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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠۴
 

  در آغوش ناتو" آريانا سعيد"

  
ً مشترکا عکس گرفته و با سکرتر جنرال ناتو" مردمی"خوانندۀ به اصطالح " ا سعيدآريان"با کمال تأسف آگاه شديم که 

رفت و شھرت  تا ھمين دم از زمرۀ خوانندگان مردمی به شمار می" سعيد. "آن را در اختيار مطبوعات گذاشته است

سفانه نتوانست که موقف نيک خود را حفظ أاما مت. ھم قرار داشت" پيشرو"خوبی داشت که مورد حمايت نيرو ھای 

ين خوانندۀ  ادانند و او را بيش از را از خود نمی" آريانا سعيد"مردم ما ديگر . د در پھلوی مردم خود  باشهنمايد و ھميش

  .مردمی نمی شمارند

خود را در اختيار ناتو قرار داده و فخر می " آريانا سعيد. "به عکس باال نظر بيندازيد که از آن چه اسنتنباطی می کنيد

انسان ھای روی زمين است که در رأس ھرم سياسی يکی از انسانکش يکی از شرير ترين  " نبرگستوتل  ".فروشد

به يک بارگی تغيير " آريانا سعيد"معلوم نيست که چه باعث شده است که . ترين سازمان ھا يعنی ناتو  قرار دارد

 مردم ما از او در مقابل نيرو ھای سياه ارتجاع راست. شخصيت بدھد و از شھرت خوب ملی و مردمی خود بگذرد

 با مردم خود خواھند بود، اما نتوانست که از وسوسه ھای هھميش" سعيد"حمايت می کردند و به اين باور بودند که 

يکی از اھداف استعمار نابود کردن شھرت نيک افراد سالم جامعه است که .  شيطانی خود را سرانجام دور نگھدارد

  .ديگر نتوانند سر بلند نمايند

شزد می کنيم که ھنوز ھم دير نشده است که به سوی مردم خويش باز گردد و از کردۀ خويش گو" آريانا سعيد"ما به 

 . بيگانگان  او را استعمال می کنند و شھرت بشری او را پامال می نمايند. اظھار ندامت نمايد

 


