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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٨
 

  ضربۀ انتحاری طالبان در گرديز

  
طالبان ھم ، "لد ترمپدونا"بعد از تشديد حمالت ھوائی قوای متجاوز امريکا بر مواضع طالبان بر مبنای ستراتيژی 

در حمالت ھوائی امريکا و ضربات خود کشانۀ . نشسته و پيھم حمالت خود کشانۀ خود را اجراء می نمايندبيکار ن

که افغانستان  طالبان قسم ياد کرده اند تا زمانی. شوند طالبان، تر و خشک می سوزد و مردم ملکی بی جھت کشته می

  خود ادامه خواھند داد و آرام نخواھند نشست در اشغال امريکا باشد، به مقاومت 

 تن کشته و ٣٣گزارش ھا حاکيست که به اثر حمالت خودکشانۀ طالبان يه يک مرکز تعليمی گرديز مرکز واليت پکتيا، 

اين بدترين حادثۀ . در ميان کشته شدگان و زخمی شدگان دختران ھم شامل اند.  تن مجروح شده اند١۵٠بيش از 

قومندان پوليس پکتيا، توريالی عبديانی، ھم جزء کشته شدگان . ين منطقه بوده است ادکشانۀ طالبان درتروريستی و خو

اينکه پنج تن حمله کننده چطور توانستند که در مرکز تعليمی گرديز رخنه نموده و کشتار نمايند، خود .قلمداد شده است

  . استال برانگيزؤس

مردم ملکی در آتش از صد ھا تن . طالبان می گويند که حمالت ما به جواب حمالت ھوائی امريکا ادامه خواھد يافت

دولت مزدور کابل قادر نيست که جلو ھمچو حمالت خودکشانه را بگيرد، زيرا نه توانائی . شوند طرفين درگير تلف می

بی امنيتی سبب بقای نظام پوشالی افغانستان می . ان برقرار سازدمندی اين را که امنيت را در افغانسته دارد و نه عالق

  . واليت گرديز اعالم کرد که پنج تن حمله کننده ھم به ھالکت رسيدند. گردد
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ن را محکوم می نمائيم و از مردم خويش تقاضا می کنيم که دست به قيام اما اعمال ضد بشری طالبان و متجاوز

  . ن آسوده سازنداطالبان و متجاوزسرتاسری زنند و خود را از شر 

  

 

  

 

 


