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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٣٠

  زد و بند ھای امريکا و طالبان
 به توافقاتی رسيده اند که رسد، امريکا و طالبان  به پايان میناتو در افغانستان ظاھراً موريت قوای أين روز ھا که مادر

 قبل  در مرکز نظامی  قوای بحری  امريکا در ھاوائی گفت که ۀ ھفتاوباما. دولت پوشالی کابل شايد در آن دخيل نباشد

اعضای گروه طالبان "اق پنتاگون ھمچنان متذکر شد که نط".  افغانستان بار ديگر منبع حمالت تروريستی نخواھد بود"

  ".مريکا محسوب شودادف قرار خواھد داد که اقدامات آنھا تھديد مستقيم عليه امنيت را تنھا در صورتی ھ

شود که امريکا و طالبان بدون و يا با آگاھی حکومت وحشت ملی  کابل به تفاھماتی  از گفتار باال چنين استنباط می

 تروريسم به مذاکره و ھمچنين شورشی بايد اذعان نمود که در واقعيت امريکا با تغيير جھت  از مبارزه با.  رسيده اند

خواھد که شکست خود را به موفقيت غير واقعی  تبديل نموده و ادامۀ   تروريستی، می  طالبان به جای گروه ناميدن گروه

به دارند که  عضويت در گروه طالبان  مريکائی اظھار میامقامات .  موجوديت خود را در افغانستان بی خطر بسازد

اگر طالبان تروريست نبودند، پس چرا امريکا به افغانستان تجاوز کرد و اين کشور .  معنای تروريست بودن نيست

  ويران شده را بيشتر ويران ساخت؟

تغيير روش امريکا در تقابل رفتار دولت .  سال پيش و امروز کدام فرقی پديد نيامده  است١٣  در ماھيت طالبان 

مقامات وزارت دفاع افغانستان با عکس العمل با اين  موضعگيری امريکا  اعالم .  گرفته استمستعمراتی کابل قرار

که جان و  ھر کسی. برای دولت افغانستان، دشمن خوب و بد وجود ندارد و ھر تروريستی را نابود خواھيم کرد"کرد که 

از جريانات ".   خود قرار دھد، تروريست استۀ ھا و ساير  اماکن افغانستان را ھدف حمل  ھا و پُل ھا، جاده مال افغان

حکومت وحشت . شود که ھم آھنگی در گفتار و کردار مقامات دولتی وجود ندارد  استنباط میادارۀ مستعمراتیداخل 

  ھم پنھانی با طالبان در تماس اند، اما يک تعداد مقامات ديگر حکومتی نطرات متفاوتی  ارائه می عبدهللا–غنی ملی 

   .دارند

امپرياليسم امريکا منافع دور خود . گيرد  منافع امريکا و دولت متسعمراتی اش در تصادم قرار میبغصاً شکی نيست که  

وجيبۀ مردمی .  را در افغانستان و منطقه مدنظر دارد و خوشی و نارامی دولت دست نشاندۀ افغانستان برايش مھم نيست

  .  را از يوغ اجانب و عمال داخلی اش نجات بخشندو انقالبی نيرو ھای مبارز است که افغانستان

 

  


