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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢۵ 
  

  طالبان در محاسبۀ سياسی امريکا
راتی و طالبان را به امريکا ھنوز ھم طالبان را يک قوت سياسی در افغانستان می شناسد و ھر دو جانب دولت مستعم

شود که امريکا در زدوبند ھای سياسی و برخورد ھای نظامی دست  ازين معلوم می. تفاھم با يک ديگر تشويق می نمايد

  . حق جلوه نمايده دراز دارد تا ھم حضور نيرو ھای تجاوزگرش و ھم موجوديت طالبان ب

در اعالميۀ مشترکی که از .  ديدار نموداوباماشت و با  صدراعظم پاکستان سفری به امريکا دانوازشريفچند روز قبل 

در اعالميه بر .  جانب ھر دو صادر گرديد، از طالبان تقاضا نمودند که با دولت مستعمراتی کابل داخل مذاکره شوند

ميه نقش کيفيت اعال. کيد شده تا صلح در افغانستان تأمين گرددأمذاکرات مستقيم بين طالبان و دولت مستعمراتی کابل ت

ھکذاء امريکا . دھد  را در موقف امريکا نسبت به افغانستان در مجموع و طالبان طور خاص نشان مینواز شريفمھم 

سال ھا افغانستان را در اشغال امريکا . ًآرزو ندارد که تحريک سياه طالبان از صحنۀ سياسی افغانستان کال حذف گردد

  .خواھد داشت و برای اين منظور طالبان بھترين وسيله برای حضور تجاوزگران امريکائی در افغانستان خواھد بود

 مشترک امريکا و پاکستان گويای ديپلماسی فعال پاکستان و حمايت امريکا ازين کشور در ۀسفر نواز شريف و اعالمي

 پيمان دو جانبه بين دو کشور حاکم و ،از نا بخردان که می گفتندای عکس آن عده . باشد قبال بحران افغانستان می

 پاکستان را هتواند از نفوذ و تجاوز کشور ھای ھمسايه جلوگيری نمايد، امريکا ھميش محکوم امريکا و افغانستان می

تواند   امريکا معتقد است که پاکستان می.نسبت به افغانستان ترجيح داده و در موارد خاص جانب پاکستان را گرفته است

حادثۀ قندوز ھشدار مھمی برای ما مردم افغانستان بود . نقش پر اھميتی در آوردن طالبان در پای ميز مذاکره بازی نمايد

  .  طالبان از صحنۀ سياسی افغانستان ناپديد گردندتاخواھد  که امپرياليسم نمی

ھرگونه ساده انديشی و . می نمايدرا  تکوين است که ايجاب بيداری مردم ما توطئه ھای بزرگی در افغانستان در حال

  . تغافل از عملکرد امپرياليسم در افغانستان مصيبت ھای بيشماری را بر کشور ما تحميل خواھد کرد

 

 
 


