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  خوشحالی واشنگتن از مذاکرات کابل و طالبان
  

يش طالبان در اسالم آباد آغاز شده بين دولت مستعمراتی کابل و تحريک سياه اند" صلح"گزارشھا حاکيست که مذاکرات 

قصر سفيد از . حکمت کرزی معاون سياسی وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی از جانب کابل نمايندگی می نمايد. است

نقش پاکستان . شنيدن اين خبر اظھار خرسندی نموده و اميدوار است که مذاکرات صلح به يک نتيجۀ موفقت آميز برسد

  .ن کننده استَمنحيث قيم طالبان تعيي

ًپاکستان قبال به . دولت مستعمراتی کابل در مذاکرات کنونی در قدم اول از طالبان خواسته است که آتش بس برقرار شود

اکثر صاحب نظران به . غنی وعده داده بود که طالبان را به پای ميز مذاکره با دولت مستعمراتی کابل خواھد نشاند

 موفقيت آميز اين مذاکرات آن ھم در اسالم آباد ۀيج به نتح اعتقاد ندارند، لذاروش و صداقت پاکستان در تأمين صل

  .خوشبين نيستند

اين مذاکرات زمانی آغاز شده است که . مذاکرات از طريق اسالم آباد: پاکستان در قدم اول به ھدف اولی خود رسيد

اسالم آباد درين روز ھا ضربات محکمی بر روح و روان دولت مستعمراتی کابل وارد نموده و افسانۀ طالبان با حمايت 

ھرگونه شکست نيرو ھای دولت مستعمراتی، سيلی محکمی ھم به روی . ال برده اندؤنيرومندی قوای دولتی را زير س

ی با طالبان را خير مقدم گفته تا از تلک ازينرو امريکا ھر نوع آشت. شود نيرو ھای متجاوز امريکا و ناتو تلقی می

  .افغانستان که خودش خود را در دام آن انداخته، زنده برآيد

ضعف نيرو ھای .   ناگفته نبايد گذاشت که مذاکرات مخفی بين امريکا و طالبان ھم از مدتی بدينسو در جريان بوده است

تی طالبان  را بلند برده و ممکن است در چانه زدن ھم دولتی و يورش طالبان در تسخير مواضع مختلف،  موقف مذاکرا

  . از خود لجاجت بيشتری در امتياز گيری نشان بدھند

 . سال تجاوز امريکا و ريختاندن خون مردم مظلوم ما١۴باالخره اين است نتيجۀ 


