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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩
 

 کوپتر ناتو را سقوط دادنديطالبان يک ھيل
سالح ھای جديدی وارد ميدان . ستجنگ بين طالبان تاريک انديش و قوای تجاوز کار ناتو ابعاد وسيعی به خود گرفته ا

طالبان بعد از ستراتيژی جديد . شود و تکتيک ھای نوی برای نابودی يک ديگر مورد استفاده قرار می گيرد کارزار می

قربانيان اوليۀ جنگ طالبان و قوای ناتو باالخص . دھند جسور تر شده و بيباکانه به حمالت خود ادامه می" ترمپ"

بدون ترديد که يک يا چند کشور خارجی طالبان . شوند دھند و تباه می است که بی جھت تلفات میامريکا، مردم ملکی 

را کمک می نمايند تا بر قوای متجاوز امريکا و ناتو ضربات عميق تر وارد کرده و ويتنام ديگری برای امريکا خلق 

 .نمايند

ناتو را در واليت لوگر سرنگون ساخته و کوپتر يحريک طالبان قادر شدند که يک ھيلگزارش ھا حاکيست که ت

اين چندمين بار است که طالبان طيارات امريکا و ناتو را نشانه گرفته و آنھا را يا . سرنشينان آن را به ھالکت برسانند

شود، طالبان به سالح ھای ضد ھوائی ھم دسترسی پيدا کرده  که شنيده می طوری. سقوط داده و يا خساره مند ساخته اند

  . منبع آن معلوم نيستکه

رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل چند روز قبل روسيه را متھم به حمايت از طالبان ساخته بود، اما نتوانست " غنی "

ھر دو کشورايران و روسيه رقيب منطقه ئی و جھانی امريکا . ين اتھام شامل استاايران ھم در. کدام سندی ارائه دھد

ًاگر طالبان واقعا به سالح ضد . ر در افغانستان به تلک افتاده تا شکست کامل نصيبش گردداند که می خواھند اين کشو

  . به خود خواھد گرفتیھوائی مجھز شده باشند، جنگ در افغانستان ابعاد جديد

 از  مردم خويش می خواھيم که به پا خيزند و کشور رازما ھم  تجاوز ناتو و ھم  تحريک طالبان را محکوم می کنيم و ا

  . شر پليدان خارجی و داخلی نجات دھند

  

  

 

 

 


