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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٣

 

 يورش بھاری طالبان
شی بر تحريک طالبان تاريک انديش اعالم کردند که به زودی تھاجم نظامی بھاری را آغاز خواھند کرد و ضربات مدھ

جدال بين طالبان و دولت مستعمراتی کابل باعث خواھد شد که مردم بيگناه . قوای دولت مستعمراتی وارد خواھند نمود

ملکی در تبادل آتش دو مزدور جان ھای شيرين خود را از دست بدھند و بار ديگر تعداد زياد اطفال بی پدر و مادر 

   .شوند

دھند، وعده دادند که به   خارجی ادامه میھایولت مستعمراتی کابل و نيروگروه طالبان که کماکان به جنگ عليه د

طالبان نام . تھاجمات بھاری خود آغاز خواھند کرد و نيرو ھای دول مستعمراتی و خارجی را ھدف قرار خواھند داد

ھم دولت . تگذاشتند که مقصد شان عزم اين گروه تاريک انديش در ادامۀ جنگ اس" تصميم"ش بھاری خود  را يور

مستعمراتی  کابل و ھم گروه طالبان، مزدوران اجانب اند که از اشغال گران خارجی و ماورای سرحدات کشور برای 

درين اواخر، بی امنيتی در سراسر افغانستان افزايش يافته و تلفات عظيمی متوجه . بربادی افغانستان دستور می گيرند

فساد در داخل دولت و معامله گری و بی کفايتی قوای امنيتی سبب . تی شده استمردم ملکی و نيرو ھای دولت مستعمرا

با . شده است که طالبان بتوانند در مناطق مختلف کشور رخنه نموده و حمالت خود را بدون ھراس گسترش بدھند

ن جنگ گاه گاھی که ھر دوجانب طالبان و دولت مستعمراتی آمادگی خود را برای مذاکرات صلح و پايان بخشيد وجودی

 دارند، اما دست ھای غير مرئی و حتا مرئی از اجرای پروگرام صلح بين اين دوخصم جلوگيری به عمل می اعالم می

قربانی . شود که سر کالوه در جای ديگر است و ھيچ يک قادر به تصميم گيری مستقل نيستند پس معلوم می. ورندآ

 . جھت در آتش مزدوران خارجی  می سوزنداصلی تصادمات نظامی، مردم ملکی است که بی 

  . بايد قاطعانه در مقابل مزدوان بيگانه استاد و آنھا را از بيخ و بن کند

  

  

 

 

 

 

 


