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  کابل- عبدهللا امينی
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 ضربه به طالبان
 حمالت درون امريکائی و حمالت قوای.  شده اندیتحريک سياه انديش طالبان در چند روز اخير متحمل ضربات شديد

. دھند نشسته و به حمالت خود ادامه میکه طالبان ھم بيکار نالبته . دولت مستعمراتی، تلفات آنھا را بيشتر ساخته است

 ضربات و تحميل تلفات، طالبان را وادار به  کردنيکی از اھداف امريکا و دولت مستعمراتی اين است که با وارد

  .ست نياورده اندده مذاکرۀ صلح نمايند، اما تا حال کدام نتيجه ب

 يکی از قومندانان طالبان در قندوز به اثر حمالت درون امريکائی به عبدالسالم آخوندگزارش ھا حاکيست که  مال 

 جبھۀ قندوز بود که اکثر حمالت را درين قسمت افغانستان رھبری ی رھبر قومندانعبدالسالممال . ھالکت رسيده است

در قسمت قندوز و واليات ھمجوارش ی بر تحريک سياه انديش طالبان  ضربۀ کارسالمکشته شدن مال . کرد می

 با کمال اشرف غنیمھم تر از ھمه . ئيد کردأ را تسالم نطاق طالبان ھم نابودی مال ذبيح هللا مجاھد. گردد محسوب می

  .ابراز رضايت نمود، اما در جزئيات کشته شدن وی حرفی نزد را اعالم کرد و سالمذوق و شوق خبر مرگ مال 

 طالبان در شمال افغانستان بود که برجستۀ معلوم می شود که اين شخص قومندان سالم از خوشی غنی نسبت مرگ مال 

دم و تلفات زيادی بر مر رھبری را در دست داشت که  سالمدر دو حمله بر قندوز، مال . امريکائيان به دنبالش بودند

 به تعقيب وی بود تا او را نابود نمايد که باالخره اين دیقوای ناتو از مدت زيا.  مستعمراتی وارد کردقوای دولت

مردم کشور ما از ھر سه جناح يعنی طالبان، دولت مستعمراتی کابل و تجاوزگران . موريت ناتو موفقانه به پايان رسيدأم

  . فرستندامريکائی نفرت دارند و به ھر سه لعنت می

اميد که دشمنان داخلی و خارجی به فال نيک می گيريم، ما نابودی دشمنان مردم افغانستان را از ھر سوئی که باشد 

  . مردم ما سر يک ديگر را بخورند

  

 

 

 

 


