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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ٠٧
  

   شيرزی و فاجعۀ بدخشان –شادی و بزم عبدهللا 
  

  

  

انديدان بی وجدان رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل عوض غمشريکی  و اعطای چند دينار کمک به قربانيان ک

يک روز بعد از لغزش زمين در بدخشان که ھزار ھا . حادثۀ دلخراش بدخشان مصروف عيش و نوش و باده گساری اند

 ھوتل انترکاتننتل يک ديگر را در آغوش کشيدند و تن را بلعيد، دو حرامزاده و شرفباخته، در يک محفل شاد آفرين در

  . ھمکاری دادندۀوعد

و پايلچ سگباز معروف گل آقا شيرزی يکی از ) ؟(اين دو ميھن فروش عبدهللا عبدهللا شورای نظاری کانديد پيشتاز 

عبدهللا شورای نظاری در دور دوم ين محفل حمايت خود را از عبدهللا اسگباز شيرزی در. کانديدان رياست جمھوری اند

 چرت رفقای سک جنگی شيرزی بود که اصالً اين محفل پر از کاسه ليسان شورای نظاری و . اعالم کرد" انتخابات"

باده ھا به سر سالمتی و موفقيت يکديگر باال رفت و حاميان ھم .  شان در مورد تلفات انسانی فاجعۀ بدخشان خراب نشد

اين دو . يک ديگر را بوسه باران کردندۀ  يک ديگر را در آغوش کشيدند و روی ھای کثيف و آلودبا پيروی از دو خاين

بی وجدان که از طريق جاسوسی و قاچاق ميليونر و حتا ميلياردر شده اند، شرف پرداخت حد اقل اعانه را به مردم بی 

می زنند، خود به ظالم و شته حرف ذتم گش  که  از ظلم و سعبدهللا جان و ياران بی مسلک. دبضاعت بدخشان ندارن

  .راز نو مبدل گرديده  اندچپاولگر ط
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 حاميان تان که شير مادر را ۀلعنت به شما و ھمو تف . که می خواھند زعيم کشور شوند اين است ھمت واالی افرادی

  .         حرام کرده ايد

 

 


