
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢١
 

  طالبان وعدۀ کشتار را عملی می نمايند

  
  

چند روز قبل، تحريک سياه دل طالبان اعالم کرده بود که به يورش ھای بھاری خود آغاز خواھند کرد و بر دولت 

مقامات دولت مستعمراتی با تمسخر گفتند که طالبان الف می زند . مستعمراتی در ھر جائی که باشد، ضربه خواھند زد

نتيجۀ بی مباالتی و غرور احمقانۀ . دولت مزدور کابل آنھا را مھار خواھند کرد" دالور" ھای و تأکيد نمودند که نيرو

  .دولت مستعمراتی را مشاھده کرديم که چطور طالبان کابل را لرزاند و دولت مستعمراتی  را به استھزاء گرفت

دولت مزدور کابل حمله " امنيت ملی" اپريل، تروريست ھای طالبی با موتر پر از مواد منفجره به ادارۀ ٢١در روز 

شايد ھم در روز ھای بعدی تعداد ديگری .  زخمی از خود به جا گذاشته اند٣۴٧ کشته و ۶۴نموده  که در نتيجه تا حال 

  . از زخميان به صف کشته شدگان بپيوندند

اين بيرحمی طالبان . ون خواھد بودمله قرار گيرد، کدام محل ديگر مص وقتيکه ادارۀ به اصطالح امنيت ملی مورد ح

 به وعده ھای خرابکارانۀ خود و کشتار ھمگانی پابند اند و آن را عملی می مدھد که اول اين گروه خون آشا نشان می

که، با وجود دريافت تھديدات و اخطار ھای مکرر، چرا مقامات امنيتی ھنوز ھم غافل اند و بی تفاوت  دوم اين. نمايد

  . و ھر چيز را به تقدير می گذارندباقی می مانند

که طالبان قادر شده اند  در حال تکوين است و يا اين" وحشت ملی"شود که توطئه ھائی در داخل حکومت   تصور می

 "اختر منصور"طبق گزارش ھا، شاخۀ طالبان مال . که در نيرو ھای امنيتی رخنه نموده  و از درون ضربه بزنند

 تن از طالبان ٣٣مقامات دولت مستعمراتی ھمچنان اعالم کردند که به تعداد . ش گرفته استدوه مسؤوليت اين حمله را ب
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به ھر صورت اين کشتار شاھد ناکامی ھای پی در پی دولت مستعمراتی . نابود شدند" پاکسازی"ھم در جريان عمليات 

  . در ساحۀ امنيتی است

با موجوديت اين دو، تباھی از . ان و دولت مستعمراتی اندمردم ما خواھان نابودی ھر دو عنصر ضد ملی يعنی طالب

  . افغانستان دور نخواھد شد

  

  

 
 

 

 

 

 
 


