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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ١٣

 

  منطق پوسيدۀ عبدهللا

 
  تر بساز و مردم را فقير تر مرا ثروتمند! الھی

 

مين امنيت کار ساده ای نيست و نياز جدی أکند که ت ی دولت مستعمراتی کابل  اظھار میعبدهللا عبدهللا رئيس اجرائ

اين بار اول است که عبدهللا شورای نظاری و يکی از ارکان مھم دولت مستعمراتی . به زمان و شرايط زمانی دارد

 .  اعتراف می کندن را ھم دارد، به عجز و ناتوانی خود و دولت مستعمراتی خويش اکه پشتيبانی متجاوز

 سال گذشت و شما تفاله ھای استعمار قادر نشده ايد که ١٤خواھيد؟  چقدر وقت ديگر می! بسيار خوب عبدهللا جان

 شما مزدوران ر سال ديگ٥٠اگر بدين منوال به کار خود ادامه بدھيد، تا . آسايش و امنيت مردم تان را تأمين نمائيد

طوريکه يک عده مردم شاھد اند و ادعا ھم دارند که  .   کشور نخواھيد داشتاستعمار توانائی آوردن ثبات را در

ه تا موجوديت عساکر بيگانه و اشغال ت ھا دست داش دولت مستعمراتی کابل ھمراه با  نيروھای متجاوز در نا امنی

  . حق جلوه دھنده افغانستان را ب



سيس تا اکنون قادر نبوده است ألت مستعمراتی از بدو تنباشد، حد اقل ثابت شده است که دوھم  اگر اين ادعا درست 

دھند که حمالت تابستانی را شدت بخشيده و  طالبان در ھر تابستان اخطار می.  که حمالت طالبان را مھار نمايد

توانيد جلو حمالت طالبان پا  شما را بال زده که  نمی. ضربات خود را بر دولت ونيرو ھای خارجی وارد سازند

شود که خود دولت مستعمراتی از  معلوم می. را بگيرد و آسايش مردم نگون بخت کشور را فراھم سازيدبرھنه 

زند که ما از  دشمن  عبدهللا جان الف می. داخل فاسد و پوسيده است که منطق زعامت را ھم پوسيده ساخته است

وانيد در مقابله ی تريد، چرا نمپس که جناب تو  و مستر غنی از دشمن تعريف مشخصی دا. تعريف مشخصی داريم

امسال مخالفان شما، در شمال کشور بر شما ضربات کاری . ھر روز تان بدتر از روز گذشته است. با آنھا برخيزيد

 زند و به خود می کجاست پھلوان پنبه  عطا نور که الف می. ديتوان وارد می کنند، الکن کاری از پيش برده نمی

  . رمايد طالبان و ساير مخالفان را که در زير چانه اش فعاليت تخريبی دارند، نابود سازداگر شھامت دارد، بف. بالد

با موجوديت افرادی بی مسلک و فاقد . فاسد ترين نظام در جھان! شود دولت شما فقط به چند کلمه خالص می

  . شرف مانند تو وغنی، مردم و کشور ما ھرگز روی سعادت را نخواھند ديد

 


