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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١١
 

  به افغانستان"نجيب"داکتربرگشت دختر احتمال 
  

  
يکی از . دھد که اين ھم از خيرات سر امپرياليسم است  مییافغانستان نگون بخت ھر کس و ناکس را در خود جا

را به عھده " وطن"تان بيايد و سرپرستی حزب ميھن فروش نسکه به افغا قصد دارد "ھيله" به نام "نجيب"داکتر دختران 

 سازمان "راو"کند و زير چتر حمايتی   بين ھند و ايتاليا در رفت و آمد است زيرا مادرش در ھند زنگی میھيله. گيرد

ببرک  گارد دیی با که زمان"گاونجيب " معروف به "نجيب"داکتر . امنيت خارجی ھند زندگی خوبی به راه انداخته است

  .  برق آويزان گرديدۀخاين بود با برادرش يکجا توسط طالبان به پايمل رکا

 آخرين رئيس جمھور مزدور مسکو به کابل می آيد تا حزب نجيبداکتر  يکی از دختران ھيلهگزارش ھا حاکيست که 

 يک قسمت از  ھيله. دوش گيرده شد، سروسامان دھد و رھبری آن را ب ناميده می" حزب وطن"پدرش را که به نام 

 ھا حضرت ھا و نقيبشکر خدا که يک اسالم شناس ديگر ھم به . تحصيالت خود را در اسالم شناسی تکميل کرده است

 ۀامپرياليسم به امر خود دروازۀ افغانستان اشغال شده را به روی ھم. عالوه شد تا  کمبودی راه  خدا را تکميل نمايد

تعداد زيادی از . ا مزدوران شرق و غرب به اين کشور بيايند و در خدمت بيگانگان قرار گيرندخاينان باز گذاشته ت

به يقين . ًمزدوران خلقی و پرچمی بعد از شکست در افغانستان و بعدا فروپاشی شوروی به امپرياليسم غرب پناه آوردند

مرتکب ھيله  پدر نجيب گاو.  سم نبوده است ھم بدون سفارش و اشارۀ امپريالينجيب گاومی توان گفت که آمدن دختر 

  .جنايات و قتل ھای بی شماری در افغانستان شده و به تعداد زيادی زنان ھم تجاوز کرده بود

محکوم می نمايم و از مردم خويش که می خواھد چون پدرش به خيانت و جنايت ادامه دھد، خاين را آن من آمدن دختر 

  .  خاينان را به افغانستان بگيرندتمنا می نمايم که جلو آمدن ھمچو

 


