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  طالبان يک سازمان تروريستی معرفی خواھند شد: "غنی"

 
حيث  ان به صلح گرايش نشان ندھند، منرئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اظھار داشت که اگر طالب" اشرف غنی"

 کابل در روياروئی با تنمايندگی از ضعف دول" غنی"اين گفتار . يک سازمان تروريستی جھانی شناخته خواھند شد

در چند ماه اخير، وضع امنيتی افغانستان بيشتر خراب شده و طالبان ضربات . طالبان و ساير مخالفان دولت می نمايد

. آيا اين تھديد غنی می تواند طالبان را از جنگ وستيز مانع گردد. ی که می خواھند، وارد می نمايندخود را در ھر جائ

  .ثيری در موقف شان پديد خواھد آمدأ معرفی گردند، چه تیبه حيث يک گروه تروريستاگر طالبان 

ز جنگ دست کشيده و به اميدوار است که طالبان ا: " رئيس جمھور دولت مزدور کابل طی صحبتی گفت" اشرف غنی"

حيث يک سازمان تروريستس جھانی  اگر آنھا به صلح گرايش نشان ندھند، از جانب ملل متحد من. جريان صلح بپيوندند

که مشاھده می نمائيم، ده ھا سازمان تروريستی در سطح جھانی فعاليت دارند که از جانب  طوری." شناخته خواھند شد

يک . شان نداشته استيثيری در فعاليت ھاأشناخته شده اند، اما کمترين ت" تروريست"ملل متحد و وزارت خارجۀ امريکا 

سازمان تروريستی دولت نيست که . ندسازمان تروريستی شاخ و پنجه ھائی دارد که مخفيانه او را کمک و تغذيه می ک

عليه طالبان برای اين گروه " غنی"تھديد . در تنگنای سياسی و اقتصادی قرار گيرد و نتواند صادرات و واردات نمايد

ًدولت مستعمراتی اول بايد خود را از آلودگی و فساد پاک سازد و بعدا امنيت را تأمين نموده و . کمترين ارزشی ندارد

طالبان از بی سرو سامانی نظام دست نشانده استفاده می کند و ضربات خود را . يه نمايدتھ کشور نان و خانه برای مردم

  .وارد می نمايد

تا زمانی که . ثير در کردار اين گروه نخواھد داشتأخواه طالبان يک سازمان تروريستی معرفی شوند يا خير، کمترين ت

شايد ھم اين عمل قصدی .  مھيا خواھد بودهفعاليت تخريبی اين گروه نابکار ھميشافغانستان در اشغال باشد، زمينه برای 

 .باشد برای تدوام اشغال کشور ما


