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  تداوم حمالت طالبان
  

ی را  فرد،روزی نيست که مخربين طالب. طبق وعده، حمالت طالبان تاريک انديش  در تمام افغانستان تحقق می يابد

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل مانند يک يتيم بچه نظاره گر شرارت طالبان اند و کاری . نکشند و يا کشته ندھند

  .   شھامت مبارزه با تحريک طالبان را ندارند، بايد کنار بروندعين و غيناگر . توانند برای امنيت مردم از پيش برده نمی

  .ا کوبيد و تخت زرين غنی و عبدهللا را لرزاندطالبان بار ديگر دربار کابل ر

 سياه دالن طالب چند ھفته قبل اعالم کرده بودند که در ايام تابستان ضربات خود را در سراسر افغانستان گسترش 

، کمترين ھمه جا را فراگرفتهبا وجود اعالم خطر از جانب مخالفان، دولت مستعمراتی کابل که بوی گند آن . خواھند داد

دولت مستعمراتی را " وزارت عدالت"اين بار طالبان . حرکی از خود برای مھار کردن حمالت طالبان نشان نداده اندت

به اثر حملۀ طالبان بر دروازۀ ورودی وزارت عدليۀ .نشانه گرفتند و بيگناھان را قربانی روش ضد بشری خود ساختند

  .  تن زخمی گرديدند۴۵کشته و بيش از  تن افراد ملکی  ۵دولت مستعمراتی کابل، بيش از 

ال درين جاست که چطور طالبان قادر اند که تا قلب دولت مستعمراتی پيش بروند و  ضربۀ خود را در بغل گوش ؤس

رياست امنيت ملی دولت مزدور کابل وارد نمايند؟ آيا کاسه ای زير نيم کاسه است که طالبان را توانائی رخنه  در 

  ؟ دھد مراکز حساس می

ھر دستگاه و دفتر . مردم قبل از طالبان، دولت مستعمراتی را در اھمال وظيفه به ارتباط تأمين امنيت مالمت می نمايند

ھر يک از عمال دولتی . ی است که کمترين شرافت و وجدان انسانی ندارنده ئنظام مزدور کابل پر از فساد پيشگان حرف

امپرياليسم . ً و کشور ندارند و احساس ميھن دوستی کال در آنھا مرده استخود را موقتی می پندارند و دلچسپی به خاک

  .  در مغز آنھا خيانت و جنايت را تزريق کرده تا به کشور و مردم خويش دروغ بگويند

  .با اين نظام مزدور و با اين نوع حکومت داری، مردم ما بايد مطمئن باشند که روی سعادت و امنيت را نخواھد ديد

 

 


