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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ١۶
  

 طرح احتمالی جديد امريکا برای افغانستان
  

دار ساخته است که طرح بی نظمی و کشمکش ھا در کدر رھبری دولت مستعمراتی کابل، امپرياليسم امريکا را وا

برخورد شخصی و سليقه ئی بين . ديگری را برای افغانستان بريزد تا در صورت ممکن از حالت وحشت فعلی برآيد

از يکسو فشار روز افزون طالبان و از سوی ديگر تضاد ھای درونی نظام دست .  غير قابل اجتناب استعين و غين

دھد که اين حالت برای امريکا سرشکستگی بزرگی  سوق می" ستگیورشک"سوی ه نشانده، دولت مستعمراتی را ب

 امريکا سعی دارد که خود را از بی آبروئی و دولت مزدورش را در کابل از سقوط کامل طبق ًبناء.  شودمحسوب می

  .طرح جديد نجات دھد

است جمھوری برگزيند و  را به حيث معاون اول ري"عبدهللا"ًاخيرا در کابل شنيده شده است که امريکا می خواھد 

 به آسانی زير بار "دوستم"اما تصور نمی شود که .   را سر قومندان قوای مسلح دولت مستعمراتی تعيين نمايد"دوستم"

به اين عقيده است امريکا .  بسپارد"عبدهللا"  امتيازات آن رايگان به ۀبرود و پست معاونيت رياست جمھوری را با ھم

  .که می تواند با اين تغييرات بحران کنونی را در افغانستان به پايان برساند

 ديگری جزء عياشی و ميخوارگی کار پست رياست جمھوری را بدون کمترين خدمتی  اشغال کرده  که  به "دوستم"

ن اناظر. ران خود پيشنھاد خواھد کرد را به مزدوی موافق باشد، امريکا چنين تغييرات"دوستم"که  در صورتی. ندارد

. نمايدبه طرح اول موافقت ن" دوستم"که  امور سياسی معتقد اند که امريکا در فکر بديل ديگر ھم است آنھم در صورتی

 را در آن پست "عبدهللا"بدين معنی که تشکيل معاونيت سوم درچوکات دولت مستعمراتی متصور خواھد شد که 

 بردارند  و او را يکه تاز ميدان ساخته  تا بتواند از نظر "غنی"ت که موانع را از سر راه کوشش درين اس. بگمارند

 نزاع ھای غير عين و غيندر شکل کنونی، برخورد صالحيت بين . را به راه اندازد" حکومتداری خوب"امريکائيان 

  . شود یم" کندی امور"قابل رفع را در دستگاه دولت مستعمراتی خلق کرده است که باعث 

 يير و تبدل ظاھری نمیغکه يک دولت واقعی مردمی و مستقل روی صحنه نيايد، ھر گونه ت مردم معتقد اند که تا زمانی

  . تواند افغانستان را از بحران و بدبختی متداوم نجات دھد

 

 

 


