غازی مير مسجدی خان"مدال ھای 

ھا، " انسان"شود؟ اين دو تن چه خدماتی در افغانستان انجام داده اند؟ خدمات اين  ين جھان پيدا میاو بی شعور در

روی اين دليل، اين . را سر پا نگھدارند" عبدهللا "–" غنی"درنده خوئی و کشتار مردم ما بوده است تا نظام ضد ملی 

حال گفته می توانيم .  دو ضد بشر به خاطر جنايات شان در افغانستان مورد تفقد سران ضد ملی کابل قرار می گيرند

مرد شماره دو از آخر در ساحۀ ميھن فروشی و . ، فرشتۀ زمان خود بود"عبدهللا"و " غنی"که شاه شجاع به تناسب 

  .انت، ھيچ کسی را سيال نمی گيردخي

 .را قرت کند" عبدهللا"و " غنی"مردم ما آروز می کنند که زمين چاک شود و 


