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 !خوشبينی امريکا و برتانيه از مذاکرات صلح
ا دست نشاندگان طالب راضی به دو کشور متجاوز امريکا و برتانيه از جريان مذاکرات صلح دولت مستعمراتی کابل ب

افان سياسی معتقدند که سر رشته در گدليل و يا داليل خوشبينی اين دو کشور اظھار نشده است، اما موش. رسند نظر می

واشنگتن و لندن . دانند که سير مذاکرات به کدام سو خواھد رفت واشنگتن و لندن است و ازينرو اين دو کشور از قبل می

  . اند و ھم منشاء فسادھم منبع الھام 

" پی در پی"بر حسب گزارشات مختلف، اوباما رئيس جمھور امپرياليسم امريکا حين يک کنفرانس ويديوئی از موفقيت 

 دست نشانده اش تبريگ ،نيرو ھای دولت مستعمراتی در تقابل با طالبان اظھار خوشی کرده و آن را به اشرف غنی

شود، گفت که  ط جريان مداکرات صلح که از آدرس واشنگتن  لندن رھبری میاوباما ھمچنان به ارتبا. گفته است

ھمچنان سفير ". کند ی که منجر به کاھش خشونت و ثبات دايمی در افغانستان گردد، حمايت میئھا امريکا از تالش"

حکومت افغانستان و طالبان در ھمين ماه ھای مستقيم صلح ميان مذاکره "امپرياليسم انگليس در کابل  اظھار داشت که 

لندن با استفاده از ... آغاز خواھد شد اما نبايد فراموش شود که رسيدن به صلح در افغانستان بسيار زمان گير است

نفوذش خواھان فشار به تمامی جناح ھای دخيل در مسايل افغانستان می باشد تا از اين طريق، روند صلح در افغانستان 

جناح . صحبت می کند" جناح ھای دخيل"اين اولين بار است که سفير برتانيه از نفوذش بر ". ت ھمراه شودبا موفقي

شود که واشنگتن و لندن به اين عقيده رسيده اند که  تصور می. دخيل کی ھا اند به جز دولت مستعمراتی کابل و طالبان

خشيده تا توجه به سوی نقاط ديگر مانند آسيای مرکزی، در حال کنونی جنگ را در افغانستان متوقف ساخته يا تقليل ب

لذا اين دو قدرت جھانی می خواھند که حاال مخلوقات را با ھم آشتی دھند که . شرق ميانه  و شرق دور معطوف گردد

ه شده تا کار برده ًعمدا توسط سفير امپرياليسم انگليس ب" زمان گير"اصطالح . البته به گفتۀ سفير برتانيه زمان گير است

  . سير مذاکرات را طبيعی جلوه داده و وانمود سازد که ھر دو جناح استقالل عمل دارند

آشتی دو مزدور سعادت و خوشبختی . مردم کشور ما يک صلح شرافتمدانه توأم با آزادی و استقالل کشور می خواھند

  . را در ميھن ما تضمين نمی کند

  

 
 


