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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٠
 

 توسعۀ يورش طالبان
ری ی سرتاسعلی رغم الف زدن ھای دولت مستعمراتی کابل در شکست دادن طالبان، اين گروه بار ديگر به يورش ھا

طالبان ھمچنان فعاليت ھای نظامی خود را .  واليت ھلمند را مورد تاخت و تاز قرار داده اندًخود آغاز کرده و خصوصا

که  با وجودی.  ھا کيلومتر فاصله دارد، گسترش داده اندصددر واليات قندوز و بدخشان  که از مرکز قدرت شان 

روی طالبان انکار می نمايند، اما واقعيت ھا طوری است که مردم  از پيشهمقامات امنيتی دولت مستعمراتی کابل ھميش

 . در پيشروی و انھدام و کشتنه در شکست و عقب نشينی است و طالبان ھميشهدولت ھميش. دارند محل بيان می

 طالبان بار ديگر خود را بر مناطق از دست رفته مانند ولسوالی سنگين در ھلمند مسلط  گزارش ھا حاکيست است که

واليت ھلمند مرکز ثقل فعاليت ھای طالبان است که از ھمين  . دھند ساخته و به پيشروی خود به ساير مناطق ادامه می

ھلمند، به ولسوالی قلعۀ زال  ھا کيلو متر دورتر از صدطالبان ھمچنان . جا يورش ھای خود را سازماندھی می نمايند

ًقومندان قوای متجاوز امريکا اخيرا ادعا کرده بود که . واليت قندوز حمله نموده و بعضی قريه ھا را متصرف شده اند

الکن يورش ھای اخير طالبان عکس . حمالت درون امريکائی باعث شده که شدت و توسعۀ حمالت طالبان تقليل يايد

معلوم نيست که چرا مقامات دولت مستعمراتی کابل کماکان در مورد  .   استهرا ثابت ساختادعای قومندان امريکائی 

شايد دولت مستعمراتی بخواھد که . طالبان به مردم دروغ می گويند و خطر گسترش نفوذ طالبان را ناچيز می شمارند

اما مردم سرانجام به واقعيت ھا . ھدھراس مردم را از موفقيت ھای طالبان کمتر سازد و مقاومت دولتی را مھم جلوه د

چون دولت مستعمراتی کابل بر مبنای فريب . پی خواھند برد و تبليغات دروغين دولت مستعمراتی را افشاء خواھند کرد

و نيرنگ استعماری خلق شده است و بايد ھم دروغ بگويد، روی ھمين دليل ھر قدمی می گذارد و ھر حرفی می زند، 

  .دروغ است

  . توان طالبان را شکست داد و مردم را در صلح و امنيت نگه داشت دولت فريبکار و متقلب، چطور میبا اين 

 

 

 
 


