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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٢
 

 ستايش  امريکا از پاکستان
  

تعمراتی کابل و امپرياليسم امريکا از چوچۀ استعماری خود در فراھم ساختن زمينه برای مذاکرات صلح بين دولت مس

ئيد امريکا از نقش تخريبی پاکستان در أاين روش امريکا نشاندھندۀ ت. طالبان سياه انديش  اظھار قدردانی نموده است

  . شود که امريکا بار ديگر سرنوشت افغانستان محکوم را به پاکستان خواھد سپرد از قراين معلوم می. افغانستان است

پاکستان به راه ای که از طرف " هصلح طلبان"عالميۀ مال عمر و روش به اصطالح ھياھو در مورد مذاکرات صلح، ا

حق جلوه ه و اسالم آباد را ب  ھر عمل ناجايز و ضد ملی دولت مستعمراتی کابلبدان منظور است تاانداخته شده است 

  . دھد و طالبان خون آشام را کبوتران صلح معرفی نمايد

 مردم جھان بودند و پاکستان ھم قوی ترين دشمن افغانستان بود، اما يک شبه ھمه چيز تا چند روز قبل، طالبان بدترين

اين چرخش از کجا آغاز . حال طالبان مردم شريف اند و پاکستان کشور برادر و دوست افغانستان شده است. تغيير خورد

  .از واشنگتنشده است؟ 

امريکا درين . که اشاره ای از واشنگتن داشته باشد  با طالبان را ندارد مگر اينمذاکره ھيچ فردی در افغانستان اجازۀ 

افغانستان ھم . روز ھا مصروف تجديد نظر به روش ھای نا کارآمد در سياست خارجی خود است، البته از روی اجبار

وياروئی روسيه و چين جزء ھمان طرح کالن است که امريکا را از بعضی نقاط بحرانی آسوده سازد تا بتواند به ر

دانند که با خلق گروه ھای جھادی، پاکستان  مردم افغانستان از عملکرد پاکستان در افغانستان خوب آگاھند و می. برود

ھمين پاکستان بود که توسط عمال خود کابل را . مورد حمايت امريکا چه مصيبتی را برای کشور شان خلق کرده است

بود، غنی به يک  اگر موافقت واشنگتن نمی. افتخار از آن در پارلمان آن کشور ياد کردبه آتش کشيد و نواز شريف با 

  .  کرد سوی اسالم آباد رو نمی آورد و از پاکستان تقاضای ترحم نمیه بارگی ب

د و درين دا. امريکا بار ديگر افغانستان را در گرو پاکستان قرار خواھد داد و خود از باال نظاره گر اوضاع خواھد شد

  . د بود و تا رسيدن به آزادی کامل روز ھای دشواری در پيش خواھند داشتنگرفت، مردم افغانستان بازنده خواھ

 

 


