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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠
 

 طالبان بار ديگر مصيبت آفريدند
 ھا تن عسکر را کشتند و طالبان اينبار در قندھار ده:  مصيبت خلق کردندهگروه جھنمی طالبان بار ديگر و مانند ھميش

ن امريکائی و طالبان عليه يک ديگر جان صد ھا تن را گرفته احمالت انتقامی متجاوز. ده  ھای ديگر را زخمی ساختند

که، طالبان مراکز نظامی را بيشتر مورد ھدف قرار می  جای تعجب اين. و خرابی ھای بی شماری را سبب شده است

 در عمق نظام فاسد کابل رخنه کرده نترديدی نيست که طالبا.  عسکری برقرار استدھند، جائی که به اصطالح امنيت

  .  را در قلب نظام پوشالی کابل وارد نمايندیو بدون معاونت از داخل نمی توانند پيھم چنين ضربات

تی کابل گزارش ھا حاکيست که تحريک سياه انديش طالبان حين يک حملۀ انتحاری در يک مرکز نظامی دولت مستعمرا

طالبان ھم ده کشته . خمی ساختندز عسکر و صاحب منصب را به ھالکت رسانيده و ده  ھا تن ديگر را ۴٣در قندھار، 

بر منطقۀ ميوند خودکشانۀ طالبان به جواب حملۀ ھوائی قوای متجاور امريکا  شود که اين حملۀ گفته می. به جا گذاشتند

  .بوده که به اثر آن صد ھا تن از مردم ملکی کشته شدند

شود،   اين يک شرم بزرگ برای دولت ضد ملی و ضد مردمی کابل است که ھر روز در مراکز مھم شان حمله می

البان بدون  نوع حمالت طاين عينی به اين عقيده اند که اھدانش. الکن کمترين راھی برای جلوگيری از آن سراغ ندارند

در درون دولت مستعمراتی آنقدر فساد و از ھم گسيختگی وجود دارد که اگر . تواند کمک از داخل انجام شده نمی

 آتش بادلتخسارات ناشی  از . حمايت نيرو ھای متجاوز امريکائی و ناتو نباشد، نظام در ھفتۀ دوم سقوط خواھند کرد

  .شوند  میجانبين را، بيشتر مردم بی گناه ملکی متحمل

، مگر اين که استعمار، ارتجاع و نوکران شان را از کشور خواھند ديدن روی آسايش را ھرگز که مردم ما مسلم است

  .اخراج نمايند
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