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 صفحه 2 از 1  ه  شمار
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 ۲۱/۰۳/۲۰۲۰حمید انوری                                                                                                

 ونا و خلیلزاد عبدهللا، کر

 

 

 چه وجه مشترکی بین عبدهللا، کرونا و خلیلزاد وجود دارد؟

آنکه در تماس نزدیک با عبدهللا قرارگیرد، به عبدهللا درست مانند کرونا یک ویروس مضر و کشنده است و هر 

امراض خانمانسوز خودبزرگ بینی، سنتریزم، جهادیزم، سادیزم، تقلب ایزم، نیرنگ ایزم، و هزار و یک ایزم 

 .ُکشندۀ دیگر ُمصاب میگردد

کرونا نیز عین خاصیت را دارا است و هر انسان که در تماس با این ویروس فرا آید، دچار تب، تشنج، 

سردردی، سرفه های خشک و متواتر، ریزش بینی و دل بدی و استفراغ میگردد، تمام این خاصیت ها در 

 .هر دو ویروس سخت ُکشنده اند .ویروس عبدهللا وجود دارد

از نگاه این کمترین، اگر کس یا کسانی به ویروس کرونا مبتال می گردند، امکانات تداوی و صحتمندی شان 

بوده و مرگ تدریجی و دردآوری را به  عالجویروس عبدهللا دچار گردند، غیر قابل  هبوجود دارد، اما اگر 

 .دنبال دارد

از قرائن چنین بر می آید که خلیلزاد در آخرین تحلیل، و نظر به مشاهدۀ عالمات مشخصۀ ویروس عبدهللا در 

پس به این نظر تازۀ خلیلزاد ، نهاگر میگوئید . وجود خلیلزاد، به همین ویروس مرگ آور مبتال گردیده است

 :دقت کنید که چگونه برای افغانستان؛ از منظر عبدهللا و شرکا، نسخه تجویز میکند و بعد خود قضاوت کنید

گوید که رهبران سیاسی افغانستان باید برای   امریکا برای صلح افغانستان می خاصزاد نماینده   زلمی خلیل"

 رادیو آزادی ".را به میان بیاورند شمول  همهحکومت حل بحران سیاسی این کشور یک 

 آیا خلیلزاد سخن گو یا نطاق عبدهللا عبدهللا است، یا واقعاً به ویروس عبدهللا مبتال گردیده است؟

را برای افغانستان طرح ریزی کرده بود، پس اینهمه جار و جنجال و " حکومت همه شمول"اگر امریکا پالن

 !ون دالر برای انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری، چرا و برای چه؟میلی ۱۹۰مصارف کمر شکن حدود 

با این مبلغ گزاف می شد چند فابریکۀ تولیدی در افغانستان اعمار کرد تا هزاران هزار بیکار و بی روزگار و 

 بی خانمان و آواره و سرگردان که زیر خیمه های پالستیکی شب و روز میگذرانند و محتاج یک لقمه نان اند،

 .صاحب کار و یک سرپناه و یک لقمه نان حالل می شدند
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 2از 2

، منظور کی ها و کدام افراد و اشخاص است و اینها چرا "همه"، یعنی چه و از این"حکومت همه شمول"

 حساب شوند؟" همه"باید

حقیقی همه اقوام شریف  گانمردم افغانستان و یا الاقل نمایند"همه"آیا همین چارکاله که جمع اند دور عبدهللا،

 ! افغانستان اند؟

 !!!هرگز نی

عبدهللا فقط دنبال قدرت و اختیارات و همه ملحقات آن است، حال برای او فرقی ندارد که از کدام منبع و به چه 

 .قیمت ای

این ویروس عبدهللا گویا بدتر از ویروس کرونا عمل می کند، برای جلوگیری از ویروس کرونا، دکتوران و  

البراتور های طبی پیشرفته در تالش اند تا یک واکسین بسازند تا از شیوع آن جلوگیری کنند، و دیر یا زود 

موفق می شوند، اما برای ویروس عبدهللا، هیچ تالشی صورت نگرفته است تا یک واکسین ساخته شود، حدود 

را چسپیده است و کشور را به  بیست سال است که این ویروس خانمان برانداز دامان پاک مردم افغانستان

 . پرتگاه نابودی کشانده است

خلیلزاد بجای پیشنهاد یک واکسین ضد ویروس عبدهللا، تالش دارد این مرض و این ویروس مهلک را در 

 .وجود زخم خورده و خونین افغانستان تزریق کند

میکرد " تبادل افکار"ثال او، با پوتین روسیبا عبدهللا و کج کاله و ام" تبادل افکار"اصالً خلیلزاد بهتر بود بجای 

تا راه سادۀ تزریق این واکسین را برایش توضیح می داد و ویروس عبدهللا الاقل برای شانزده سال دیگر می 

توانست دامان خلق هللا را گرفته و همه مردم افغانستان را به این ویروس آلوده سازد، همانگونه که با سادگی 

 .د را گرفت و وی را به این ویروس مهلک آلوده ساختتمام، دامن خلیلزا

تجویز کنید، از روی  ربجای اینکه چپ و راست برای مردم مظلوم و دربند افغانستان، سیانو! جناب خلیلزاد

آخر گفته اند که کوتاه ترین . تجویز کنید(B52) لطف یکبار برای ویروس عبدهللا و چارکاله ای او، یک تابلیت

 !!! نقطه، خط مستقیم است، نه منحنی و  نه موازی فاصله بین دو

 .و هرگز به مقصد نمی رسدبه ترکستان  است  این منحنی رفتن ها و موازی دویدن ها، راهی
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