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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢۴
 

 بی کفايتی دولت بار ديگر ثابت شد
  دھند طالبان به کشتار ادامه می

 در واليت بلخ، بار ديگر ناتوانی و بی کفايتی دولت یحملۀ برق آسای طالبان خونخوار به يگ قرار گاه مھم عسکر

 نتوانست که ازين حملۀ خطرناک و کشنده در بغل خودُ با تمام غر و فش "مستر عطاء". مزدور کابل را به اثبات رسانيد

ت آيا اين شرم آور نيست که طالبان قادر شده اند در مھمترين دستگاه امنيتی و عسکری دول. گوشش جلوگيری نمايد

تصور مقرون به حقيقت اين است که گروه بيرحم طالبان . مستعمراتی  نفوذ کرده و ضربات مھلک خود را وارد نمايند

  .شوند در داخل دستگاه ھای امنيتی رخنه کرده و معاونت می

  که به اثر حمالت طالبان به قول اردوی شاھين در مزارشريف، حد اقلاز طريق رسانه ھا اطالع حاصل می گردد

طالبان با لباس و موتر عسکری داخل قرارگاه شده و کشتار خود را .  تن کشته شده و ده ھا تن ديگر زخمی شده اند١٣۵

بين امريکای متجاوز و طالب . طبق گزارش ھا، سه تن از انتحاريان ھم ساير طالبان را ھمرائی می کردند. آغاز کردند

طالبان به يک تعداد . تلفات را عسکر عادی و مردم بيچارۀ ما متحمل می گردند. است سرکشتن مردم ما مسابقه ،قاتل

نيرو . که ھمه در آنجا جمع شده بودند، قصابی عساکر شروع شد حينی. اق غذاخوری بروندتعساکر ھدايت دادند که به ا

شتند که آنھا بدون ھراس و پرسش ھای امنيتی دولت مستعمراتی زمينه را برای دخول جناوران طالبی مھيا ساخته و گذا

 والی الفوک واليت بلخ الف می زند که اين "عطاء نور". داخل قول اردو شده و جنايت خود را به آسانی اجراء نمايند

 "اشرف غنی".  آتش می افروزند که خودش ھنوز در خواب بودريش ویواليت نمونه است، اما نديد که طالبان در زير 

اعالم کرد و ھدايت داد که بيرق افغانستان نيمه افراشته بلند " ماتم ملی"ی  کابل يکشنبه را روز رئيس دولت مستعمرات

مردم ما نيازمند امنيت کامل اند تا بتوانند آسوده زندگی . اين حرکات ساختگی به درد مردم افغانستان نمی خورد. گردد

  ب مردم ما خواھد شد؟اما با موجوديت اين دولت ضد ملی، چه وقت آرامش نصي. نمايند

  . دور انداخته شونده ُھم طالبان و ھم دولت مستعمراتی کابل عمال بيگانه اند و بايد ب

.  

 

 

 


