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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٠٧
 

 ضعف دولت مستعمراتی در تأمين امنيت
سرتاسری ثابت می دولت وابسته و مزدور مستعمراتی کابل ھر روز نسبت به گذشته ضعف خود را در تأمين امنيت 

، اما "طالبان را از صحنه حذف می کنيم"عمال دولت در وزارت دفاع و داخله کماکان الف می زنند که ما . سازد

روزی نيست انفجاری در يک يا چند شھر افغانستان . شود که طالبان ھر روز دولت را حذف می کنند مشاھده می

دولت مزدور حمايت پيمان تجاوز کار . تعمراتی را به ھالکت نرساندصورت نگيرد و مردم  و نيرو ھا امنيتی دولت مس

  .تواند که روزگار دولت بدون حمايت ناتو چه خواھد شد تصور شده می. نانو را ھم دارد

پروپاگند ھای دولت مستعمراتی در رھائی . دھد دولت مستعمراتی ھر روز يک منطقه را به نفع طالبان از دست می

که تسليم گروه ھای  نيرو ھای امنيتی يا کشته می دھند و يا اين. ًه کامال دروغ از آب برآمده استمناطق از دست رفت

اگر اين جريان ادامه يابد، طالبان به زودی قسمت اعظم کشور را به تصرف در . مخالف دولت مستعمراتی می گردند

 ساعت ٢۴ تن از عساکر اردوی دولت مستعمراتی جان خود را در ١٠گزارش ھا حاکيست که حد اقل . آوردخواھند 

چند روز قبل انفجاری در کابل پايتخت .  پوليس مجزا از تلفات اردو استۀالبته تلفات روزان. گذشته از دست داده اند

تباری دولت مستعمراتی آنقدر افزايش يافته است ضعف و بی اع.  تن از پوليس خاتمه داد۵دولت مستعمراتی به حيات 

در مقابل . دھند که گروه ھای مخالف به شمول داعش به کابل می آيند و عمليات تروريستی خود را بدون ترس انجام می

اگر ادعای دولت مستعمراتی درست . دولت مستعمراتی به دروغ  اعالم می کند که ما امروز تعدادی از طالبان را کشتيم

که طالبان با قوت تر و منسجم تر در افغانستان   سال، يک نفر طالب ھم باقی نمی ماند، در حالی١۶اشد، بايد در خالل ب

  . عمل می نمايند

  .  نابودی اين دولت و تارماور ساختن دستگاه اين دولت فاسد است،يگانه راه. اين دولت يه دو توت ھم نمی  ارزد

 

 

 
 


