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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٧
 

 مھلت دھيد تا امنيت را برقرار کنيم": عبدهللا"

 
روزی نيست بمی . ين جھان زياد است، الکن احمق ترين ھا را در زعامت مزدور کابل می يابيماانسان ھای احمق در

در کنج و کنار کشور منفجر نشود و يا حمالت خودکشانه ای صورت نگيرد که به اثر آن صد ھا تن به ھالکت می 

با موجوديت بيش از يک صد ھزار . يکا و ناتو است سال است که افغانستان در اشغال امپرياليسم امر١۶مدت . رسند

چطور ممکن . عسکر، امريکای جھانخوار و متحدينش نتوانسته اند که امنيت را در افغانستان اشغال شده تأمين نمايند

آينده امنيت را در کشور د  که در شش ماه ونشماره دو قادر ش" غنی خان"شورای نظاری و " عبدهللا خان"است که 

  . برقرار سازند

شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل که مصروف عياشی و شکار است در محفلی اظھار " عبدهللا"

به ما فرصت بدھيد تا امنيت را تأمين نموده و تھديد ھا را رفع . دانم که مردم از نبود امنيت شکايت دارند می"داشت که 

 سال با پشتوانۀ اشغالگران برای آوردن ١۶آيا . اين سخنان، کسانی که در مجلس حضور داشتند، ھمه خنديدندبا ." نمائيم

دو روز قبل از حادثۀ خودکشانۀ . امنيت کافی نبوده است که بازھم عمال دولت دست نشانده تقاضای وقت می نمايند

در جريان شکار به ھمراھان . ه سمت شمال رفته بودبا تقليد از راه و روش ظاھر شاه غرض شکار ب" عبدهللا"اخير، 

اين انسان کم ذات خود را گم کرده و مردم خود را فراموش ." ظاھر شاه گم شد، حاال نوبت ماست"خود می گفت که 

اين فرومايه فکر می کند که با لباس شيک و نکتائی ھای رنگارنگ می تواند افغانستان را اداره کند و . نموده است

  . که خودش نوکر است و نزد اجانب سرخم می کند تا از کار برطرف نشود  را برقرار سازد، در حالیامنيت

  با اين نوع افراد در رأس کار، آيا می توان افغانستان را اداره کرد و امنيت را تأمين نمود؟ 

 


