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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠٣
 

 دھند طالبان به تسخير مناطق بيشتر ادامه می
دامه داده و مناطق بيشتری را  حاکيست که تحريک سياه انديش طالبان در سراسر افغانستان به پيشروی اگزارش ھا

. ثيری بر يورش ھای اين گروه نداشته استأبمباران طيارات امريکائی بر طالبان تا حال کمترين ت. شوند متصرف می

 طالب را کشته ايم، اما فکر ۵٠ تا ٣٠که، ھر روز دولت مستعمراتی کابل الف می زند که ما امروز  جای تعجب اين

 مبالغه آميز بوده تا به جھان کفايت ه امنيتی دولت مستعمراتی به ارتباط عملکرد شان ھميششود که گفتار  مقامات می

  .دروغين خود را نشان دھند

پيشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان باعث شده است که حتا وزارت داخلۀ دولت مستعمراتی کابل با سرافگندگی 

 دولت مستعمراتی کابل از  ھایکه وزارت که وقتی شرم آور اين. ايد منطقه در دست طالبان سقوط نم۵٠بگويد که شايد 

ًاصال ھمچو اظھارات به نفع طالبان است و آنھا را . تواند سقوط مناطق مختلف آگاه است، پس چرا جلو آن را گرفته نمی

مناطقی که اکنون از دست دولت خارج شده . بخشيده و بزدلی و ناتوانی دولت را به اثبات می رساندبيشتر جرأت 

طالبان بدون ترس از . ، کوھستاناتعبارت اند از بغران، ديشو، موسی قلعه، نوزاد، وردوجو، سرپل، ناوه و يمگان

 تا حال قادر نشده است که به آنھا طور شايد دھند و ھيچ کسی ھم کشته شدن، به تخريب شھر ھا و کشتار مردم ادامه می

  .بايد ضرب شصت نشان دھد و

 امنيتی و بی نظمی در داخل دولت مستعمراتی خوب آگاھند و روی ھمين دليل به تاخت ی طالبان از کم جرأتی نيرو ھا

. ختر منصور را خواھند گرفتبايد يادآور شد که طالبان قسم ياد کرده بودند که انتقام کشتن مال ا. دھند و تاز ادامه می

که خود دولت مستعمراتی   وقتی،نقطۀ قابل توجه اينست. شود که به گفتار خود عمل می کنند و می تازند پس معلوم می

ی در ئداند که اصل موضوع در کجاست و چه بی سر وسامانی ھا دھد، خدا می  منطقه می۵٠تن به اعتراف سقوط 

  .داند  ديگر حسابش را نمیجريان است که به جز طالبان کسی

، طالبان به جوالن خود ادامه خواھند داد و بيشتر خواھند کشت و تخريب غنی و عبدهللاگر اين دولت است و اين 

 . خواھند کرد

 

 

 


