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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٨

  وحشيان طالب پنج زن را کشتند

  

  بچه ھای غير مشروع و حرامزادۀ افغانستان

د که نسبت به گذشته تغيير کرده اين گروه حيوان صفت ادعا می کن. ھائی و حشی ھستند که بودند" انسان"طالبان ھمان 

 تن از کارکنان  زن ميدان ھوائی قندھار را به ضرب ۵خبر شديم که وحشيان طالب . و به حقوق زنان احترام می گذارند

يۀ متحد المال، دولت مزدور کابل صرف با يک اعالم. ن را داغدار ساختندگلوله کشتند و فاميل ھای مظلوم اين مقتوال

  .اين اقدام طالبان پست فطرت  را تقبيح کرد، اما کمترين کاری در راستای صلح و امنيت انجام داده نتوانسته است

گزارش ھای وحشتناک از قندھار می رساند که مزدوران و بزدالن طالب پنج تن از کارکنان اناث ميدان ھوائی قندھار 

 خان رئيس غنی. ر آنھا به قتل رسانيده و به سرعت از محل حادثه فرار کردندرا حين رفتن به وظيفه به شمول دريو

تروريستان با اين عمل وحشيانه، "دولت فاسد و دست نشاندۀ کابل طبق معمول اين حادثه را محکوم نموده و گفت که 

مردم عمل می . کند اين نوع گفتار ھای يک نواخت غنی دردی را دوا نمی".  زبونی و ضعف خود را نشان دادند

امپرياليسم طالبان را به . دانم من طالبان را مقصر نمی. خواھند نه سخن پراگنی احمقانه از جانب جواسيس بيگانه

شود، بی کارگی و بی عالقگی  که بيشتر باعث رنج مردم می چيزی. منظور کشتن و تخريب کردن خلق کرده است

فساد در داخل مانع از آن . ا تأمين نمايد و مردم کشور را آسوده نگھداردتواند امنيت ر دولت مزدور کابل است که نمی

در يک دولتی که رئيسش کودن و احمق باشد، معاونش . است که اين دولت مزدور بتواند صلح و امنيت را برقرار نمايد

  .  ويران نکنندمصروف لواطت باشد، رئيس اجرائی اش مصروف زنکه بازی و قمر بازی باشد، چرا طالبان نکشند و

 .  به سه حرامزادۀ باال نگاه کنيد که مردم ما با چه حرامزادگان دست به گريبانند

 


