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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ نومبر ١٣

  در مزارشريفالمانحملۀ خود کشانه بر قونسلگری 
د که اين حادثه شش کشته و بيش از شو گفته می.  در مزارشريف را منھدم کردالمانيک حملۀ خود کشانه، قونسلگری 

دوش گرفتند و وعده دادند که اين نوع حمالت بر قوای ه برا طالبان مسؤوليت اين حمله .  گذاشتی زخمی به جا١٢٩

.  ھم گفته است ھمچو حوادث باعث نمی شود که از اشغال دست بکشندالمانقوای متجاوز . دشمن ادامه خواھد يافت

ھر يک از متجاوزين يک . انستان متمرکز شده و به نيرو ھای متجاوز امريکا ياری می رسانند  در شمال افغالمانقوای 

  .ً رسيده است که حتما داليل سياسی و نظامی داردالمانقسمت افغانستان را انتخاب نموده و شمال افغانستان حق 

مطبوعات .  را منھدم کردندانالمبا يک حملۀ خوکشانه، قسمت اعظم قونسلگری " طالبان"گزارش ھا حاکيست که 

اکثر . شود که ده ھا تن کشته و زخمی شده اند ًظاھرا تلفات را به شش کشته و ده ھا زخمی نشان داده اند، اما شنيده می

ی بودند نه افغان، اما مطبوعات خارجی می خواھد که تلفات را جزئی نشان داده و از پخش عکس ھای المانقربانيان 

ين حملۀ  اطالبان ادعای دولت کابل را که تعداد زيادی از مردم عادی در. سلگری خوداری می نمايند انھدام تعمير قون

 شب آغاز شد و تا ساعت ١١ به ساعت المانحمله بر قونسلگری "تروريستی تلف شده اند، رد می کنند و می گويند که 

ی ھا کسی ديگری در قونسلگری نبود و ما توانسيم تلفات سنگينی بر المان صبح ادامه يافت که در آن وقت به جزء ٧

 دو المانقوای ". ی وارد نموده و يک قسمت زياد تعمير قونسلگری را منھدم نمائيمالمانسلگری و نيرو ھای ن قویاعضا

  .ًتن موتر سايکل سوار را مورد ھدف قرار دادند که اصال گناھی نداشتند

، ھمکاری اين کشور با امريکا در تجاوز به افغانستان المان که دليل حملۀ ما بر قونسلگری  طالبان ھمچنان می گويند

بايست يادآور شد که مزار .  ھا ھم شريک جرم امريکائيان شدندالماندر حملۀ نيرو ھوائی امريکا بر قندوز، . است

تا حال . ف می زند و به خود می بالد به خاطر حفظ  امنيت اين شھر اله است که ھميشعطاء نورف مرکز پادشاھی يشر

 زخم دوستمکسی نمی داند که آيا . آشکار نشده است که چه دستان ديگری  در پشت پردۀ اين حادثه در کار بوده است

جمعيتی است که به خون يک ديگر عطاء نور يکی از دشمنان سرسخت دوستم!  خورده نقشی درين حادثه داشته يا خير

 رئيس غنی. ه، دولت مستعمراتی کابل ھم مقصر است که چرا نتوانسته که امنيت شھر را تأمين نمايددرين حادث. تشنه اند

  .جمھور دست نشاندۀ افغانستان طبق معمول به محکوميت اين حادثه اکتفاء نمود

 کابل دولت فاسد و مستعمراتی. ازين نوع حمالت تروريستی بار ھا اتفاق افتاده و بار ديگر ھم صورت خواھد گرفت

 . قبل از ھمه اين دولت مزدور بايد منھدم شود. نيستامنين نبوده و ھرگز قادر به تأمين 

  


