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   کابل-  عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ١۴
 

 ضربۀ طالبان بر مرکز نظامی امريکا در بگرام
وجود ندارد که جلو فعاليت ھای ای ده طالبان سياه انديش پيوسته حمله می کنند و ضربه می زنند، ولی نيروی بازدارن

 ديگر  بر ۀلمان در مزار شريف، طالبان يک حملۀ خود کشانابعد از حمله بر قونسلگری . تروريستی آنھا را بگيرد

معلوم نيست که چطور طالبان توانستند .  گذاشتیمرکز نظامی اشغالگران امريکا در بگرام انجام دادند که تلفاتی به جا

بسيار ممکن است که از داخل کمک شده باشند و کسی .  خود را وارد نمايندۀشديد امنيتی بگذرند و ضربکه از خطوط 

 .نقشۀ مرکز نظامی و طريق رخنه را به آنھا ياد داده باشد

گزارش ھا حاکيست يکی از اعضای تحريک طالبان با لباس کارگران مرکز نظامی اشغالگران امريکا داخل قرار گاه 

 تن ١٧ صاحب منصب متجاوزين امريکائی کشته و بيش از ٢٣ عسکر، ۴را منفجر ساخت که در نتيجه شده و خود 

ما اين حمله را "طالبان بدون ترس اعالم کردند که .  پولندی است١  امريکائی و ١۶ديگر  زخمی شدند که از جمله 

  ". انجام داديم و به آن افتخار می کنيم

ميدان ھوائی بگرام که زمانی مرکز تجاوزگران شوروی بود، بعد از تجاوز امريکا به ميھن ما به مرکز سوق و ادارۀ 

از ھمين مرکز دستور کشتار مردم و انھدام خانه . قوای متجاوز امريکا تبديل شده که اکنون ھم در اختيار آنھا قرار دارد

 زندان ھای مخوف امريکا در افغانستان است که به جز امريکائيان فرد بگرام ھمچنان يکی از. شود ھای آنھا صادر می

ين زندان صد ھا تن را بدون  اقوای متجاوز امريکا در.  و اجازۀ رفت و آمد در آن جا را نداردهديگری صالحيت ادار

ين  ا طالبان درۀ، رخنیحفاظتباوجود تدابير امنيتی و ايجاد کمربند ھای . دليل زندانی ساخته و قين و فانه می نمايند

ھنوز تحقيقات آغاز نشده تا معلوم نمايند که طالبان چطور فرد خود را به اين . ال برانگيز استؤمرکز نظامی امريکا س

  . مرکز فرستاده اند تا بکشند و تخريب نمايند

 ان سياه انديش را نشان میاين ھم بار ديگر بی کفايتی امريکائيان و دولت مستعمراتی کابل و توانائی روز افزون طالب

  . شوند که می گذرد، طالبان جسور تر و مخرب تر می ھر روزی. دھد

  

 

 

  


