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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ١١

  

  مذاکرات حکومت وحشت ملی با طالبان
ن است تا آنھا را از  و چانه زدن با طالبامذاکرهحاکيست که نظام مستعمراتی کابل مصروف شايعات در شھر کابل 

کيد أرساند که  با ت اطالعات رسيده از مرکز استعمار در ارگ می. جنگ و ستيز باز داشته و در دولت داخل سازد

اشرف  غنی و موافقت عبدهللا شورای نظاری، جلسات متعددی بين نمايندگان دولت مستعمراتی با  اعضای حزب 

  .شده استاسالمی حکمتيار و طالبان در کابل برگزار 

بعد از ھفته ھا  مذاکرات پی در پی، جانبين به اين نتيجه رسيده اند که دفاتر رسمی مخالفان مسلح متشکل از طالبان و 

در اين دفتر متوكل و ضعيف از جانب طالبان، . حزب اسالمی حکمتيار در کابل ايجاد شده و به فعاليت آغاز نمايند

ين است که با چند ااما مشکل کار در. دين حکمتيار نمايندگی خواھند كردھمايون جرير و غيرت بھير از جانب گلب

توانند از کل طالبان نمايندگی نمايند و يا حرف ھای شان را ديگر  دستگی در تحريک طالبان، آيا متوکل و ضعيف می

داند که برای بقای خود چه کار کند و از کجا  حکومت وحشت ملی سخت دست و پاچه است و نمی. طالبان بشنوند

ين خصوص اشاره ای از باداران امريکائی  خود ابدون کمترين شک و ترديد که حکومت وحشت ملی در. شروع نمايد

شود که حکومت وحشت ملی حاضر شده که چند وزارت را در اختيار طالبان و حزب  گفته می. دست آورده استه ھم ب

 غنی با سفر ھای خود به عربستان، چين و پاکستان زمينه سازی قبلی را در نزديکی با طالبان کرده . اسالمی قرار دھد

اما ھمانطوريکه تشنج  و از . ت طالبان به چين رفته و با مقامات آن کشور  مذاکراتی انجام دادنديأاست، چناچه يک ھ

رچگی را نير در تحريک طالبان و حزب کنيم، چند پا ھم گسيختگی را در داخل حکومت وحشت ملی مشاھده می

  .اسالمی می بينيم که مبين  راه  طوالنی  در توافق گروه ھای درگير است

استقالل و حاکميت افغانستان بار ديگر در معرض خريد و فروش و معامله گری بين جناح ھای جنگ ستيز و دولت 

ال امپرياليسم و در دست عمال امپرياليستی است، که افغانستان در اشغ تا زمانی. گيرد مستعمراتی کابل قرار می

  .    ين نخواھد شداروزگار ملت ما بھتر از

  

  

  

 


