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  یخواه صلح یصدا "ستانیترور"ناتو: 
 افغانستان را بشنوند

 

را محکوم کرده و  یمعلومات یبر وزارت مخابرات و تکنولوژ ناتو در افغانستان حمله مهاجمان یملک ۀندینما

 «.کنندیم لیفقط درد و رنج را تحم» هابر آن «هاستیترور»اند،  ها خواستار صلحکه افغان یگفته است در حال

به مردم افغانستان گوش  دیگفته است که با «ستانیخطاب به ترور»ناتو در افغانستان  یملک ۀندینما ،یک کالسین

 .مهار حمله و مهاجمان، ستوده است یافغان را برا ینظام قوای یا کرد حرفهنان شجاعت و عملچدهند. او هم

از ساحات محافظت  یکیو در  یجمهور استیارگ ر یلومتریحمل در چند ک ۳1روز شنبه،  مسلحمهاجم  چهار

 انیمهاجم به پا نیحمله پس از حدود َشش ساعت و با کشته شدن آخر نیشده و شلوغ شهر کابل حمله کردند. ا

 .دیرس

 یوزارت مخابرات و تکنولوژ ۀدر محوط یخانه مرکز حمله که بر پسته نیا یدر پ یتیامن یهامعلومات مقام طبق

حمله  نیچنان در اشدند. هم یزخم گرید ینظام ریشته و هشت غک ینظام ریصورت گرفت، چهار غ یمعلومات

 .کشته شدند یتیامن قوایسه تن از 

توانستند که جان دو هزار  اتیعمل نیزمان در اهم یتیامن قوایگفته است که  ۀیامور داخله با نشر اعالم وزارت

 .مخابرات و اطالعات و فرهنگ را نجات دهند یهاتن از کارمندان وزارت ۸00و 

دشمنان افغانستان »حمله گفته است که  نیو با محکوم کردن ا ۀیبا نشر اعالم یجمهور استیحال ارگ ر نیهم در

ثابت  گرید بارکیرعب و وحشت،  جادیعامه و ا ساتیتاس یحمله باال ،یبا هدف قراردادن ماموران خدمات ملک

 .ندارند «تیجز کشتار و جنا یساختند که هدف

 سازد یتر مرا راسخ یتیامن قوایها عزم  حمله نیا

مردم ما به  دنینه تنها مانع رس انهیوحش یها عمل نیچن»اضافه شده است:  یجمهور استیارگ ر ۀیاعالم در

و  یتیشجاع امن یروهاین ۀبل عزم و اراد گردد،یاست، نم یو ترق رفتشیکه همانا پ شان یواال یها آرمان

 «.سازدیتر مترور و دهشت، راسخ یها شهیر یو نابود زمیشوم ترور ۀدیمبارزه با پد یما را در راستا یدفاع

 ۀخان پسته مسلحکه هدف حمله مهاجمان  دیگویوزارت امور داخله م یسرپرست دفتر سخنگو ،یمینصرت رح

و  کنندیخانه مراجعه م پسته نیمردم در ا ترشیروز شنبه ب»افزود:  یمیرح یشهر کابل بوده است. آقا یمرکز

 «.بوده است انینظام ریهدف مهاجمان هم غ
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اجمان را از پا در فرصت کم، مه یتیامن یروهایکرد که ن حیوزارت امور داخله تصر یدفتر سخنگو سرپرست

 .درآوردند

 یکیاز چاشت روز گذشته وارد محوطه وزارت مخابرات شدند. در ابتدا  شیپ 11:۴0ساعت  یحوال مهاجمان

انفجار داد و سپس سه تن  یمعلومات یوزارت مخابرات و تکنولوژ یمهاجمان خود را در دروازه ورود نیاز ا

 .وزارت شدند نیوارد محوطه ا گرید

نظم عامه  یروهایمهاجمان لباس ن نیکه ا دیگویوزارت امور داخله م یسرپرست دفتر سخنگو ،یمیرح رتنص

 .شدند« نابود» یتیامن قوای یشان از سو پس از چاشت روز گذشته تمام ۵:00ساعت  یرا به تن داشتند که حوال

 .بوده است یستیترور یدادهایشاهد روتر کابل کم ریاخ یکه در روزها ردیگیصورت م یحمله در حال نیا

صلح کنند.  «یستیترور یهاگروه»دولت و  دیاند و با که مردم از جنگ خسته شده دیگویشهر کابل م ۀباشند یک

 .دشوار ساخته است یلیدر کابل را خ یگزند ۀادام تیوضع نیبه گفته او، ا

نقاط شهر کابل  نیتر آمد و ر رفتتر و پ  از مزدحم یکی، نبا مهاجما یتیامن یروهاین یریدرگ نیگذشته ح روز

 .به خود گرفته بود یناکخلوت شده و حالت ترس

 انفجار روز گذشته بسته و جاده یصدا نیبا اول یمعلومات یچهار طرف وزارت مخابرات و تکنولوژ یها دکان

 ۀخانواد یبه خود گرفته بود، اما اعضا یبار شهر حالت وحشتمهاجمان،  ۀحمل  انیآن خلوت شد. در جر یها

 کیشان در نزد گانبست یریگالاحو یوزارت مخابرات و وزارت اطالعات و فرهنگ برا کناناز کار یشمار

 .دو وزارت آمده بودند نیا

در  یدولت اداراتاز کارمندان  تعدادی ۀخانواد یاعضا که خطر حمله در آن زمان رفع نشده بود، یوجود با

. مهاجمان حدود شش کردندیم یشمار لحظه یریدرگ انیپا یو برا افتهیشان حضور گانمحل کار وابست کینزد

 .ساعت مقاومت کردند

 دایوزارت مخابرات پرچم داعش پ ۀبه عهده نگرفته است، اما در محوط یحمله را گروه نیا تیمسوول هنوز

 .شده است

 .حمله را رد کرده است نیاشتن در اددست یا هیگروه طالبان با نشر اعالم گر،یجانب د از

 

  

 

 


