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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ٠٣
 

 اخطار پاکستان به طالبان
نند در مذاکرات دولت فاشيستی پاکستان به دست نشاندگان طالب خود اخطار داده است که بدون اطالع پاکستان نمی توا

ًاخيرا شايع شده است که مقامات دولت مستعمراتی کابل با طالبان در . صلح با دولت مستعمراتی کابل اشتراک نمايند

طالبان مانند گروه ھای جھادی دھۀ ھشتاد از دست نشاندگان آی . قطر داخل مذاکره شده که پاکستان در آن شامل نيست

خواھد که طالبان  پاکستان ھرگز نمی. زمان مخوف آب  خود را ھم نوشيده نمی تواننداس آی بوده که بدون اجازۀ اين سا

  .از خود آزادی عمل داشته و اسالم آباد را کنار بزنند

گزارش ھا حاکيست که اسالم آباد سر طالبان قھر نموده که آنھا را در جريان مذاکرات صلح با دولت مستعمراتی کابل 

ی داخلی و خارجی افشاء نمودند که نمايندگان دولت مستعمراتی کابل و طالبان در قطر ديدار گزارش ھا. قرار نداده اند

 حيث مستعمرۀ خود می پاکستان که افغانستان را من. نموده که بدون نمايندۀ امريکا از ساير کشور ھا حضور نداشت

بنابران، .  که نبايد ھيچ کاری بدون اجازۀ اسالم صورت گيردمی داندحق  ذیچنان  در افغانستان هداند، خود را ھميش

که  اخطار داده است که اگر پاکستان را در جريان مذاکرات صلح قرار ندھند و يا اين" سرکش"اسالم آباد به طالبان 

  . اين کشور تمام فاميل ھای طالبان را از پاکستان اخراج خواھد کرد اشتراک داده نشود،

البان با دولت  مستعمراتی کابل در قطر، پاکستان  را عصبانی ساخته و طالبان را نمک حرام خوانده مذاکرات مخفی ط

ول امور مالی، سليمان آقا والی طالبان در  دايکندی و ؤھفته قبل، مقامات پاکستانی مال عبدالصمد ثانی مس چند.  اند

که طالبان شاخۀ مال ھيبت هللا  باوجودی. رده بودندمالعبدهللا نانی رئيس محکمۀ  عالی گروه طالبان را بازداشت ک

مذاکرات صلح را با دولت مستعمراتی رد کرده است، شاخۀ مال رسول آمادگی خود را برای مذاکرات صلح با دولت 

 پاکستان ھنوز ھم در افغانستان دست باال دارد و می تواند طالبان و ساير افراد وابسته به خود. کابل اظھار داشته است

  .ل خود برقصاندھُرا به د

 ھای مثالازيک ھم اين   که بيگانه سرنوشت افغانستان را رقم بزنندینبود يک دولت ملی باعث شده است که کشور ھا

  .  استبارز آن

  

  

  


