
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٩
 

 بازی دو گانۀ واشنگتن با دو جناح طالبان
 سياه انديش طالبان را تضعيف و امريکا در صدد است که در ميان طالبان تفرقه خلق نموده تا ازين طريق بتواند تحريک

 را ذريعۀ حمالت درون به قتل رساند، طالبان به اختر منصورکه امريکا مال  ين ابعد از. آن ھا را وادار به تسليم سازد

واشنگتن . منظور گرفتن انتقام به شدت حمالت خود افزوده و بر ساحات بيشتر در واليات جنوبی حاکميت پيدا کرده اند

  .واھد که جناح انشعابی طالبان را کمک پولی نمايد تا بتواند از آنھا در مقابل جناح اصلی استفاده کنداکنون می خ

امريکا در افغانستان و عراق به سرشکستگی ھای متواتر  مواجه شده و اکنون به بيھودگی روش امپرياليستی خود پی 

اين . گر بتواند بار ديگر آبروی از دست رفته را باز يابددھد تا ا الکن ھنوز ھم به ھمان روش سابق ادامه می. برده است

واشنگتن گروه مال . بار سعی می نمايد که طالبان را از درون تخريب نمايد و يک گروه را عليه گروه ديگر بشوراند

اکثر ناظران امور . نمايد استفاده می ھيبت هللا آخند زاده را تمويل نموده و از آنھا در مقابله با جناح مال عبدالرسول

  .دست آورده تواند موفقيتی ب افغانستان معتقدند که اين روش واشنگتن ھم نا کارآمد است و نمی

 توسط حمالت امريکا، يورش طالبان درين روز ھا شدت بيشتری اختيار نموده و اختر منصور بعد از کشته شدن مال 

ھمچنان حمالت انتحاری طالبان افزايش يافته که جان .   کرده اندضربات محکمی بر پيکر دولت مستعمراتی کابل وارد

افغانستان به عنوان يکی از ضعيف " وزير خارجۀ امريکا اعالم کرد کری.  از افراد بی گناه را گرفته استیتعداد زياد

ن آشکار بوده  در افغانستااوباما ھای  سردرگمی ھميشگی سياست. شود  محسوب میاوباماترين دست آورد ھای دولت  

که يک عضو برجستۀ دولت امريکا به ناکامی خود در افغانستان اعتراف می کند، حدس زده می توانيم که  وقتی". است

ھدف عمدۀ امريکا اينست تا اگر بتواند طالبان را به پای ميزمذاکره . تا چه اندازه امريکا راه غلط را در پيش گرفته است

  . اما طالبان تا حال به کله شخی خود ادامه داده اند. دبا دولت مستعمراتی کابل بنشان

اين مردم ما اند که برای آيندۀ . امريکا سر انجام در افغانستان شکست خواھد خورد و مردم ستمکش ما پيروز خواھد شد

  . خويش تصميم خواھند گرفت، نه طالبان، نه دولت مستعمراتی کابل و نه قدرت ھای استعماری

  

  

  

 
 


