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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢١
 

 معامله گری ھای پشت پردۀ امريکا و طالبان

که امريکا و طالبان با يک ديگر  انیزم. جنگ و آشتی بين دو رفيق ھم وجود دارد. امريکا و طالبان از رفقای قديم اند

سفارت امريکا در پاکستان محل . در جنگ اند و  يک ديگر را می کشند، روابط پنھانی اين دو ھمچنان ادامه دارد

حمالت ھوائی امريکا بر مواضع طالبان، کدر رھبری اين گروه را دست .  ھای مخفی بين امريکا وطالبان استمذاکره

 يک نوع تفاھم غير کتبی بين اين دو جناح به ظاھر متخاصم اما دوست ديرينه وجود دارد که در .ناخورده گذاشته است

  .نھايت يک ديگر را از دست ندھند

) سيا(مريکاارئيس سازمان اطالعات مرکزی بشدت ادامه دارد چنانچه تالش امريکا برای کشاندن طالبان به ميز مذاکره 

 خود استفاده خواھد کرد تا گروه طالبان را به ميز مذاکرات با دولت افغانستان اعالم کرد که واشنگتن از تمام توان

 . بکشاند

در واشنگتن گفت » دفاع و دموکراسی«در اتاق فکر رئيس سازمان سيا » مايک پامپئو«، خبرگزاری تسنيمبه گزارش 

  .برای پيشرفت در مذاکرات صلح گروه طالبان بايد اميد خود را به پيروزی در ميدان جنگ از دست بدھند

مريکا از تمام امکانات خود استفاده خواھد کرد تا اين گروه را به ميز مذاکرات با دولت اوی در ادامه تصريح کرد 

  .اند اما پاکستان بايد از حمايت مخالفان مسلح دولت افغانستان دست بکشدافغانستان بکش

رئيس سازمان سيا گفت پاکستان با مديريت مرزھای خود با افغانستان و ممانعت از تردد و پناه گرفتن مخالفان مسلح در 

  .مريکا کمک کنداخاک اين کشور به 

  .ادی از پاکستان برای ھمکاری در امر مبارزه با تروريسم داشتتوان انتظار زي اما با توجه به گذشته نمی وی افزود

 انتظارات خود از اين کشور را مطرح کرده و از آنھا بپرسد که چه ، جدی با پاکستانصحبتمريکا بايد در ا: پامپئو گفت

  .کنند  دنبال می اھدافی را

ی در ئمريکااافغانستان مصالحه نکنند نيروھای مريکا نيز گفته بود تا زمانی که طالبان با دولت ا ۀ وزيرخارجًاخيرا

  .افغانستان باقی خواھند ماند

اند که موضع عدم مذاکرات  ھای اخير دولت افغانستان گفته اين در حالی است که مقامات طالبان نيز در واکنش به تالش

  .طالبان با دولت افغانستان به قوت خود باقی مانده است
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که نيروھای خارجی از افغانستان بيرون  کيد کردند، تا زمانیأ عمان تاجالس ۀر آستانمقامات طالبان ھفته گذشته د

  .اين گروه به مصالحه حاضر نخواھد شد نروند

  

  

 

 


