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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٣
 

 ضربات متداوم طالبان
يورش ھای د و ھيچ نيروئی نيست که بتواند جلو دھ تحريک سياه انديش طالبان کماکان به تاخت و تاز خود ادامه می

در واليت ھلمند به پيشروی ھائی نايل شده و شھر کابل را در زير حمالت راکتی خود قرار داده . مکرر آنھا را بگيرد

حتا ميدان ھوائی بگرام مرکز نيرو ھای متجاوز امريکا و ناتو ھم از تعرضات پی در پی طالبان در امان نبوده . اند

  . است

ی خود در ولسوالی سنگين واليت ھلمند ادامه داده و قسمت اعظم نيرو ھای دولت برحسب گزارشات، طالبان به پيشرو

دھد که انفجار ھای مھيبی شھر کابل را در وحشت   ھمچنان نشان میخبر ھا. در محاصره قرار داده اندمستعمراتی را 

  ديپلماتيک کابل را به لرزه درآورده وًحد اقل دو انفجار منطقۀ نسبتا آرام. انداخته که طالبان ادعای انجام آن را کرده اند

مھم تر از ھمه، مرکز نيرو ھای قوای متجاوز امريکا در بگرام مورد . را به ترس و ھراس انداخته است مسکونين آن

  . عسکر امريکائی به قتل رسيده اند۶حمله قرار گرفته که حد اقل 

  يکی از روز ھای پرمشقت و خونين  برای ٢٠١۵ دسمبر ٢١رسد، روز    به پايان می٢٠١۵ در روز ھائی که سال 

حمالت در شھر کابل بيشتر راکتی بوده که تلفات ناشی از آن تا حال  .  رود نيرو ھای متجاوز امريکائی به شمار می

ن اما حمله بر نيرو ھای امريکائی در بگرام شکل خود کشانه داشته که نشان دھندۀ نفوذ  مخالفا.  گزارش نشده است

  .دولت در نقاط عمده و حساس نظامی است

.  خود را در ميان کاروان نيرو ھای امريکائی منفجر ساخته است، موتر سايکل سوار"سر تير"شود که يک    گفته می

شود که طالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی کابل و حضور نيرو ھای متجاوز  از نوع حملۀ خود کشانه معلوم می

الف و گزاف دولت مستعمراتی کابل در مھار کردن . ی جديدی به خاطر ضربه زدن دست يافته اندبه تاکتيک ھا

اشغالگران ھم . تواند که امنيت مردم خود را تأمين نمايد ًتروريست ھا کامال دروغ بوده و اين دولت مزدورنمی

  . ليسان متوقع اندمصروف اشغالگری و چور اند و برای آسايش مردم ما نيامده اند که يک عده کاسه

  . با اين دولت فاسد و با اين حالت اشغالگری، نبايد متوقع بود که آرامش به ميھن باز گردد و صلح و آرامش مستقر شود

 

  

 


