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 ٢٠١۶ اگست ٠١
 

 ت طالبان به چينأسفر ھي
 نسبت فقدان مشروعيت دولت. طالبان به يورش ھای  سياسی خود در سطح منطقه ئی و جھانی آغاز کرده اند

ت أتبارز دھند و سفر ھي" مشروع"حيث يک پديدۀ  مستعمراتی کابل، طالبان تاريک انديش می خواھند خود را من

طالبان می خواھند که خود را به مقامات چين بشناسانند و . طالبان ھم عالمه ای از ھمين فعاليت سياسی طالبان است

چين درين اواخر نقش فعالتری در افغانستان داشته . يان دارندنظرات خود را در مورد اوضاع سياسی افغانستان به آنھا ب

  . و کمکھای  نظامی و اقتصادی خود را به افغانستان افزايش داده است

 از دفتر قطر بنا به دعوت دولت چين به آن عباس ستانکزیگزارش ھا حاکيست که يک عده از طالبان تحت رھبری 

اين سفر می تواند .  و امنيتی افغانستان با مقامات آن کشور مذاکره نمايندکشور سفر نموده تا پيرامون اوضاع سياسی

نقش چين در افغانستان درين اواخر بيشتر شده و کمک ھای بيشتر . يک موفقيت بزرگ سياسی برای طالبان تلقی گردد

ز نمی دانند و دولت طالبان چين را يک کشور متجاو. اقتصادی و نظامی را به دولت مستعمراتی کابل وعده داده است

. ين کشور برای متقاعد ساختن طالبان به صلح استفاده نمايدامستعمراتی کابل ھم با استفاده از وزن چين می خواھد از

يکی از . ت طالبان نشان داده استأيقين که دولت مستعمراتی کابل ھم چراغ سبز به دولت چين در مورد پذيرش ھي

ما مقامات  . ما از روابط خوبی با کشورھای مختلف جھان برخورداريم و چين يکی از آنھاست"طالبان اظھار داشت که 

ما از رھبری . چينی را از اشغالگری نيرو ھای متجاوز در افغانستان و جنايات آنھا عليه مردم افغانستان مطلع کرديم

ما ھمچنان  از چين می خواھيم به ما در . المللی مطرح کنيم خواھيم کمک کند تا اين مسائل را در مجامع بين چين می

دھد که طالبان به چين اعتماد دارند و می  اين اظھاريه نشان می". آزاد شدن از دست نيروھای اشغالگر کمک کند

البته که چين ھم ھدف مھار کردن . خواھند که اين کشور با موقف ثابتی که دارد، بيشتر در قضايای افغانستان دخيل شود

.  ا دارد  که اين گروه نتوانند امنيت را در سرحدات چين مختل نموده و بی امنيتی را در آن کشور سبب شوندطالبان ر

 اند که سعی در احيای مذاکرات صلح  ایامريکا و افغانستان از اعضای چھارگانه ناگفته نبايد گذاشت که چين، پاکستان،

  . بين طالبان و دولت مستعمراتی کابل دارند

موفقيت طالبان تقصير دولت مزدور . دارد، يک شکست برای دولت مستعمراتی است ياسی که طالبان بر میھر قدم س

  . کابل است

 
 


