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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠١

  "عبدهللا"ميھن فروشی متداوم 

 
 !دھم که چه کنی به تو احمق ھدايت می

مراتی کابل از ارسال بيشتر قوای متجاوز ناتو وامريکا شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستع" عبدهللا عبدهللا"

ر اريکۀ بآيا ميھن فروشی شاخ دارد يا دم؟ ع و غ که توسط امريکا . خوشحالی کرده و از خوشی در پوست نمی گنجد

دا ن امريکائی تا حال در قدرت اند، نزد امريکائيان زاری می کنند که به لحاظ خاقدرت نصب شدند و از خيرات متجاوز

ن امريکائی و ناتو از افغانستان خارج شوند، اکه متجاوز دانند که به مجردی اين دو فرومايه می. ما را تنھا نگذاريد

 .خواھند افتاد" تاريخ"روزگار شان سياه خواھد شد و در ظرف چند روزی در زباله دان 

 عساکر متجاوز ناتو و امريکا به خوشی رئيس اجرائی دولت مستعمراتی و مزدور کابل از افزايش" عبدهللا عبدهللا"

خدا با ماست و اين کمک خداوندی است که ما را " گفت که "عبدهللا". دانسته است" موھبت الھی"را  استقبال نموده و آن

به ناتو امر کرده که به تجاوز به افغانستان ادامه داده و انسان دھد که خدا   میااين کلمات وی چنين معن." تنھا نمی گذارد

به بھانۀ مبارزه عليه تروريسم، افزايش قوای متجاوز امريکا و ناتو را به فال نيک گرفته " عبدهللا. "کشی را تشديد نمايد

ميھن فروش و اين فاحشۀ  که اين  در حالی. تروريسم نسبت داد" شکست" و آن را به ارادۀ جدی متحدين بين المللی در

که کور است تا  ببيند که خود امريکا بانی و مؤسس تروريسم در افغانستان و شرق  داند و يا اين سياسی پرآوازه نمی

شورای نظاری شھامت ندارد که اعتراف نمايد که ازدياد قوای امريکا وناتو بيشتر برای بقای دو " عبدهللا. "ميانه است

 ھزار عسکر متجاوز امريکا و ١٠٠که بيش از  وقتی." است، نه مبارزه با تروريسم" و عبدهللا" غنی"خاين به ميھن 

  ثيری خواھد داشت؟أناتو نتوانست مخالفان را شکست دھد، افزايش چند ھزار عسکر ديگر چه ت

نند که او کيست و دا ھمه می. ً قبال برای مردم ما آشکار شده است"عبدهللا"ھويت ضد ملی و ضد ميھنی خاينانی مانند 

  .چه می خواھد


