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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ٠١
  

  تشکر غنی از مردۀ مال عمر 
  

اطر کمکش در اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل دو ھفته قبل از مال عمر رھبر مردۀ طالبان به خ! چه مسخره

ًواقعا که زعامت ضد ملی افغانستان از تمام قضايای داخلی و خارجی آگاھی دارند و بر مبنای آن . راه صلح تشکر نمود

 !مبارک تان باشد. عمل می کنند

زند که ما از تمام فعاليت ھای طالبان و مراکز شان در داخل   و کماکان الف میهدستگاه استخباراتی افغانستان ھميش

  . به آن جا دسترسی نداريماتوانيم زير کستان آگاھی کامل داريم، الکن کاری از پيش برده نمیپا

 امرهللا صالح سابق رئيس سازمان امنيت دولت مستعمراتی کابل با تکبر می گفت که اين ما بوديم که محل اختفای بن 

امريکائيان را از  که مال عمر در کجاست و دانيم کرد که ما می کيد میأالدن را به امريکا نشان داديم و ھمچنان ت

  .گاه وی آگاه ساختيمپناھ

طبق گزارشات، مال عمر در سال .   الف زدن ھای مقامات امنيتی افغانستان ادامه داشت که مرگ مال عمر اعالم گرديد

 موضوع عمدهچنين پس سازمان امنيت افغانستان در کجا بود که از . رھسپار ابديت شد) آنھم اگر درست باشد ( ٢٠١٣

  .داد  آگاه نشد و تا چند روز قبل از فعاليت ھای مال عمر  به دروغ گزارش میای

 آنقدر بی مقدار و بی ارزش اند که دوسال بعد از مرگ مال عمر ھنوز ھم از وی ش دولت مستعمراتی کابل و رھبران

دولت مستعمراتی کابل می خندند و از نادانی آنھا به يقين که حتا طالبان به ريش . تشکر نموده و اظھار سپاس می نمايند

بار ديگر، پاکستان حرامزاده افغانستان را به باد استھزاء گرفت و برتری استخباراتی خود را  يک. شوند شادمان می

در واقعيت اگر کسی ھم از زنده و مردۀ مال عمر آگاه بوده باشد، آن شخص .  بردولت مستعمراتی کابل ثابت ساخت

حال ديده شود جناب شان به کجای مال منصور جانشين مال عمر بوسۀ .  خواھد بودھاشميان محترم داکتر صاحب جناب

  .تبعيت و وفاداری خواھند زد

اولين شرط دولتمداری سالم استقالل و . شود دولت داری به الف زدن ھا و کالن کاری ھای بی دليل پيش برده نمی

  . قد آن استآزادی است که افغانستان کنونی فا

 

 


