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 حمله بر قلب کابل
دف قرار اينبار وزرات دفاع کعبۀ دولت مستعمراتی را ھ. طالبان بار ديگر موفق شدند که مرکز کابل را درھم بکوبند

که دولت مستعمراتی  وقتی. شود معلوم نيست که دولت مستعمراتی چه وقت بيدار می.   عظيمی وارد کردندلفاتداده و ت

ق کشور را از شر مخالفان دولت نتواند از دھن دروازۀ خود نگھداری نمايد، چطور ممکن است که بتواند ساير مناط

ی در کار است و بعضی از  مقامات دولت  مستعمراتی آگاھانه با امردم تصور می کنند که توطئه . ون نگھداردمص

  .طالبان ھمکاری می نمايند

گزارش ھا حاکيست که طالبان ضربۀ محکم ديگری بر پيکر دولت مستعمراتی کابل وارد کردند و تعدادی زيادی را 

اگر محل وزارت دفاع . درس ی تن م١٠٠ تن و زخميان به بيش از ٣۵تعداد کشته شدگان به . کشته و زخمی ساختند

مردم عقيده دارند که طالبان از داخل دولت . ون نخواھد بودمصون باشد، ھيچ جای ديگر در کشور نتواند مص

شوند، وگرنه برای طالبان مقدور نيست که به آسانی در کابل رخنه نموده و ضربات خود را  مستعمراتی مساعدت می

  . بر دولت مستعمراتی وارد بسازند

اين دو گروه از نفوذ . اختالفات درونی در دولت، انگشت مالمتی را به سوی جمعيتی ھا و شورای نظار نشانه می گيرد

 و  "غنی" انتقام خود را از سانقابل مالحظه ای در تشکيالت امنيتی دولت مستعمراتی برخوردارند و می خواھند بدين 

بان بتوانند بدون معاونت، حلقه ھای امنيتی را در کابل دور زده و غير قابل تصور است که طال. دار ودسته اش بگيرند

برای پنھان . دھد ًحتما توطئه ھائی در کار است که برای طالبان دست آزاد می. خود را به محل مورد نظر برسانند

 دست طالبان برای جبران شکست ھای خود در جبھات جنگ"کند که  کردن خجالت خود، دولت مستعمراتی اظھار می

مردم اين تيوری پوچ دولت مستعمراتی را قبول ندارند و آن را يک توطئه ديگر در بطن توطئه ". به اين جنايت زده اند

  .دانند می

  .  ديگری برای رھائی وجود نداردی و انھدام اين نظام مزدور، راهبه جز قيام مردم

 

 

 
 


