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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جنوری ٢۶
  

  فساد در دستگاه فاسد پوليس دولت مستعمراتی کابل
  

گاھی  در تساند با گروه ھای .  ده استگی شو فساد پيشسراسر  دستگاه پوليس دولت مستعمراتی کابل غرق در خيانت 

  .رامی ھا دست داشته اندآتندرو و طالبان و گاھی ھم مستقالنه در خلق نا

از يکسو دولت مستعمراتی الف می زند که .  فتدستی در يک کنجی از کشور اتفاق نيروزی نيست که عمليات تروري

نمائيم که گروه ھای  ن نمايد، از سوی ديگر مشاھده میحاکم به سرنوشت کشور بوده و قادر است امنيت مردم را تأمي

چند روز قبل در کابل، يکی از رستوران ھای .   در قلب کابل رخنه کرده و ضربات خود را وارد می کنندامخرب حت

 آمد عمال اجنبی بود، مورد حملۀ مخالفين دولت ولبنانی در نفس منطقۀ به اصطالح امن وزير اکبر خان که محل رفت 

با " امنيتی"توان ناميد به جز ساخت وبافت قوای  را چه می اين.   تن کشته به جا داد٢١مراتی کابل قرار گرفت و عستم

که آگاه شديم، افراد عادی بدين محل به آسانی رفت و آمد کرده  طوری.  سازمان ھائی که مرتکب خشونت می گردند

قابل يادآوری است که رستوران لبنانی مرکز فحشاء و اعمال ضد .  که از زمرۀ افراد ذينفوذ باشند نمی توانند مگر اين

مورين فساد پيشۀ دولت کابل مانند زلمی رسول، سيد مخدوم رھين، احدی و افراد فاسد أکرامت بشری ھم بود و م

  . و نوش می کردندديگری مانند عبدهللا عبدهللا،  قانونی و برادران کرزی ھم در آن جا عيش 

تا حال چندين پسر ورزشکار را به .  گروه ھای تندور روی داليل خشک مذھبی و سياھدلی به ھيچ کسی رحم نمی کنند

کجاست پوليس دولت مستمعراتی که از امنيت و حيات مردم خويش دفاع . بھانۀ عمل ضد اسالمی به ھالکت رسانيده اند

 به سر می برند و ،در تفاھم کامل با  نيرو ھای مخالف دولت مستعمراتی کابل" امنيتی"شود که قوای  نمايد؟ گفته می

  .برای آينده جا سراغ می کنند حتا اگر به قيمت حيات افراد بی خبر پوليس ھم تمام شود

شايد قوای متجاوز ھم ذريعۀ عمال خود دست به اعمال تروريستی : يک احتمال ديگررا ھم نبايد از نظر دور داشت

لذا، عقد .  د تا به مردم افغانستان و جھان بفھمانند که بدون موجوديت ما بی نظمی و بی امنيتی بيشتر خواھد شدبزنن

ه ھای  امپرياليستی  در عراق ، سوريه وليبيا  ئاين نوع توط.  برای تأمين امنيت افغانستان حتمی است" معاھدۀ  امنيتی"

  .   باشدای است، نمی تواند ازين امر مستثن در اشغال نيرو ھای امپرياليستبار ھا اتفاق افتاده است و افغانستان ھم که

 

  

 

 


