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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ١۶

  "حکومت وحشت ملی"به ناکامی " عبدهللا"اعتراف 
  

  

اعتراف کرد که حکومت به اصطالح ًشورای نظاری، رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل اجبارا " عبدهللا عبدهللا"

" عاليۀ"اين اولين بار است که يکی از ارکان . به ارتباط خدمت به مردم و تأمين امنيت قصور داشته است" وحدت ملی"

در چند ھفتۀ . دولت مستعمراتی کابل در زير فشار مردم معترف می گردد که  دولت  در انجام امود کوتاھی کرده است

  .  که بينی يکی از خانيان خون شود حوادث خونباری بود که صد ھا کشته به جا گذاشت، بدون ايناخير، کابل شاھد 

مردم حق دارند که قھر باشند، زيرا دولت در "شورای نظاری، رئيس اجرائی دولت مزدور کابل گفت که " عبدهللا"

" غنی"از يک سو با . ميخ بزند و ھم به نعل سعی می کند که ھم به عبدهللا". تأمين امنيت سھل انگاری کرده است

در طرز " عبدهللا. "محفوظ نگھدارد" جمعيت اسالمی"از سوی ديگر می خواھد که روابطش را با . شريک جرم است

حوادث ناگوار، . ادای کلمات جانب احتياط را گرفته که مبادا امريکائيان سرش قھر شوند و از صحنه خارجش سازند

دولت افغانستان عالوه بر "گفت که " عبدهللا. "راتی را مجبور به بعضی اعترافات نموده استاعضای دولت مستعم

به يقين می توان گفت که اين ".   خدمات عمومی و حکومتداری خوب نيز موفق نبوده استۀمين امنيت در بخش ارائأت

کاران ردمی باعث شده است که جنايتماز قلب شان بر نمی خيزد، بلکه خيزش ھای " غنی"و يا " عبدهللا"نوع گفتار 

  . دولتی مجبور به اعتراف خطا کاری شان گردند

اين صرف يک آغاز است و بايد تا سرحد . داشته باشد ادامهمردم ما به موفقيت نايل خواھند شد که اگر مبارزات شان 

  .  پيروزی به پيش رفت

 

 


