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   کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵مارچ ١۴
  

  کا در  افغانستانيمرا  ی و نظامیجاسوساع طات بال انقيعمل
ر يکا شب و روز آسمان افغانستان را زي عبدهللا، امر– ی غنیت ملشوح کابل و حکومت یاز برکت دولت مستعمرات

ست ي گناه به عوض تروریبار ھا اتفاق افتاده که مردم ب. کند یش مينظارت گرفته و مناطق مختلف را به دقت تفت

ن يت الوي پیارات بي بمباران طیکه قربان نيا ايکا افتاده و ي امری غرب در دام عساکر وحشۀافتي  پرورش یھا

 لوت ي پیب ۀاريط ٢٠شبانه روز، ک ياعالم کرد که در کا يامر نگزيبروک یقاتي تحقۀسسؤم. شوند یکشور م

  . مصروف اند ی و نظامی، انکشافی جاسوساتيبدون وقفه به عمل افغانستان  ی در فضایکائيامر

ست تا افراد ي نیضرورتگر ي د،ديآ به شمار ید فوريست تھديک تروريکه  یکا معتقد است زمانيمرسم اياليامپر 

 روش نادرست ن يھم. برده شودن ي از بد فوراٌ يد تھدين باي بنابرا. شواھد اقدام کنندی جمع آورین کشور براي اینظام

از دست  ارات درون يکور ط حمالت ن خود را به اثر يري شی جان ھایاست که ھزار ھا تن از مردم ملک شده باعث

کا ي و تشنه به خون امرهنداشته، بلکه صرف ھدف خود خواھانا القاعده ي با طالبان یارتباط اصالً  ان يقربان. بدھند

.  است طالبان شدهی موجب نابوددرون استفاده از دارد که  یمکا ادعا يمراجمھور   سيئرکه  نياجالب . گردند یم

د يک نفر  آن شاي   صرف ات درون،ي در عملهشد   کشته١۴٧ از ھر کس افشاء نموده است که يل  یکي واما

 یکا ھم با آنھا داخل مذاکره ميم که طالبان با تمام قوت زنده و فعال اند و امريدان یھمچنان م. ست بوده باشديترور

ن کشور يت و استقالل ندارد و رھبران ايسازد که افغانستان حاکم یگر ثابت مي درون بار دۀ ساعت٢۴ات يعمل. باشد

ات درون در افغانستان، ي عملۀده اند که ادامين عقيکا به اي امریاسيل گران سي از تحلی اعده.  اشغال شده مزدور اند

  .  مبدل کرده استین کشور ھا در سطح جھاني منفور ترز ایکيکا را به يا، امريمن و سومالي

 یکا گور ميمرر بم و راکت اي، مردم خود را در زه دو جانبیتي امنۀ و عبدهللا که با عقد معاھدی به حال غن!!خوشا

  . بکوبندی خاکستر مردم ما طبل شادمانی بمانند و بر باالی قدرت باقۀکي در اریکنند تا چند روز

   

 

 


