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عبدﷲ امينی  -کابل
 ١٥می ٢٠١٥

کجاست امنيت ،خانه خراب!
عمال دولت مستعمراتی کابل از آغاز تا اکنون الف می زنند و گزاف گوئی می کنند که مخالفان دولت مستعمراتی را
تار و مار کرده و ھيچ گروھی تاب مقاومت و روياروئی را با ما ندارد .واقعيت خالف آن را بار ھا ثابت ساخته است.
در يک حملۀ طالبان بر يک ھوتل در نفس شھر کابل پايتخت دولت مستعمراتی ،دست کم  ١٤تن کشته شدند .کشته
شدگان چھار ھندی ،يک امريکائی ،يک برتانوی ،دو پاکستانی ،يک ايتاليائی ويک قزاقی و بقيه افغان بودند.
خوب دولت مستعمراتی! وقتتی که تو نتوانی مرکز شأن و دبدبه ات را نگھداری کنی  ،چطور ممکن است که امنيت
واليات شمال ،جنوب ،و شرق و غرب کشور را از شر دشمنان محفوظ بداری و آسايش مردم را تأمين نمائی .ھنور
متجاوزان خارجی کشور را ترک نگفته اند و دلت از آن بابت ھم پر است .معاھدات امنيتی دو جانبه را با امريکا و
ساير کشور ھای جھان امضاء کردی تا با اطمينان خاطر به زندگی پر از ننگت ادامه دھی .اما اين معاھدات برای تو و
مردم امنيت نياورد و ھر روز مخالفان ضربات محکم تری بر تو وارد می نمايند و از اعتبارت می کاھند.
اين کشتار ھا و حمالت موفقيت طالبان را به اثبات نمی رساند ،بلکه بيکارگی و بی ارزشی تو دولت مستعمراتی را به
نمايش می گذارد .جای شرمساری برای غنی جان و عبدﷲ جان است که با حکومت بی کفايت و بی سروپای خود
توانمندی مقابله را با نيرو ھای مخالف ندارند .غنی ھر بار عقب تلويزيون ظاھر می شود و وعدۀ کاذب امنيت را می
دھد ،الکن مردم کمترين اھميتی به گفتار وی و ساير ارکان دولت مستعمراتی ندارند.
برای مردم ما واجب است که دست به قيام مردمی بزنند و خود را از شر اين بی کفايتان و بی خردان نجات دھند.
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