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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۵ اگست ١٣
 

  :عبدهللا جاسوسنشخوار
 جاسوسان را از صفوف دولت پاک مي کنيم

  
 بود به امپرياليسم سرسپرده خواھم هقسم به پرچم امريکا که ھميش

  

عبدهللا عبدهللا شورای نظاری که به حيث رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل از جانب امريکا مقرر شده است با 

 خاصی نام عبدهللا از فرد. "جاسوسان را از صفوف دولت پاک می کنيم"عصبانيت در شورای وزيران مزدور گفت که 

 .از فعاليت ھای تروريستی جلوگيری خواھد شدنبرد، اما متذکر شد که اگر اين افراد شناسائی شوند، 

شخص عبدهللا عبدهللا از جواسيس نامدار افغانستان است که از فروش خاک ميھن و جاسوسی در بدل پول وافر به ھيچ 

  .کشور اجنبی خوداری نکرده است

تان شورای بدهللا با دوسع. ميراثی است که از ملعون  احمد شاه مسعود و منافق ربانی به وی به ارث رسيده است  اين

ًبعدا در . ًبعدا به ايران و برتانيه رو آورد.  به شوروی رو آوردًبعدا. اس آی پاکستان بودش سال ھا درخدمت آی نظار

  .ًخدمت استخبارات خارجی فرانسه و ھند قرار گرفت و بعدا در خدمت سی آی ای در آمد

خوشا به حال عبدهللا و دوستانش که چقدر طالع مند اند که . به موساد اسرائيل ھم شکی نيستاز خدمات جاسوسی اش  

  شان مستفيد میپروری جاسوسی حمايت ھایشوند و از  که رو می آورند بدون پرس و پال پذيرفته می به ھر کشوری

ز گذشته و حال متعفن خود آگاه زند، معلوم نيست که ا که عبدهللا از جاسوس و جاسوسان حرف می پس وقتی. گردند

  .که به ياد فراموشی سپرده است است،  يا اين
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که از برکت خيانت و ميھن  ت می کند که ديگران را به جاسوسی متھم سازد در حالیأً واقعا عبدهللا جان چطور جر

ميليون ھا دالر از . فروشی و جاسوسی وی به مقام وزارت خارجه و رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل رسيده است

که در گذشته صاحب چھار درخت   عيار مبدل گشته در حالی ميليونر تمامبابت خدمات جاسوسی اش اندوخته و به يک

ن و شوکت و دبدبه أش در صف ميليونر ھای جھان قرار دارند و دور دنيا با شاو و دوستان شورای نظار.  نبودتوت ھم

  .می چرخند

بنازم تو فرزند صديق کشور را ". بايد از اولويت ھای حکومت وحدت ملی باشد"فيۀ جواسيس کيد کرد که تصأ عبدهللا ت

که به سرنوشت  روزی. که  از پا تا گلو در خيانت و جاسوسی و دزدی غرق ھستی و ھنوز ھم به تداوم آن مفتخری

  . ت افغانستان خواھد بودت احمد شاه مسعود برسی، فرا رسيدنی است و آن روز خوشی برای مردم بدبخرھبر ملعون

  .منتظر عقوبت خيانت ھايت  به ميھن باش

 

 


