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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ ی فبرور٠٨
 

  :مبارک
  به پاکستان"ی  ملیاردو" یو ھاري نزامعا

  

 افغانستان وارد پاکستان شده تا در "ی ملیاردو"ک دسته از عساکر ي و عبدهللا، ی غنی ابتکار حکومت وحشت ملیبر  مبنا

تواند؟  ی عبدهللا مشاھده شده م– ین ابتکار غنيا کدام عمل شرم آور تر نسبت به ايآ. نندي پاکستان آموزش ببیمکاتب نظام

 شان ۀه شدي تربیست ھايا توسط تروري کند و ی که دشمن سرسخت افغانستان است و ھر روز خاک ما را بمباران میکشور

 عبد وجود – ی از غرور وشرافت در غنیدانم که ذره ا ینم. دھد یم مي ما را تعل"یاردو" سازد، اکنون ی ثبات میب

  دارد؟

 آن را یژيک و ستراتي رخنه کند و تاکت" افغانستانیاردو"د تا بتواند در تاروپود ي خود رسیباالخره پاکستان به آرزو

 ضد یرو ھاينند که ني بیم و آموزش مير افغان در ھمان مدارس پاکستان تعل عساکیاکنون  دسته  ھا. دي نمایرھنمائ

کا مقدرات افغانستان را دوباره به پاکستان سپرده، يسم امرياليشود که امپر ین معلوم ميااز. ده اندي آموزش دافغانستان قبالً 

 ی گذراندن دوره ھایتان به پاکستان برا افغانس"ی  ملیاردو" یروھاياعزام ن.   ھشتاد و نود کرده بودۀکه در دھ یطور

. اندوسته يشتر به داعش پيافت پول بي از طالبان پاکستان به علت دریريرد که تعداد کثيگ ی صورت می در حالیآموزش

 است، مردم ما را یئزم و افراط گراي که مھد تروری  کشوریعنيرض آموزش به پاکستان غ" ی ملیاردو"اعزام عساکر 

 کمک نمود و عساکر را یست که بتوان از آن تقاضاين جھان نيا دریگريا کشور ديآ.  نگران ساخته استسخت آشفته و

  . عوض پاکستان به آنجا فرستادجھت آموزش 

 ۀک توطئيند و آن را ي نمای عبدهللا اظھار نفرت م– ی غنین عملکرد حکومت وحشت مليامردم در کوچه و بازار کابل از

 .  پندارندی افغانستان مۀندي آیرابزرگ ب

 


