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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٠١

طالبان بر کابل ضربۀ ديگر  
 

. ه ساخته استحمالت بی امان تروريستی طالبان در کابل، نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل را سخت دست پاچ

 کابل بار ديگر شاھد حمالت اين گروه گرديد، اما  ھنوز زخم ھای  ناشی از حمالت طالبان بر شورا التيام نيافته بود که

  . ن ناتو زير ضربه قرار گرفتااين بار کاروان متجاوز

ان سر داکتر صاحب طالب. تحريک طالبان که زمانی پيشوای داکتر صاحب ھاشميان بود،  ھر روز حادثه می آفرينند

پيشوايان سابق داکتر صاحب . ھاشميان حق دارد که او بار ديگر چشم مالء عمر را ببوسد و به چشمان خود بمالد

داکتر صاحب ھاشميان بايد بسيار .  گذاشتندی جار کشته ب١٧ن ناتو اھاشميان با حملۀ انتحاری جديد بر کاروان متجاوز

نان مھارت پايتخت دولت مستعمراتی را به لرزه در می آورند که نه علومی و نه  خوش باشد که رھبران سابق شان با چ

  .تواند از قبل برای جلوگيری آن  کاری انجام دھد میھيچ يک ننبيل 

ھنوز کف دھان اين دو . چند روز قبل علومی و نبيل به پارلمان احضار شدند و نسبت بی کفايتی خود توضيحات دادند

نشده بود که طالبان ضربۀ کاری ديگری وارد کردند که حتا دھن داکتر صاحب ھاشميان ھم باز اعجوبۀ خيانت خشک 

اين حمالت پی دی پی طالبان باعث خواھد شد که داکتر صاحب ھاشميان بار ديگر با عذر و زاری خواھش . ماند

  . تقاضای بوسۀ ھر دو چشم مالءعمر را بنمايد

داند که طالع خود را با آدم   اين گروه حاال می؟اشميان را قبول خواھند کرد يا خير ھیداند که طالبان اين تقاضا خدا می

اين حملۀ طالبان در امتداد سرک سفارت امپرياليسم امريکا . کنندنھايت سفله بار ديگر آزمايش ن بين و در یپا پيشھای  

 . و ميدان ھوائی صورت گرفت که شب و روز زير مراقبت امريکائی ھا قرار دارد

بار ديگر عمليات تروريستی طالبان را به داکتر صاحب ھاشميان تبريک می گويم و به سر سپردگی شان به طالبان 

  . تھنيت می فرستم

 

 

 


