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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢٣

  تداوم بی کفايتی نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی 

 

 
آماج حملۀ طالبان اينبار شورای . طالبان بار ديگر ضربات خود را در قلب کابل مرکز دولت مستعمراتی وارد کردند

غنی و عبدهللا بيخبر از جھان ھنوز ھم در جنگ اند و يا الف . دولت مستعمراتی کابل بود که ھمه را حيرت زده ساخت

 .لوم ما در دست چه ناکسانی افتاده استسرنوشت مردم مظ. می زنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خبرگزاری ھا روز دوشنبه  گزارش دادند که نيرو ھای تاريک انديش طالبان در يک حملۀ تروريستی در مقابل شورای 

اين بار اول . دولت مستعمراتی، قلب دولت را درھم کوبيدند و افسانۀ کمربند امنيتی نظام پوشالی کابل را منھدم کردند

ار آخر ھم نخواھد بود که مخالفان دولت مستعمراتی با چنان بی پروائی و ھراس در کابل رخنه می نمايند و نيست و ب

مردم متحير اند که چرا دولت . دھند نقاط حساس نظام دست پروردۀ امپرياليسم امريکا را مورد حمله قرار می

  .کشف توطئه ھای طالبان نيستندمستعمراتی کابل و حاميان اجنبی شان قادر به 

 مردم به اين عقيده رسيده اند که طالبان در داخل نيرو ھای  امنيتی رخنه نموده که زمينه را با خيال راحت برای 

چھار انفجار پی در پی مقابل ساختمان شورا، کابل شود که حد اقل  گفته می. سازد عمليات تروريستی طالبان آماده می

وکالی دولت مستعمراتی کابل ھمه از ترس جان شورا را ترک گفته و ھر يک در محلی خود را . ردرا به لرزه در آو

که، انفجار ھا روزی اتفاق افتاد که قرار بود وزير دفاع جديد افغانستان اشغال شده به نام  دلچسپ اين. پنھان کردند

  . معصوم استانکزی به شورا معرفی گردد

صيبت بار انفجارات مقابل شورای مستعمراتی، يک چيز را بايد دانست که دولت صرف نظر از خسارات و نتايج م

  .  امنيتی اش سخت بی کفايت و بی ارزش اندیدست نشانده و نيرو

 

 

 


