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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٢۶
 

  حمله بر کعبۀ امريکا در کابل

  
  

پوھنتون امريکائی کابل مانند پوھنتون .  مسلح بر پوھنتون امريکائی کابل حمله برده و تلفاتی وارد کرده انديک گروه

راتی مانند يک عده از مقامات دولت مستعم. سيس گرديده استأوی مغزی جوانان ما تشامريکائی بيروت برای شست و 

. بيروت اند که برای حاکميت امريکا فعاليت دارندزاد فارغ التحصيل پوھنتون امريکائی غنی، احدی و شخص خليل

سيس نمايد که با مصرف أسسۀ تعليمی خود را در افغانستان تؤامريکا بعد از تجاوز به افغانستان تصميم گرفت که م

 .تواند افراد مورد نظر را برای دستگاه ھای استخباراتی اين کشور تربيه نمايد کمتر می

دولت مستعمراتی افغانستان کعبۀ امريکا يعنی پوھنتون امريکائی کابل را مورد حمله يک گروه يا گروه ھای مخالف 

در نتيجۀ اين عمل . قرار داده و ضربۀ سختی نه تنھا بر حيثيت دولت مستعمراتی بلکه به خود امريکا ھم وارد کردند

 محصل ٣۵ھمچنان . شود  می  حمله کننده٣ محافظ و ٢ پوليس، ٣ محصل، ٧ تن کشته شدند که شامل ١۵تروريستی، 

 ھر روز دولت مستعمراتی کابل الف می زند که ده ھا تن طالبان را کشته و يا اين. ين حادثه زخمی شدندا پوليس در٩و 

که دولت  وقتی. دھد دانند که دولت مزدور فقط دروغ می گويد و فريب می حال ھمه می. که به تسليم وادار ساخته اند

سسۀ امريکائی را تأمين نمايند، چطور اين دولت کثيف می ؤاربابان امريکائی اش قادر نباشند امنيت ممستعمراتی و 

  .تواند امنيت مردم را در واليات ونقاط  دور دست کشور تأمين کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يک قشر ضد به صورت عمده اين جا  در .  پوھنتون امريکائی کابل مرکز جاسوس سازی و بی فرھنگ سازی است

شوند تا برای ساليان متمادی  در خدمت امپرياليسم بوده و ستراتيژی استعماری را درعمل   و مردمی تربيه میمنافع ملی

تعداد عظيم دست نشاندگان امريکا در شرق . سيس پوھنتون امريکائی بيروت موفق بوده استأامريکا درت. پياده نمايند

با اشغال افغانستان، اين زمينه برای . مره اش را می چينندسسه تربيه شده که ثؤميانه به شمول افغانستان در ھمين م

 تعليمی خود در  بيروت، در افغانستان ھم  بنيان گذاری نمايند و فرزندان اين ۀ سسؤامريکا ميسر گرديد که مشابه به  م

الن ساير  وضع  امنيتی، امريکا شايد محصنشود که با بھتر شد گفته می. کشور را از نزديک در خدمت خود گيرند

  .ين پوھنتون شامل سازد اکشور ھای دور و نزديک را ھم در

  .  شود به ھر حال، اين بزرگترين ضربه به حيثيت امپرياليسم امريکا و دولت بی حيثيت کابل محسوب می

 

 

 

 
 


