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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢٨
 

 ؟ندھستھای وزارت دفاع کجا الفوک
  

.  دفاع را شکستاندند با يک حملۀ انتحاری مقابل وزارت دفاع دولت مستعمراتی کابل، افسانۀ دفاعی وزارتطالبان

 ستارۀ وزارت دفاع افغانستان اشغال شده که از کشتار مردم خود صاحب رتبه ھای عالی شده ۴ ستاره و ٣جنرال ھای 

 .شود  پرچمی زياد ديده می–در ميان اين جنراالن شخ بروتان خلقی . ريزند اند، اکنون چه خاک را بر سر خود می

اين حملۀ طالبان مقابل وزارت دفاع .  تن کشته و يا زخمی شدند٨گ صفت، بيش از به اثر يک حملۀ انتحاری طالبان س

 عمومی رخ داده است که ۀطبق گزارش ھا اين حمله در جاد.  باشد، اتفاق افتادیدولت مستعمراتی که بايد امن ترين جا

  دھند که چرا طالبان قادر میال قرار میؤمردم پالن امنيتی دولت مستعمراتی را مورد س. رفت و آمد مردم زياد است

  . را در مناطق با اھميت شھر کابل و ساير نقاط افغانستان انجام دھندیشوند چنين جنايات

. شود که عامل اين حمله و جنايت يک فرد پياده بوده که بدون تشويش خاطر خود را به آن محل رسانيده بود  گفته می

اين حمله زمانی صورت گرفت که دولت مزدور کابل سرگرم به اصطالح . مل انددر زمرۀ تلف شدگان نظاميان ھم شا

اين عمليات ضد انسانی طالبان گويای به مسخره گرفتن دولت مستعمراتی کابل و جريان . با طالبان اند" مذاکرات صلح"

ه نابکار توانسته اند در شود که اين گرو از طرز کار طالبان معلوم می. است که کابل به آن سخت اميدوار است" صلح"

 وگرنه داخل شدن و عمليات   ھای مھم نصب کنندیکدر امنيتی دولت مستعمراتی رخنه نموده و عمال خود را در جا

  .خطرناکی  را انجام دادن در محالت و مناطق مھم کار ساده به نظر نمی رسد

توان اميداور بود که مردم ما روزی  مین یولتبا چنين د. ًواقعا که دولت مستعمراتی کابل ھم مزدور است و ھم فاسد

  . روی سعادت و آرامش را ببينند

 

 

 

 

 
 


