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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٣٠

  ضربۀ طالبان در قلب کابل

 
را متوجه در مورد افغانستان، طالبان جسور تر و بيباک تر شده و بيشتر حمالت خود " ترمپ"بعد از اعالم طرح 

است که وعدۀ شکست و " ترمپ"آيا حمالت خودکشانۀ طالبان به جواب طرح . مراکز دولت مستعمراتی ساخته اند

نابودی طالبان را داده بود؟ طالبان سياه انديش ھم می خواھند که به امريکا نشان دھند که ما فعاليت داريم و آرام نمی 

، و ديروز کابل را مورد حمله قرار دادند، آنھم در نزديکی سفارت چند روز قبل ھلمند را درھم کوبيدند. باشيم

حمالت ھوائی قوای دولت مستعمراتی کابل و درون . امپرياليسم امريکا که مرکز فرماندھی تجاوزکاران امريکائی است

 . امريکائی تا حال نتوانسته است طالبان را از تخريب و کشتار باز دارد

 طالبان در يک حملۀخودکشانه مقابل کابل بانک که از سفارت امريکا چندان فاصله گزارش ھا حاکيست که تحريک

 از ه مرگبار برای دولت مستعمراتی کابل که ھميشۀاين حمل.  تن را کشته و ده تن ديگر را مجروح ساختند۵ندارد، 

 موانع بگذرند و خود را در محل مورد ۀًامنيت الف می زند واقعا خجالت آور است که چطور طالبان می توانند از ھم

ين اعقيده به اين است که عناصر طالبان در دستگاه امنيتی دولت مستعمراتی کابل رخنه کرده و از. نظر منفجر بسازند

ًدھد که طالبان مستقيما امريکا را که حامی دولت  اين حادثه نشان می. طريق اھداف مورد نظر را زير ضربه می گيرند

تا حال، طالبان چندين بار در نقاط " ترمپ"گست يعنی روز اعالم طرح ا ٢١از . دھند  کابل است، چلنج میمستعمراتی

بيشتر قربانيان اين نوع حوادث مردم ملکی اند . مختلف کشور به حمالت خود کشانه دست زده و تلفاتی وارد کرده اند

  .که در زير آتش طرفين نابود می شوند

سومين رئيس جمھور امريکاست که جنگ افغانستان را " ترمپ. "ديگر از جنگ وستيز می شودافغانستان وارد مرحلۀ 

  . نصيب شده است

 


