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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢٩
 

 تضاد در گفتار مقامات دولت مستعمراتی
 

طالبان چيز ھائی می گويند امنيتی دولت مستعمراتی به ارتباط مجادله عليه يورش ھای " عاليرتبۀ"ھر يک از اعضای 

ديگری می گويد که طالبان . يکی الف می زند که طالبان را به زودی نابود می کنيم. که در رد گفتار يک ديگر است

عاجزانه اما بيشرمانه اظھار داشت " امنيت ملی"ًاخيرا رحمت هللا نبيل رئيس دستگاه . آخرين نفس ھای خود را می کشند

  ".ای بقای دولت افغانستان سرنوشت ساز خواھد بودماه ھای آينده بر"که 

بعد از حملۀ تروريستی طالبان به شورای دولت مستعمراتی، نمايندگان جيره خوار شورا، اعضای دولت مستعمراتی را 

رحمت هللا . تادفقلب پايتخت کشور اتفاق اکه مسؤول امنيت کشور اند، احضار کردند که چرا چنين حادثۀ تروريستی در 

از .  نظام مستعمراتی کابل درين جلسات استجواب شدندۀبيل رئيس امينت ملی و نورالحق علومی پرچمی وزير داخلن

ھم آھنگی کامل در سطح رھبری نھاد ھای  امنيتی در مبارزه عليه تروريستان "يک سو، علومی پرچمی می گويد که 

دگی از بی کفايتی دولت مستعمراتی ناين گفتار علومی پرچمی نماي. "وجود دارد، اما مشکالت در رده ھای پائينی است

 سال استقرار تحميلی و حمايت استعمار جھانی تا حال نتوانسته اند که انضباط الزم را در صفوف ١۵کند که بعد از  می

يض افراد را از آمران مردم به اين عقيده اند که سوء اداره، فساد و تبع.  وظايف شان سازندهبياورند و افراد را متوج

  .  شان منزجر ساخته و آنھا را به طرف مخالفان کشانيده  است

اين رياست از حمله بر ساختمان شورای ملی آگاه بود و اين "رئيس عمومی امنيت ملی به نمايندگان مجلس گفت که 

س اگر تو انسان پست فطرت آگاه پ". له را با ساير نھاد ھای امنيتی و بخش امنيت شورای ملی در ميان گذاشته بودأمس

شود با کذب و رياء به جنگ  آيا می. اين است عذر بد تر از گناه. بودی، چرا نتوانستی که جلو اين مصيبت را بگيری

 . رفتتروريست ھا

مردم به اين . اين دولت ھرگز قادر به مھار کردن فعاليت ھای تخريبی نيست، زيرا خودش ضد ملی و ضد مردمی است

  . گنديده اعتماد ندارند و مخالفان ھم  از ضعف دولت مستعمراتی در تمام ساحات آگاه اندنظام 

 

 

 


