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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٨
 

  طالبان در موسی قلعه

  
  

ی امنيتی شوند و نيرو ھا چه جای خجالت است که بار ديگر طالبان برھم و درھم يکی از ولسوالی ھا را متصرف می

کند و  دوستم کماکان از شمال اخطاريه ھای بی مفھوم به طالبان صادر می. دولت مستعمراتی را به عقب می زنند

ھر قدر که ". طالبان را به زودی تار و مار  خواھيم کرد"کشد و می گويد  نورالحق علومی پرچمی از کابل عربده می

  . شوند شود، به ھمان اندازه طالبان جسور تر و بيباک تر می ر میالف تھديدات دولت مستعمراتی عليه طالبان بيشت

روزی نيست که اين گروه مزدور به يک يا دو . دنتحريک سياه انديش طالبان به گفتار و روی دولت مستعمراتی می خند

واليت ھلمند را متصرف شدند و با غرور و خود خواھی  قلعه در یوالی موسسدو روز قبل ول. منطقه مسلط نشوند

دھن دولت مستعمراتی باز ماند و طبق معمول گفت که اين يک عقب . پيروزمندانه به نوع خود رسم و گذشت کردند

تا حال دولت مستعمراتی ھزار ھا بار عقب نشينی تکتيکی کرده و ھيچ زمانی نتوانسته است که يک . نشينی تکتيکی بود

دست ھائی است که از داخل دولت طالبان را بيشتر تشجيع می . ژيک نمايد و طالبان را از بيخ وبن برکندي ستراتتعرض

دولت مستعمراتی چند بار اعالم کرد که با مرگ مال عمر، تحريک . نمايند و آنھا را به کشتن و تخريب ترغيب می کنند

  .رساند کنونی عکس ادعای کابل را به اثبات میحالت . طالبان از ھم خواھد پاشيد و متالشی خواھد شد

  مردم شريف و ستمکش ما بدانند که روز ھای  سختی در پيش خواھد داشت 

 


