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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٧
 

 "ميانه رو"امريکا و طالبان 
ن ميانه رو می توانند وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا در سفر  مخفی خود به افغانستان اظھار داشت که طالبا" تيلرسن"

اين گفتار دليل  واضح صحبت ھای مخفی امريکا با طالبان است که ھمين اکنون . در دولت مستعمراتی کابل سھم گيرند

ال اينجاست که منظور امريکا از طالبان ميانه رو چه است؟ آيا امريکا می خواھد که درزی در ؤس. در عمان ادامه دارد

ی را عليه ديگری تقويت نمايد؟ از نگاه فکری فرقی ميان طالبان ميانه رو و تندرو وجود ميان طالبان خلق کند و يک

  .طالبان در مجموع ھمه يگ گروه ضد بشری اند که افکار تند و خشن مذھبی دارند. ندارد

 نبودند، در جريان سفر غير منتظره اش به افغانستان که حتا دست نشاندگانش ھم آگاه" تيلرسن"ش ھا حاکيست که رگزا

دھد که  اين گفتار نشان می". طالبان ميانه رو می توانند به صلح پيوسته و در دولت فعلی سھيم گردند"متذکر شد که 

خود تصميم می داشته، امريکا صالحيت آوردن طالبان به پای ميز مذاکره و سھيم شدن در دولت مستعمراتی کابل را 

 اين حرکت امريکا ضربۀ کاری به حيثيت  .ی ابراز نظر مقامات دولت مزدور کابل باقی نمی ماندگيرد و جائی برا

امريکا می کوشد که با رشوه و تھديد و جنگ چند دستگی در تحريک سياه انديش . دولت بی عزت کابل وارد کرده است

سی آی آی را برای شکار رھبران طالبان امريکا ھمچنان تيم خاص . طالبان خلق نمايد و يکی را عليه ديگری بشوراند

شود يا خير،  ين کار موفق میاکه سی آی ای در اين. فرستاده تا در صورت تسليم نشدن آنھا را يک به يک شکار نمايد

تحجر فکری ھمه يکی اند و اين امريکاست که و در نزد مردم افغانستان، طالبان از نگاه طرز ديد . ال جداگانه استؤس

  .ھا استفاده برد" ميانه رو"آنھا را به تندرو و ميانه رو تبديل کند تا در آينده از به اصطالح می خواھد 

  .ين در دام فريب نمی افتندامردم کشور به تکتيک ھای مخرب امريکا بلد شده اند و بيش از

  

 

 


