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   کابل-  عبدهللا امينی
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 بازی امريکا و طالبانعشق
  
  

ود داشت، اين دو ًصرف نظر از دشمنی ھای گذشته آنھم اگر واقعا وج. امريکا و طالبان مصروف معاشقه با يک ديگرند

 از محالت عشق بازی بود که ھر دو را به مراد رساند تا یقندوز يک. عاشق و معشوق از ھم خوب نگھداری می نمايند

 اين   امريکا و طالب،ھر دو. افغانستان جايگاه مناسبی برای عاشقان خون و آتش و ويرانی است. کام دل بگيرند

  . کرده اندسرزمين ويران را محل تالقی خود انتخاب

شوند چون داخل جريان مذاکرات صلح  ين طالبان دشمنان اصلی شمرده نمیابيش از"درين اواخر امريکا اعالم کرد که 

وزارت دفاع امريکا متذکر شد که قوای امريکا  در افغانستان اقدام به حمالت ضد تروريستی عليه طالبان . گرديده اند

که نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل با  در آوانی.  زير کاسه است اینيم کاسه! عجب گفتاری".  نخواھند کرد

طالبان در جنگ اند و درون ھای امريکائی گاه گاھی مواضع طالبان را به دروغ و يا راست بمباران می نمايند، امريکا 

ی از جوانب مھم جريان صلح در اعالم می کند که با طالبان داخل جنگ نيست و در حالت کنونی، اين گروه را يک

که  تا زمانی" رھبر يک شاخۀ طالبان چندی قبل گفت "اختر منصور"مال . اين يک معماء است. افغانستان می پندارد

خواھد ھويت  شود که امريکا می تصور می". قوای بيگانه در افغانستان حضور داشته باشد، تأمين صلح ناممکن است

گری عاشق زرجنگ .  انديش بدھد و آنھا را يک امر مسلم در سياست افغانستان تثبيت نمايدملی بيشتری به طالبان سياه

 به "نواز شريف"سفر اخير . دھد سازد، بلکه ناز و کرشمه را افزايش می ً عشق را بين آنھا کامال منھدم نمی،و معشوق

 در کابل تصميم گيرنگان مستقل نيستند، .امريکا برای پاکستان سازنده و برای افغانستان اشغال شده مصيبت آور بود

تعجب آور نخواھد بود که اگر دولت مستعمراتی کابل از جريان معاشقۀ امريکا و . عمل می نمايند" توی"بلکه مانند لودۀ 

  . طالبان آگاه نباشد

جی کشور چه دانند که دشمنان داخلی و خار ھم مينھان ما به خيانت ھای علنی و مخفی حال و گذشته پی برده و می

  . خواب ھای ھراس انگيزی برای افغانستان می بينند

  

 

 
 


