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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ١٩
 

 ساخت و بافت دولت مستعمراتی با طالبان
لبان ه بھانۀ امنيتی در اختيار طاًاخيرا دولت مستعمراتی کابل با طالبان تاريک انديش کنار آمده و بعضی مناطق را ب

 شناختن طالبان و حتا تعمراتی کابل را به مشابه به رسميظران اين حرکت دولت مستاکثر صاحب ن. قرار داده است

  . تسليمی به طالبان می پندارند

 منگل وزير گالب.  طبق گزارش ھا، دولت مستعمراتی کابل منطقۀ دند غوری در پلخمری را به طالبان واگذار شده اند

اگر اين گزارش واقعيت داشته باشد، . امور سرحدات دولت مستعمراتی کابل اين موافقتنامه را با طالبان امضاء کرد

به اساس اين ننگنامه، نيرو ھای امنيتی دولت . شناخت طالبان را توسط دولت مستعمراتی و حتا امريکا تداعی می کند

در گذشته، دند غوری شاھد جنگ ھای شديد بين طالبان و نيرو . نخواھد کردمزدور کابل در منطقۀ دند غوری مداخله 

ه داد و ستد  دھد، يا اينک آيا واگذاری اين منطقه به نفع طالبان شکست دولت مستعمراتی معنا می. ھای دولت کابل بود

  مھم تری در قبال دارد؟

ی اشغالگر شوروی می اندازد که تا امروز نتايج خاينانه و  اين معاھده ما را به ياد قرارداد مخفی احمد شاه مسعود با قوا

ه يکی از نتايج اين نوع موافقتنامه ھا در حقيقت تقسيم قدرت است که افغانستان را ب. را مشاھده می نمائيم زيان آور آن

ر گذاشتن يک در اختيا. ، به ستوه آمده انداستمردم از زودوبند ھای دولت که به ضرر مردم . سوی تجزيه می کشاند

منطقه در دست طالبان، نه تنھا چشم پوشی از ساحه و مردم آن جاست، بلکه از دست دادن حق حاکميت دولتی ھم به 

  .رود شما می

مردم حق دارند تا عليه دولت مستعمراتی قيام کنند و  . افغانستان از سال ھا بدينسو، شاھد چنين خيانت ھا بوده است

  . برکنندرا می و ضد ملی ريشه ھای اين نظام ضد مرد

 

 


