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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١٢
 

 تماس زير زمينی امريکا با طالبان
 روز قبل وزارت خارجۀ که ادارۀ دونالد ترمپ ھنوز ھم در حال تصميم گيری به ارتباط افغانستان است، چند با وجودی

امريکا اعالم کرد که امريکا در صد يافتن راه حل بحران افغانستان است و حتا حاضر است که با طالبان وارد مذاکره 

ًدھد که اين کشور قبال با طالبان داخل تماس شده و اکنون می خواھد   وزارت خارجۀ امريکا نشان میۀاين اظھاري. شود

! معلوم نيست که آيا دولت مستعمراتی کابل از جريان آگاه است يا خير. لنی سازد و رسميت دھدکه آھسته آھسته آن را ع

 .اين دولت به جز مزدوری  ارزش ديگری برای امپرياليسم ندارد. اگر آگاه ھم نباشد، تعجب ندارد

بان داخل تماس شده تا گزارش ھا حاکيست که دولت امريکا تصميم گرفته است به يک طريقی با تحريک سياه انديش طال

شود، امريکا در گذشته چندين بار در  که شنيده می طوری. از نگاه واشنگتن راه حلی برای قضيۀ افغانستان سراغ شود

 در مورد اين"طبق گفتار وزارت خارجۀ امريکا، . قطر با طالبان داخل تماس گرديده، اما به يک نتيجۀ قطعی نرسيده اند

از قراين ". که پاکستان و برخی از کشورھای ديگر نيز در اين ستراتيژی شامل شوند يا خير، ھنوز بررسی ادامه دارد

چنين استنباط می شود که امپرياليسم امريکا می خواھد که با طالبان کنار بيايد و آنھا را به حيث قوت سياسی در 

  .افغانستان بشناسد

که اين گروه به   که امريکا حاضر خواھد شد که امتيازاتی به طالبان بدھد به شرط اين يک عده از مردم آگاه می گويند

ی در کار باشد، ما شاھد يک تحول ااگر چنين يک توطئه . موجوديت مراکز نظامی امريکا در افغانستان موافقت نمايند

ارات عربی ھدايت داده است که امريکا به عوض قطر به ام. ضد مردمی و ضد ملی ديگری در افغانستان خواھيم بود

  .ترتيب کار ھا را بدھد و با طالبان داخل تماس شود

بايد آگاه . بازی ھای نوی در جريان است که رھائی کشور ما را از قيد استعمار و ارتجاع مذھبی به تعويق می اندازد

  . بود

  

 

 


