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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٠
 

 عبدهللا عبدهللا و معنی خيانت به خاک

 

فرزندان راستين اين "بدهللا رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل در روز سالگرد قتل احمد شاه مسعود گفت که عبدهللا ع

يک عده به اين . اما مردم متعجب اند که منظورش کدام افرادی اند که به ميھن خيانت می کنند". خاک، خيانت نمی کنند

 . گفتار عبدهللا خنديدند و  او را تمسخر کردند

عبدهللا گفتار خود را از ذکر .  در روز قتل احمد شاه مسعود صحبتی داشت که مورد استھزای مردم واقع شدعبدهللا

وی ستايش از مسعود در روز سالگرد قتل . مسعود آغاز کرد و او را به مقام پيامبری رساند" مافوق انسانی"صفات 

. ًدھند که اصال در او وجود نداشت برای حاميانش يک رسم شده و حق و ناحق صفات عاليه ای را به وی نسبت می

  . که در صحبت عبدهللا جلب توجه کرد، حرف ھای وی در مورد خيانت به خاک بود چيزی

 حيرت انداخت که آيا او در توسط عبدهللا  ھمه را به" فرزندان راستين اين خاک، خيانت نمی کنند"استعمال کلمات 

جريان گفتار حالت عادی داشت يا خير؟ شخص عبدهللا، سياف، خليلی، غنی و ده ھای ديگر در خيانت تولد شده و تکامل 

شد و نه  اگر خيانت اين گروه نابکار به خاک و ميھن نمی بود، نه عبدهللا رئيس اجرائی دولت مستعمراتی می. يافته اند

بدون کمترين ترديد که طالبان گروه خاين به ميھن . به يقين که منظور عبدهللا صرف طالبان است. غنی رئيس جمھور

ھزار ھا تن ديگر در دستگاه دولت مستعمراتی . اند، اما طالبان تنھا گروه خاين نيستند که به اين خاک خيانت می کنند

  .ھر روز خاک وطن را می فروشند

ِخودت از جملۀ کسانی ھستی که سر خود را در گل گور . خود را کودن نشان نده. ايک اندازه سر عقل بي! عبدهللا جان
خيانت ھا و جنايات شما مردم ثبت تاريخ . نمی بيندرا کند که کسی او  کند وپای خود را سر باال می گيرد و فکر می می

" نأش" بزن که به یحرف. دبه يک حساب دست خلقی و پرچمی را در خيانت و خاک فروشی از پشت بسته اي. شده است

  . خودت برابر باشد و مسخره ات نسازد

  !حماقت و پر روئی تا به کی

 


