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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٠۶
 

 درماندگی عبدهللا
  

  
 توبه، توبه، توبه! هللا

داند که آيا جانب  او نمی. دولت مستعمراتی کابل سخت ناتوان و درمانده شده است" ئیاجرا"نام ه عبدهللا عبدهللا رئيس ب

حادثۀ بمباردمان . که به سوی دوستان شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی برود حکومت وحشت ملی را بگيرد يا اين

 . سرگيچی قرار داده استتديپوی اسلحۀ شورای نظار در شمالی، عبدهللا را در حال

ھم ميھنان ما آگاه شدند که قوای ھوائی متجاوزين امريکائی يک ذخيره خانۀ اسلحۀ شورای نظار و منافقين جمعيت 

ژيک شورای نظار بود که برای روز ياين يکی از مراکز عمدۀ سترات. اسالمی را از طريق حمالت ھوائی نابود ساختند

 قدرت را در دست دارند و خود دولت اند، با آنھم دولت ۀکه اين دو گروه ھم با وجودی. مبادا از آن استفاده می کردند

  .ديگری را  به راه انداخته اند

خيره خانه ھا جمع آوری ذ شورای نظار و جمعيت در پنجشير، بلخ، تالقان و تخار مقادير عظيم اسلحه و مھمات را در 

 پس معلوم نيست که افراد شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی .نموده تا در برخورد ھای آينده از آنھا استفاده نمايند

عبدهللا ھم می خواھد که فرد دوم دولت مستعمراتی افغانستان باشد و ھم . که در دولت سھيم اند، ديگر چه می خواھند

در شمالی به آن بعد از انھدام ذخيرۀ اسلحۀ شورای نظار . آروزمند است که منحيث مخالف دولت مستعمراتی تبارز نمايد

عبدهللا ھر . سو شتافت و با عطاء و ساير افراد شورای نظار و جمعيت ديدار نمود، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت

ين وقت سر مردم کاله عتواند ماھرانه دو بازی سياسی را يک جا پيش ببرد و در  چقدر که ھم زرنگ باشد، نمی

بايد ھر چيز در دست آنھا باشد و آن وقت است که . ت اسالمی انحصار طلب اندشورای نظار و منافقين جمعي.  بگذارد

  .  شود از نگاه اين دو حرامزادگان تاريخ، مساوات برقرار می
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عبدهللا و ساير ميھن فروشان و حرام خوران شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی منتظر باشند که سرانجام مردم از 

  .  آن روز آمدنی است.آنھا انتقام خواھند کشيد

 

 


