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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠١

  حمالت انتقامی طالبان ادامه دارد
راتيژی جديد را به راه که سکرتر جنرال ناتو در کابل با سران نظامی امريکا مالقات می نمايد تا يک ست در لحظاتی

قربانی اين حمالت بيشتر  مردم . دھند اندازند، طالبان ھم بيکار نبوده و حمالت انتقامی خود را پی در پی انجام می

طالبان " سران نظامی قوای متجاوز  امريکا در کابل، سکرتر جنرال ناتو گفت که جلسۀدر يک . ملکی اند، نه نظامی

اين خود غير مستقيم يک اشاره است به متقاعد ساختن طالبان تا به ميز مذاکره ." پيروز شوندنمی توانند در ميدان جنگ 

  . بار آوردناين ھمان شيوۀ تکتيکی شوروی سابق در زمان گوربچوف است که برای مسکو نتيجۀ تباه ک. حاضر شوند
 گذاشته و ی تن کشته به جا٢٠ گزارش ھا حاکيست که يک انفجار قوی بار ديگر شھر کابل را تکان داد و حد اقل

که تعداد خارجيان و نظاميان ناتو   فتح هللا اتفاق افتاد، جائیۀاين حادثه در محلۀ قلع. سبب گرديدرا خرابی ھای زيادی 

ين حملۀ خودکشانه، سکرتر جنرال ناتو در حضور سران نظامی قوای متجاوز  ايک روز قبل از. زندگی می کنند

." طالبان نمی توانند در ميدان جنگ پيروز شوند و خود را بر مردم افغانستان تحميل نمايند "امريکا اظھار داشت که

که طالبان چگونه می توانند در ساحات  اين. روز بعد طالبان محشر برپا کردند و ده ھا تن را کشتند و زخمی ساختند

مستعمراتی کابل وباداران امريکائی اش الف دولت . ال برانگيز استؤامنيتی کابل رخنه نمايند و ضربه بزنند، خود س

که ما ھر روز شاھد نفوذ طالبان در مناطق به اصطالح  می زنند که کمربند امنيتی کابل محکم و مطمئن است، در حالی

گفتار سکرتر جنرال ناتو  مبين عذر قوای متجاوز .  زير نيم کاسه است ایشود که کاسه پس معلوم می. امن ھستيم

ھمه به ياد دارند در روز ھای اخير حيات شوروی، گوربچوف . اتو نزد طالبان است که بيائيد با ھم صلح کنيمامريکا و ن

. از يک سو بمباران افغانستان را تشديد نمود و از سوی ديگر با سران جھادی ساخت پاکستان داخل مفاھمه گرديد

شديد می کند و بر طالبان فشار وارد می نمايد تا وارد در زير فشار نظاميان امريکائی جنگ را در افغانستان ت" ترمپ"

  .بدبختانه در ھر دو جناح، مردم بيچارۀ ما تلفات می بينند و متحمل خسارات می شوند. مذاکرات سياسی شوند

ما از مردم خويش می خواھيم که علم مبارزات ضد استعماری را بر افراشته نگھدارند و در دام طالبان سياه انديش ھم 
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