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  کابل- عبدهللا امينی
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 نفوذ طالبان وسعت می يابد
  

 ٣٠ًتقريبا  خود را گسترش داده و اکنون ه ئیگزارش ھای داخلی و خارجی حاکيست که طالبان به سرعت نفوذ ساح

اردو و نيرو ھای ناتوان دولت مستعمراتی کابل شھامت مقابله با طالبان را از . صد خاک افغانستان را در دست دارنددر

 سال اشغال و کشتار مردم بی گناه بوده که ١٥اين ھم نتيجۀ  . دست داده و حتا به آن گروه تاريک انديش می پيوندند

  . شته استامپرياليسم در حق مردم ما روا دا

  سال اشغال، حاال کمتر اشغال شده معلوم می١۵يک عده از اعضای کانگرس امريکا شاکی شده اند که افغانستان بعد از 

  را در افغانستان تصرف کرده و نفوذ  اشغالگران امريکائی و دولت یرتشات بيشود، بدين معنی که طالبان ساح

فعلی در افغانستان که حکايت از فساد و چند پارچگی در دستگاه دولت اگر وضع . ندمستعمراتی کابل را کاھش داده ا

 خود را افزايش داده و  وزن سياسی ه ئید شد که نفوذ ساحنمستعمراتی می کند ھمچنان ادامه يابد، طالبان قادر خواھ

که تجاوز شما به افغانستان و شود  ال میؤاز امپرياليسم امريکا س. باال ببرند" صلح" در مذاکرات احتمالی شان را

داريد که  که اظھار می کشتار ناحق مردم ملکی برای چه بوده است که نتوانسته ايد طالبان را نابود نمائيد؟  وقتی

امريکا برای سال ھای ديگر در افغانستان خواھد ماند، پس شما به طالبان ضرورت داريد تا موجوديت قوای اشغالگر  

  .اده و تجاوز تان را به خاک ما مشروعيت ببخشدحق جلوه ده شما را ب

ناگفته نبايد گذاشت .   ھر متجاوز عقب بھانه می گردد و طالبان ھم بھترين بھانه برای تدوام اشغال افغانستان خواھد بود

 . دتواند ازين امر مستثنی باش که امپرياليسم خود خالق تروريسم و نيرو ھای تاريک انديش است که طالبان ھم نمی

ند اھر دو الزم و ملزوم يک ديگر. ھم ميھنان ما بيش ازين در دام تزوير امپرياليسم و مخلوق آن يعنی طالبان نمی افتند

  .  و يه يک ديگر ضرورت دارند

  

 

 

 
 


