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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢٧
 

 طالبان کماکان ضربه می زنند
طالبان . دھند  میجواب کشتن خود را با کشتن. با آغاز فصل بھار، جنايتکاران طالب خون می ريزند و ويران می کنند

وعده کرده بودند که با سپری شدن فصل زمستان، حمالت ھمه جانبۀ خود را عليه نيروھای دولت مستعمراتی کابل و 

در تبادل آتش دو طرف و حمالت خودکشانۀ طالبان وحشی، . مراکز نظامی قوای متجاوز امريکا شدت خواھند بخشيد

دولت بی کفايت افغانستان قادر نيست که جلو حمالت . دھند ز دست میمردم بيچارۀ ملکی جان ھای عزيز  خود را ا

  .طالبان را بگيرد و امنيت را محکم نمايد

به اثر يک حملۀ . گزارش ھا حاکيست که طالبان تاريک انديش بعد از کشتار در شمال اکنون به جنوب رو آورده اند

ن امريکائی در خوست، حد اقل چھار تن ا نظامی متجاوزخودکشانۀ طالبان ذريعۀ يک موتر حامل بم در يکی از مراکز

قرار بود که موتر حامل بم طالبان به داخل . از عساکر افغان به ھالکت رسيده و بيش از ده تن ديگر جراحت برداشتند

موتر حامل بم بعد از ورود الکن . جا منفجر شود تا به عساکر امريکائی تلفات وارد نمايدنظامی رفته و در آنمرکز 

 شان حمالتطالبان گفته  اند که ھيچ جای افغانستان از . توقف داده شده و انفجار در نزديکی در ورودی صورت گرفت

بعد از ھر حملۀ طالبان، يک عده از صاحب منصبان بی غيرت دولت مستعمراتی کابل از وظيفۀ . ون نخواھد ماندمص

اين ھم يک تکتيک فريبنده است که کسی دولت خاين را در کل سرزنش . ا مالمت نمايندشوند تا خود ر خود مستعفی می

ھنوز آغاز .  تا به خيات خود ادامه دھندمی شوندافراد مستعفی بعد از مدتی دوباره به يک وظيفۀ ديگر گماشته . نکند

  .تحميل خواھد شدداند که در جريان ماه ھای آينده چه مصيبتی بر مردم ما  خدا می. فصل بھار است

  .که افغانستان در اشغال باشد و طالبان ھم  بتازند، حالت کشور ما ھرگز آرام نخواھد شد تا زمانی

  

  

 

 


