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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٣١
 

  افغانستان در دام نيرنگ پاکستان
 

بند است؟ يدر افغانستان پاگردد؟ و آيا پاکستان در قول ظاھری خود نسبت به تأمين صلح  آيا صلح به افغانستان بر می

 سال اخير، پاکستان ھيچ زمانی ۴٠ًخصوصا در . ال برانگيز بوده استؤ سهصداقت پاکستان به ارتباط افغانستان ھميش

شود که پاکستان اينبار ھم به يگبارگی چھره  فکر نمی. کشيده استننه در گفتار و نه در کردار از دروغ و فريب دست 

  .دولت مستعمراتی کابل بايد دست از پاچه خطاء نکند. لح را به افغانستان بکوبدعوض کند و طبل آوردن ص

  
 لوی درستيز پاکستان به افغانستان آمد تا شالودۀ صلح را بين دولت مستعمراتی کابل و "راحيل شريف"چند روز قبل 

 از سر ٢٠١۶در ماه جنوری نظر به پيش بينی ھا، مذاکرات صلح بين کابل و طالبان . تحريک طالبان اساس بگذارد

را در مبارزۀ " قول ھمکاری" صحبت نموده و "هللاعبدهللا عبد" و "اشرف غنی" با "راحيل شريف".  گرفته خواھد شد

  .مشترک عليه دھشت افگنی داد

مذاکرات صلح بعد . دھد  اين بار اول نيست که يکی از مقامات عاليرتبۀ پاکستان به زعامت افغانستان وعدۀ ھمکاری می

در محافل .  و دو دستگی در تحريک طالبان متوقف شد و شايد دوباره آغاز گردد"مال عمر"از افشای خبر مرگ 

شود که پاکستان طالبان را به دو گروه تقسيم کرده و از ھر يکی از آنھا در مواقع الزم استفاده  سياسی چنين تبصره می

 ضد دولت مستعمراتی کابل هات صلح تشويق می نمايد و جناح ديگر را به نبرد بيک جناح را به مذاکر. می نمايد

  .ترغيب می کند

گروه ھای طالبان که آماده " موافقه کردند که  مذاکرات صلح را  با آن "راحيل شريف"  و "اشرف غنی" چنانچه 

در مذاکرات احتمالی . ی در دماغ داردرساند که پاکستان بازی ديگر اين خود می". مذاکره و آشتی ھستند، ادامه يابد
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ًاگر واقعا امريکا خواستار يک افغانستان آرام و با ثبات است، اول بايد خود . صلح، امريکا و چين ھم سھيم خواھند بود

  .  از تجاوز دست بردارد تا انگيزه ای برای مخالفان باقی نماند

ولت مستعمراتی ھشياری را از دست ندھد تا بار ديگر در دام الکن بايد د. مردم کشور بيصبرانه انتظار صلح را دارند

  . نيرنگ پاکستان نيفتد

 

 

 
 


