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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٣١

 جفنگيات ستانکزی

  
  گردن پت حرامزاده

ی کابل صدق تعمراتس رئيس امنيت ملی دولت م"معصوم ستانکزی"در مورد گفتار ابلھانۀ "  بگيريش که نگيريد"سخن 

شايد . ام با گروه ھای مخالف دولت ھمکاری می کنندظاين خاين به کشور ادعا دارد که يک عده از داخل ن.  می کند

 ھم اخوانی است و ھم خلقی و ھم ستانکزی. يکی از ھمان افراد خودش باشد که پيش دستی نموده تا نام او افشاء نگردد

مين که با دولت مزدور کابل  ھمکار است آن ھم در يک پست بسيار مھم، کافی ھ. سابقۀ کار با گروه ھای ضد ملی دارد

  . است که شخص او محکوم به خيانت گردد

کسانی از درون نظام افغانستان با " رئيس سازمان امنيت ملی دولت مزدور کابل اظھار داشت که معصوم ستانکزی

اگر شھامت داری . کدام کسان و نام آنھا چه است! انسان احمق". تروريست ھا ھمکاری دارند و آنھا را حمايت می کنند

. زنی، نام ھمان افراد را به زبان بياور تا مردم بدانند که خودت يک شارالتان و متقلب نيستی و صرف ھوائی گپ نمی

من را نگيريم، بر  روانی به نفع دشۀتا زمانی که جلو نفوذ عوامل بيرونی و تبليغات ناخواست"ھمچنان گفت که ستانکزی 

حرف اين کثيف خنده آور . او تأکيد کرد که ستون پنجم دشمن در داخل نظام رخنه کرده است". دشمن پيروز نخواھيم شد

از رئيس جمھور گرفته تا چپراسی ھمه معاشخور متجاوزين اند که  بايد  به عوامل . تمام نظام ستون پنجم است. است

 ھمچنان ستانکزی. که اول خودش يک از آنھا است و متھم به حمايت از طالبان می باشدبدون ترديد . بيگانه تبديل شوند

  . خر را به خنده می آوردستانکزیگفتار پوچ .  ھم بود و حتا می گويند که دست داشتبرھان الدين ربانیشاھد قتل 

نه توجه می کنند و نه ارزش قابل  به سخنان احقمانۀ مقامات دولت مستعمراتی وشيار و بيدار شده اند ومردم ما حال ھ

 .   اند

 


