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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٢٣
  

  شود يورش مخالفان به زودی دفع می: "عبدهللا"الف 

  
 و غنیا مقامات دولت مستعمراتی از ام. شوند نيرو ھای دولت مستعمراتی ھر روز شکست می خورند و يا تسليم می

  ھر روز الف می زنند که به زودی مناطق از دست رفته را پس می گيرند و طالبان را شکست می، به پايانعبدهللا

ھمين اکنون بر قسمت زياد واليت قندوز بار ديگر . روزی نيست که طالبان يک ناحيه و يا واليت را تصرف نکنند. دھند

که در  اردوی دولت مستعمراتی يا روحيات خود را باخته يا اين. مناطق ھمجوار را تھديد می کنندمسلط شده و ساير 

 رئيس اجرائی دولت مزدور کابل با الف و گزاف اعالم کرد که عبدهللا. حمايت دولت دست نشاندۀ کابل متردد ھستند

  .  حمالت مخالفان به زودی دفع شده و مناطق متصرفه پاکسازی خواھد شد

خرابی امنيت و شدت گرفتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان نشانه ای از بيباکی طالبان و تنبلی نيرو ھای امنيتی 

مورد تاخت واليات بدخشان، بغالن، ننگرھار، ھلمند، تخار، کندوز، نورستان، پکتيا و حتا کابل . دولت مستعمراتی است

نيرو ھای امنيتی "دولت مستعمراتی ھر روز الف می زند که  . و تاز طالبان و ساير گروه ھای مخالف قرار گرفته است

دولت بی حيای . دھند  حوادث غير از آنست که در خورد مردم میولی".  طالب را نابود کردند۵٠ يا ۴٠دولت به تعداد 

 بعد از چند روز امادھد،  ور متداوم نويد آزادی مناطق از دست رفته را میافغانستان که نه شرم دارد و نه حيا، ط

  .مناطق به اصطالح آزاد شده دوباره دردست طالبان می افتد

 قرار داشته است، حمالت  طالبان را غنیً رئيس اجرائی دولت مستعمراتی که اخيرا در نبرد تن به تن با  عبدهللا عبدهللا

 ھای آينده که در پيشرو داريم، اين  در جريان روزھا و ھفته:  " گفتعبدهللا".  دشمن خواندموج بزرگ سراسری تھاجم"

". موج بسيار بزرگ از تھاجم سراسری که در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده از طرف دشمنان اين کشور، دفع شود

 را مردم بار ھا شنيده اند و بار ديگر غنی و عبدهللاصرف نظر از استعمال ناقص مبتداء و خبر جمله ، اين الف و پتاق 

. اول خود را اداره کنندمی بايد  باشند، شرافت و شھامت داشته ًاگر اين دو واقعا. خورند فريب اين فضله ھا را نمی

  . ھمين کشش ھای درونی است که مخالفان را بيشتر جرأت می بخشد و آنھا را جسور تر می سازد
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  . اين دولت بايد سرنگون شود و نابود گردد. و نه ھمتيک دولت مزدور نه شھامت دارد 

  

 

 

 
 


