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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ می ٠۴
 

  در قطرنماد خيانت دو جلسۀ
  

 مده و می جانب طالبان و دولت مستعمراتی کابل است که درين روز ھا در قطر گرد ھم آنماد خيانتمنظور از دو 

. بار ھا اين دو خاين وعدۀ صلح را دادند، اما عملی نکردند.  کنندعملیرا در افغانستان " صلح"خواھند که به اصطالح 

  .  در حق ملت مظلوم ادامه يافته استیکشتار و ويرانگری از ھر دو سو

ون وسطائی در قطر جمع شده تا چند تن از جانب دولت مستعمراتی کابل و چند تن ديگر ھم از جانب تحريک طالبان قر

ھر دو طرف اشاره و حمايت بيگانگان را دارند، وگرنه ھيچ يک . پيرامون صلح موھومی در افغانستان صحبت نمايند

سياست کنونی افغانستان با تجاوز و مداخلۀ اجانب . ت برانداختن ھمچو فعاليت ھا را ندارندأاز افراد و جوانب دخيل جر

  .شود ن کاری از پيش برده نمیا متجاوزۀاجازگره خورده که بدون 

رخطا ساخته ا يورش بھاری طالبان طبق وعده در سراسر کشور افزايش يافته و دولت مستعمراتی کابل را بيشتر و

توانند جائی در جريان  سياسی کشور داسته باشند،  غنی ھم از روی اجبار چند روز قبل اعالم کرد که طالبان می. است

ن امريکائی تدوين اکه خشونت را کنار گذاشته و قانون اساسی دولت مستعمراتی را که زير نظر متجاوز به شرط اين

  .شده، احترام نمايند

ش را نمايان می سازد و طالبان ھم به ناتوانی دولت موقف ضعيف روش دولت مستعمراتی در قبال مذاکرات با طالبان 

ين خصوص اچيزيکه مھم است موقف امريکا و پاکستان در.  ده اند کردن امنيت و ثبات پی برعملیمستعمراتی در 

اگر ايندو کشور متجاوز و . امريکا حامی و خالق دولت مستعمرات کابل و پاکستان ھم حامی و خالق طالبان است. است

دانيم که نه   میاين را. مند باشند، سد بزرگی از سر راه برداشته خواھد شده مداخله گر به صلح واقعی در افغاستان عالق

 . دارندای نبه تأمين صلح دايمی در افغانستان عالقه ھيچ يک امريکا و نه پاکستان 

سياسی و مزدوران بيگانه بر سر شان کاله و کالھبرداران  ازانبقضايا برخورد خواھند کرد تا کالھمردم ما ھشيارانه با 

  . نگذارند

  

  

 

 

 


