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  کابل-  عبدهللا امينی
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 يورش سياسی طالبان
  

. ستاز کرده اغنسبت موقف ضعيف دولت مستعمراتی کابل، تحريک سياه انديش طالبان به فعاليت ھای سياسی ھم آ

 قطر بين نمايندگان طالبان و دولت مستعمراتی کابل، موافقاتی در مورد باز شدن دوبارۀ اتشود که در مذاکر گفته می

اگر اين خبر درست باشد، يک موفقيت تاکتيکی برای طالبان قرون . دفتر طالبان در آن کشور صورت گرفته است

  .شود وسطائی محسوب می

طلبان می . البان به تغيير قانون اساسی دولت مستعمراتی کابل ھم پافشاری دارندشود که در مذاکرات قطر، ط گفته می

که  در حالی. گويند که قانون اساسی کنونی زير نظر و فشار اشغالگران تدوين شده و از نگاه آنھا ارزش حقوقی ندارد

معلوم نيست که . دولت مستعمراتی کابل شناخت قانون اساسی دولت مستعمراتی توسط طالبان استيکی از شرايط صلح 

اگر برگشت به حالت وحشت گذشته باشد و . دنطالبان چه نوع قانون اساسی را جانشين قانون اساسی فعلی می نماي

ھر دو جانب .  لحظه قطع گردد شود، بھتر است که مذاکرات صلح ھمينءقوانين قرون وسطائی طالبان مرعی االجرا

طالبان بر خروج نيرو ھای .  ھنوز در مورد  آتش بس و موجويت نيرو ھای متجاوز خارجی به توافق  نرسيده اند

نا . خارجی اصرار دارند، اما دولت مستعمراتی کابل برای بقای خويش به حمايت قوای متجاوز خارجی نيازمند است

طالبان به . بتواند بدون پشتيبانی نيرو ھای متجاوز امريکا و ناتو به آسانی بقاء نمايدممکن است دولت مستعمراتی کابل 

  . اين ضعف دولت مستعمراتی آگاھند

اين . دو ادامه داردھر کشتار مردم از جانب  . شوند مردم ما در زير سنگ ظلم وستم ھر دو جانب خرد و خمير می

  .   بين دو شيطان رجيم و نمايندگان استعمار استمذاکرات صلح بين مردم و طالبان نيست، بلکه 

  

  

 

 


