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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢٧
 

 آغاز حمالت انتقامی طالبان
 يک حملۀ خوددر . شد، کشته شدن اختر منصور طالبان را وادار به حمالت انتقامی خواھد کرد که پيش بينی می طوری

 عسکر دولت مستعمراتی در ٨ھمچنان .  تن کشته شدند و ده ھا تن ديگر زخمی گرديدند١١کشانۀ طالبان در کابل 

طالبان می خواھند که به امريکا و دولت مستعمراتی کابل ثابت سازند . عمليات ضد طالبان حيات خود را از دست دادند

ا نخواھد داشت و انتقام فرد فرد خود را به ھر نحوی که باشد، خواھند آنھ" مبارزات"ثيری در أکه قتل رھبر شان ت

 .گرفت

 در غرب کابل به اثر يک هموران يک محاکمأ تن از م١١ بر حسب اعالميۀ وزارت داخلۀ دولت مستعمراتی کابل، 

ختند که ھمچو دوش گرفته و خاطر نشان ساه َليت اين حادثه را بوطالبان مسؤ. کشانه به ھالکت رسيدنددحملۀ خو

  .عمليات در آينده نيز ادامه خواھد يافت

  در پی قتل مال اختر منصور رھبر تحريک طالبان، اين گروه اعالم نمودند که انتقام رھبر شان را خواھند گرفت  و 

به اثر اين حادثۀ خود . به ھر نحو ممکنه ھدف قرار خواھند دادعساکر و محالت امريکائی و دولت مستعمراتی را 

که وزارت داخلۀ دولت  جای تعجب اين. کشانه، ده ھا تن ديگر به شدت زخمی شده که حال يک تعداد شان وخيم است

 ساير دھد که اين جملۀ احمقانه اينطور معنی می. خوانده است" وحشيانه و تروريستی" را همستعمراتی کابل اين حمل

که طالبان ادعای انجام اين عمل سياه را کرده  با وجودی. حمالت خود کشانۀ طالبان وحشيانه و تروريستی نبوده است

 نبرده است که اين ھم نشانه ای  از جبن و ترس دولت م مشخصی نااز ھيچ گروهاند، وزرات داخلۀ دولت مستعمراتی 

  .مزدور کابل است

زارش بعضی رسانه ھا، ايران با امريکا در ھدف قرار دادن موتر حامل اختر منصور  بايست متذکر شد که نظر به گ

ش از ايران بر اختر منصور بعد از بازگشتنحمله . کمک کرده و معلومات استخباراتی را در اختيار امريکا گذاشته است

  .  گفته اندنين خصوص چيزی  اصورت گرفت، اما امريکا و ايران تا حال در

  .  کشته شود، خير اسالم استار ھر طرف

 

 

 


