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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٠٣
 

  تداوم وحشت طالبان

 
در ھر جائی قدم ھای منحوس شان را می .  ضد بشری طالبان سياه انديش به کشتار و ويرانگری ادامه می دھندگروه

 ساله را به خاطر ترک فاميل در منطقۀ سرپل اعدام ١٩ًاخيرا طالبان يک دخترک . گذارند، وحشت برپا می نمايند

چه وقت دولت مستعمراتی کابل و تا ه خواھد يافت و تا چه زمان، اين نوع درنده خوئی اين گروه تبھکار ادام. کردند

  .حاميان بيگانه اش می گذارند چنين اعمال ضد بشری انجام شود

روز تالش می ورزند که و  شب ،گزارش ھا حاکيست که تحريک طالبان ھمچنان به وحشت و ارعاب مردم ادامه داده

ھم يکی از تاکتيک ھای امپرياليسم باشد که می خواھد توسط شايد اين . مردم  را از ھرگونه فعاليت اجتماعی باز دارند

گروه جنايت پيشۀ طالبان بر مبنای فرھنگ پوسيده و عقب ماندۀ خود يک دختر . طالبان مردم را به تسليم وادار سازد

طالبان برادر دختر را مجبور . عبرت شود  به اتھام ترک فاميل کشتند تا برای ديگران درس آزاده ساله را به اسم ١٩

 ساله نسبت ظلم ١٩دخترک . ساختند که ھمراه با چند تن ديگر در يک محکمۀ صحرائی خواھر خود را به گلوله ببندد

ًبعدا برادر او به سراغش آمد و با عذر  و . کرد  خانه فرار نموده و در محل زير نظارت دولت زندگی میزوستم فاميل ا

اين نه بار اول است و نه بار آخر خواھد بود که چنين . ا با خود برد و با دستور طالبان کارش را تمام کردزاری او ر

تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان و تحميل طالبان و .  در افغانستان اشغال شده اتفاق می افتد٢١ در قرن یوحشت

  .  در تصرف نيرو ھای اشغالگر باقی بماندهبرای ھميشاخوان الشياطين بر مردم ما قصدی بوده تا افغانستان 

که افغانستان در اشغال نيرو ھای بيگانه باقی بماند و نيرو ھای تاريک انديش بر سرنوشت ما حاکم باشند،  تا زمانی

 .  بار ھا اتفاق خواھد افتادیھمچو وقايع دلخراش

 


