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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١٧
 

 امنيتی شخصی بيرحمی سازمانھای
که به ھيچ کس مؤسسات امنيتی شخصی مربوط به تجاوزکاران امريکائی بيرحم ترين تشکيالت در سطح دنيائی اند 

بعد جنگ و ستيز را در افغانستان به اين سازمان ھا واگذار  دولت امريکا تصميم گرفته است که من.  جوابگوی نيستند

سسات ؤنمايد تا از تلفات عساکر دولتی امريکا کاسته شده و ھمچنان صدای اعتراض کانگرس ھم در مورد تلفات افراد م

 انته ھم سازمان ھای شخصی امنيتی امريکا در افغانستان فعال بوده که ھزار سال گذش١۶در . شخصی بلند نمی شود

  .ترجمان ھای بی وجدان را در بدل معاشات گزاف در  خدمت خود گرفته اند از تن 

رئيس جمھور جنگ طلب امريکا تصميم خواھد گرفت که نيرو ھای امنيتی شخصی " ترمپ"گزارش ھا حاکيست که 

و " بلک واتر"طور مثال ه ب. ستان استخدام نموده تا ھر چقدر که می توانند بکشند و ويران نمايندامريکائی  را در افغان

 خانه را ويران ان تن را کشته و ھزاراناز زمرۀ مؤسساتی اند که در گذشته و حال در افغانستان ھزار" داين کورپ"

ادر نداشته و مردم شوند که اکثر شان پدر و م اعضای اين سازمان ھای امنيتی از ميان کسانی انتخاب می. ندکرده ا

اول بکش و "مقولۀ  . شود که فقط بکشند و ويران نمايند به اين ھا دستور داده می. ت فطرت می باشندسبسيار لچک و پ

  .شود در مورد مؤسسات شخصی امنيتی امريکا تطبيق می" ال کنؤبعد س

 تن ميھن ان افغانستان می گذرد، مؤسسات شخصی امنيتی ھزارر سال که از تجاور امپرياليسم امريکا ب١۶  در طول 

 رذيالنه ای که دل شان خواسته است، انجام داده وطن ھر کارفروش را در خدمت خود گرفته و توسط اين افراد خاين به 

د دولت امريکا با اين تغيير می خواھد صدای اعتراض بعضی از اعضای کانگرس را خاموش سازد که در مور. اند

  .تلفات عساکر امريکائی در افغانستان اظھار تشويش کرده اند

ھدف اين ھا کشتن و بستن و ويران کردن است که خواست . سازمان ھای شخصی امنيتی آدمخوارانی بيش نيستند

  .استھمين  ھم "عبدهللا" و "غنی"

  

  

  

 

 


