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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٣

  

   پنھانی غنی با طالبانیتماس ھا
  

باره با طالبان  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل، افراد گماشته شدۀ حکومت تماس را دواشرف غنیبه ھدايت 

درين اواخر گروه تاريک انديش طالبان به حمالت ھمه جانبه در .  برقرار نموده تا آنھا را متقاعد به ترک خشونت نمايند

خواھد که  مذاکرات پشت پرده بين   میغنی. سرتاسر افغانستان پرداخته و تلفات عظيمی بر مردم ملکی تحميل نموده اند

 با حمايت غنیھدف .  بيش از يک و نيم سال معطل گرديده بود، از نو سر و سامان دھد و طالبان که راحامد کرزی

  .اشغالگران اينست که طالبان بيرحم را در جريان حيات سياسی نظام مستعمراتی کابل داخل سازد

طالبان در . دآنھا را در بر نمی گيرۀ شود که  مذاکرات  با يک قسمت  از نيروھای طالبان صورت گرفته و ھم گفته می

. افغانستان از يک مرکز و قومندانی واحدی برخوردار نبوده و اين  مذاکرات با وساطت پاکستان آغاز شده است

فی باقی بماند، که مقامات دولت مستعمراتی کابل و گروھی از طالبان سعی می نمايند که روحيۀ مذاکرات مخ باوجودی

اما آنچه تا حال از صحبت عقب دروازه ھای بسته به بيرون سرايت  کرده، حضور چند تن از سران دولتی از جمله 

 اخوانی داشتند و با حزب اسالمی علقاتاين دو تن از قبل ت.  در مذاکرات با طالبان می باشدکريم خرم و فاروق وردک

 اگر مذاکرات با طالبان نتيجه دھد، پنج وزارت به طالبان و حزب اسالمی واگذار آوازه است که. ھمکار بوده اندگلبدين 

وزارت حج و اوقاف، وزارت اطالعات و فرھنگ، وزارت عدليه، وزارت اقتصاد، و وزارت مبارزه با : خواھد شد

شود و به مردم  یدھد  که پست ھای دولت مستعمراتی ميان عمال اجانب تقسيم م اين تقسيمات نشان می. مواد مخدره

  .  رسد چيزی نمی

ديگر اشغالگران را به ارتباط ۀ بايد ياد آور شوم که از نظر اکثريت مردم ستم ديدۀ کشور، اين معامالت پشت پرده توطئ

  .     سازد آزادی ميھن ما ثابت می

  

 

  


