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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢۵
 

 باز ھم بی کفايتی نيرو ھای امنيتی
  

ت تن آنھا کارکنان تلويزيون المان اتفاق افتاد، ھشت تن که ھفادر حادثۀ انتحاری که ھفتۀ گذشته در امتداد سرک دار

افراد  مسؤول تلويزيون طلوع می گويند که اين .  تن ديگر به سختی جراحت برداشتند٢٩طلوع بودند، کشته شده و 

حادثۀ دلخراش قابل جلوگيری بود، اما نيرو ھای وظيفه نا شناس دولت مستعمراتی کابل وقعی به تھديدات شناخت شدۀ 

  .طالبان نگذاشتند

بعد از خلق . زيون طلوع را به دوش گرفته اندي خود کشانه بر کارکنان تلوۀوريستی حقانی مسؤوليت حملشبکۀ تر

فاجعه، نيرو ھای بزدل امنيتی دولت مستعمراتی کابل، ھشت تن از گروه تروريستی حقانی را بازداشت نموده تا نشان 

حملۀ انتحاری بر کارکنان شبکۀ تلويزيون طلوع از قبل طرح ريزی . انددھند که به اصطالح حافظ جان و مال مردم 

  . ساختن آن  بودندیشده و منتظر فرصت در عمل

 اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که نيرو ھای فاسد امنيتی در انجام وظايف خود سھل انگاری نموده و يا 

ين جاست که چرا نيرو ھای امنيتی تھديدات  را عليه جان کارکنان ال درؤس. ًکه عمدا آن را ناديده می گيرند اين

شود که کاسه ای زير نيم کاسه است، بدين معنی که توطئه در توطئه جان ھای   فکر می. تلويزيون طلوع جدی نپنداشتند

  .شيرين صد ھا تن را گرفته  تا عده ای از نامردان به حيات بی ننگ خود ادامه دھند

 در فکر آسايش مردم خود ًر اريکۀ قدرت تکيه زده و اصالب با کمال بی عزتی عبدهللا و غنینت يعنی دو اسطورۀ خيا

  . شوند و چند فاميل عزادار می گردند برای اين دو بی حياء فرقی نمی کند چند تن کشته می . نيستند

   داد؟آيا بدون يک انقالب مردمی، راه ديگری است که مردم را ار شر حيوان صفتان نجات

  

  

  

   

 

 

 


