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   کابل-عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ١٧
  

 اخطار بی مفھوم امريکا به طالبان
  

طالبان به اين نوع . د شدپيوندند، روزگار شان سخت خواھداده است که اگر به جريان صلح ن امريکا به طالبان اخطار 

ًامريکا ظاھرا برای شکست طالبان به افغانستان . ًی امريکا عادت کرده و اصال وقعی نمی گذارندااخطار ھای بی معن

نموده و با قوت تمام اندام تجاوز نمود، اما چه شد که طالبان بار ديگر در صحنۀ سياسی و نظامی افغانستان عرض 

  .زننددست به کشتار و تخريب می 

  از طالبان خبری نبود، اما فعاليت اين گروه سياه انديش با حضور نيرو ٢٠٠٣  تا  اوايل سال ٢٠٠١از  اواخر سال 

 واليات افغانستان فعاليت دارند و می ۀًدر حال کنونی طالبان تقريبا در ھم.  ھای متجاوز امريکا و ناتو از سر گرفته شد

 طالبان پا برھنه را ، عظيم جھنمی خودینيروتمام کا نتوانست و يا نمی تواند با ال درين جاست که چرا امريؤس. رزمند

  .مھار نمايد

د، زيرا ًطالبان کال نابود گردکه، امريکا در آغاز نمی خواست که  اول اين.  نظرات مختلفی در زمينه ارائه شده است

خواھد که  که، امريکا ھر گز نمی دوم اين.  رسد ژی آسيائی امريکا حتمی به نظر میيموجوديت اين گروه برای سترات

 ء و طالبان و استقرار صلح واقعی، ضرورت موجوديت قواندر صورت نبود. ل حاکم باشدمدر افغانستان صلح کا

پس امريکا بازی دوگانه را در افغانستان در پيش گرفته تا بتواند اين . ال قرار می گيردؤعساکر متجاوز امريکا مورد س

با اين نوع فريب و نيرنگ، امريکا به طالبان اخطار صادر نموده است که .  سال ھا در اشغال خود داشته باشدکشور را

چه سرنوشت ".  اگر دست از جنگ نکشند و به پروسه صلح يکجا نشوند، با سرنوشت ناگوار مقابل خواھند شد"

طالبان باران ديده، به اين . باشند و جنگ را رھا کنندناگوار در انتظار طالبان خواھد بود که اين گروه از آن ترس داشته 

معلوم . تھديدات عادت کرده و ھمچنان متحمل خسارات بزرگ نظامی شده اند، الکن توانستند که دوباره سر بلند نمايند

  .شود که اخطار ھای امريکا و دولت مزدور کابل به طالبان صرف فريبی بيش نيست می

  . ندت ھا آشنائی پيدا کرده و بار ديگر در دام کلمات تقلبی امپرياليسم نمی غلپاليستمردم ما به بازی ھای امپر

  

 

 

 


