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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ فبروری ٢١

  

 ستي در گفتار و کردار خود صادق نیاشرف غن

ع مھم با خبر ساخته و آنھا را در ي را از وقاد کرده که مردميکأبار ھا ت افغانستان  یس جمھوردولت مستعمراتي رئیاشرف غن

 با صداقت یچ زماني افغانستان اشغال شده، ھیاست  جمھورياما از زمان تقررش در پست ر. ان حوادث قرار خواھد داديجر

و آشکارا انجام داده  با طالبان د که مذاکرات صلح را ي گویو م زند ی از صداقت با مردم مالف  یغن.  عمل نکرده است

کا به کمک پاکستان با طالبان در قطر داخل مذاکره شده ين حاال امريکه ھم یدر حال . رساند یجه اش را به اطالع ملت مينت

  .دھد ی را جلوه می حکومت وحشت ملی و ناتوانی غنیک نوع دوروئين خود يا.  ندارندیکه مردم کشور از آن آگاھ

روز کا يمراندگان طالبان و دولت ي نمالسۀجن ياولکه اعالم کردند شاور پدر ش ياه انديس طالبان ک ينظر به گزارش ھا، تحر

 از یاشرف غنا ينجاست آياال ؤس. صورت خواھد گرفتز فردا جمعه ي آنھا نی بعدلسۀجدر قطر برگزار شده و پنجشنبه 

 و حکومت یغنشود که  یست، معلوم مير؟ اگر آگاه نيا خي دارد یکا با طالبان در قطر آگاھيامرمذاکرات ان يجر

 از یو اگر غن. ک کاه ھم ارزش ندارد و آن پاکستان است که مقدرات افغانستان را در دست داردي اش  برابر یمستعمرات

که اسالم  نيشرم آور ا  کابل در مذاکرات قطر شرکت ندارد؟ ی دولت مستعمراتۀنديان مذاکرات با خبر است، چرا نمايجر

که در ز  پاکستان گفت ي درستیلوف يل شري راح.  مذاکرات را در دست داردیدانندگان است و حتا گري در جرآباد کالً 

  . کا و طالبان در قطر قرار داده استيمراان مذاکرات صلح ي را در جرکابل گذشته یروزھا

ز ي چن حالت دويدھد؟ از یان قرار نمي طبق وعده، مردم را در جریباز ھم اگر کابل در مذاکرات قطر داخل است، چرا غن

 نزد ین ارزشي کابل کمتریکه، دولت مستعمرات نيدوم ا. دي گویدروغ م" مردم خود" به یکه، غن نياول ا: شود یباط مناست

  .  کا ندارديامر

 کايمرنه انه پاکستان و م که يدي سال د٣٦ش از يما در طول ب.  اعتقاد داشته باشندی ضد ملید به ھمچو نظام ھايمردم ما نبا

 دارند که به مردم خود ی و مردمیت مليشخصنه  و عبدهللا ی، غنی مانند کرزیافراد دست نشانده ا. ق اندبا افغانستان صاد

  .استانجام آن واشنگتن مبتکر د که ن را داریتوان مداخله در امورند و نه يراست بگو

 


