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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جوالی ٠۴

  

  کند امريکا به زنده ماندن مال عمر دعا می

 
ًن اخيرا اظھار داشت  که تداوم عمر مال  نمايندۀ اختصاصی امپرياليسم  امريکا در امور افغانستان و پاکستاجميز دابنز

 متذکر شد که مال عمر مرکز  اتحاد ميان اعضای اين دابنز. عمر رھبر تحريک طالبان برای برقراری صلح حتمی است

  .سازد گروه بوده و مرگ وی در حال کنونی جريان صلح را به مشکل مواجه می

ھمان امريکائی که به خاطر سر مال عمر، کشور ما . و می کشاندسير حوادث دلخراش افغانستان، مردم ما را به کدام س

را لگد مال کرد، مردم را به ھالکت رساند، منابع طبيعی ما را به غارت برد و بر مرده ھای ما ادرار خود را پاشيد، 

ای امريک. کند حال به خاطر زنده ماندن مال عمر دعای خير می کند و از مريم مقدس آرزومندی صحتش را می

د و او را از افتادن در قعر تاريخ سمتجاوز، بی آبرو، شکست خورده و بی لگام می خواھد که مال عمر به دادش بر

  .نجات دھد

تغييرات مثبتی در "او  تأکيد کرد که .   گفت که مال عمر به عمال خود اجازۀ صحبت در مورد صلح را داده استدابنز 

پاکستان به ارتباط جريان صلح در افغانستان به وجود آمده و اين مسأله می تواند فرصت ھای بيشتری برای صلح روش 

ھمين . زند  از کدام تغييرات مثبت در رفتار و کردار پاکستان حرف میدابنزمعلوم نيست که ". با طالبان به وجود آورد

پاکستان ھنوز ھم از . و خورد با قوای امنيتی افغانستان بودندچند روز قبل بود نيرو ھای متجاوز پاکستان مصروف زد

پس معلوم نيست که . مداخالت متواتر در افغانستان منصرف نشده است و از طالبان تا اکنون استفادۀ ابزاری می نمايند

  . برد  از آن نام میدابنزتغيير مثبت در رفتار پاکستان کدام است که 

ھم . امريکا نجات خود را در برگشت طالبان می بيند. حانه در افغانستان قرار داردامريکا در آستانۀ شکست مفتض

 .  اجانب و عمال داخلی شان قرار می گيرددست ميھنان مشاھده می فرمايند که ملت ما چطور بازيچۀ 

 

 


