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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ١٢
 

 ضربات پی در پی مخالفان
 کوبند و می خواه در لباس داعش و يا ساير گروه ھا بيرحمانه می، مخالفان دولت مستعمراتی خواه در قيافۀ طالبان

دولت مستعمراتی کابل که پشتيبانی امپرياليسم امريکا و اشغالگران ناتو را ھم دارد، قادر نيست که حتا امنيت يک . کشند

 اند که کمترين ی افراد بی کفايت و نااليقعبدهللا و غنی.  به تأمين امنيت سرتاسری کشوردسرک را تأمين نمايد، چه رس

در صورت خستگی زياد، اين .  اين دو مزدور شده استۀ زدن و پرگوئی ھای تھوع آور وظيفالف. اراده از خود ندارند

  .دو فضله به خارج  سفر می کنند تا چند روزی از دغدغۀ افغانستان راحت باشند

با عربی ھمراه متحدۀ ت ادر قندھار پنج ديپلمات امار.  حمالت انتحاری و انفجارات متواتر افغانستان را لرزانده است

مقامات .  زادۀ اختالفات درونی دولت بوده استهطالبان گفتند که اين حادث. معاون والی در اثر يک انفجار به قتل رسيدند

 ھم حامد کریَ خسر برۀ يما قريشی. دارند که اين کار داعشيان و شبکۀ حقانی بوده است دولت مستعمراتی اظھار می

 زخمی به ٨٠  کشته و بيش از ۵٠در شھر کابل، حمالت انتحاری نزديک پارلمان، حد اقل . شدگان استجزء کشته 

طالبان گفته اند که ھدف ما از بين . اينبار، طالبان بی شرمانه انجام اين جنايت را به دوش گرفته اند.  گذاشته استیجا

جناوران نمی دانند که در اثر حمالت شان تعداد زيادی از اما اين . موران شعبۀ پنج رياست امنيت ملی بوده استأمبردن 

 پوليس در يک حملۀ طالبان در واليت زابل نابود ۵ھمچنان . دھند مردم بی گناه ھم جان ھای خود را از دست می

دولت  امنيتی ھایکه خود نيرو  را بگيرد؟ يا اينیدر افغانستان وجود دارد که جلو ھمچو جنايات" دولتی"آيا . گرديدند

به ھر صورت، اين مسؤوليت . دھند مستعمراتی شريک جرم اند و از داخل اطالعات را  در اختيار مخالفان قرار می

دولت مستعمراتی است که نظم و امنيت را در کشور تأمين نمايد و اتباع خود را از شر تعرض و وحشت مصون 

  .نگھدارد

ی در افغانستان مستقر نشود، ھمچو حوادث غم انگيز ادامه خواھد که يک نظام مستقل ملی و مردم من معقتدم تا زمانی

  . يافت

  

 

 


