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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢۶
 

   به طالبان"کابلحکومت "پيام ھای تسليم طلبانۀ 
ًولت مستعمراتی کال در حالت د. داند که چه بگويد و چطور عمل نمايد  نمی عبدهللا–غنی حکومت وحشت ملی 

دھد و در لحظۀ ديگر  در يک لحظه به طالبان اخطار می.  نمی شناسندیسرگيچی و بی تصميمی قرار دارد و سر از پا

د و ن، به ريش حکومت وحشت ملی می خند"پيروزی"طالبان تروريست، سرمست از بادۀ . بنای عذر و زاری می گذارد

 –غنی نه از اخطار دولت ھراس دارند و نه از غضب طفالنۀ . دھد ردم ادامه می و کشتار مهبه ضربات خرد کنند

  . عبدهللا

دروازۀ مذاکره به روی آن گروه "به طالبان اخطار  داده است که "   عبدهللا–غنی "حکومت دست نشاندۀ وحشت ملی 

اين چه پيام ".  حاضر به مذاکره شوندطالبان بايد ازين زمان استفاده نموده و. باز خواھد بود" محدود"فقط برای مدت 

 کوتاه و يا بھتر بگويم پيام تسليم طلبانه، ۀازين اخطاري. ابلھانه است که دولت مستعمراتی کابل به طالبان صادر می نمايد

  مرداشرف غنیدانم که آيا در ارگ و نزد آقای  نمی. توان مفاھيم متفاوت را از آن استنباط نمود به وضاحت می

مرد شماره دو از . از آخر  افرادی ھستند که بتوانند معنای کلمات را از نگاه سياسی بفھمند و ارزيابی نمايند" شماره دو"

داند که چطور چند کلمه را پھلوی ھم  آخر الف درس دادن در پوھنتون ھای امريکائی را می زند، اما حد اقل نمی

  .بگذارد تا معنی بھتر را افاده نمايد

تواند اخطار شناخته شود و طالبان را بترساند؟ طالبان در به راه انداختن وحشت ادامه  ھمين پيام تسليم طالبانه می آيا 

ثيری بر عملکرد أھر گونه اخطار ھای پوک و بی محتوای دولت مستعمراتی کابل کمترين ت. دھند و کشتار می کنند می

دولت مستعمراتی کابل  ناچار است تا دروازۀ "به اين عقيده اند  که يک عده از  تحليل گران سياسی . آنھا نخواھد داشت

دروازه ھای صلح برای مدت ھای "ارگ بار ديگر تکرار می کند و می گويد که ". مذاکرات صلح را باز نگھدارد

آيا اين ". ردک اين فرصت محدود است و طالبان بايد از اين فرصت استفاده می. نامحدود، به روی طالبان باز نخواھد بود

 باز دارد و آنھا را وادار به تسليم سازد؟ ضعف دولت مستعمراتی در ،کلمات می تواند طالبان را از عمليات خشونت بار

  . حاالت آشکار است و طالبان حد اکثر بھره برداری را می نمايندۀھم

  . را از بيخ برکنند" تعمراتی و طالباندولت مس"ت تا ھر دو گروه خاسسر انجام اين مردم خواھند بود که به پا خواھند 

  

 
 


