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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢٨
  

 ضربه می زنيد يا مذاکره می کنيد؟: کدام يک
  
  

داند که چه کند و چه  ده و نمی اپريل در کابل، دولت مستعمراتی سخت دست و پاچه ش١٩بعد از حادثۀ تروريستی 

دوش گرفته و از کشتار و تخريب خود با خوشی و افتخار ه طالبان  بدون ھراس مسؤوليت آن حادثه را ب. تصميم بگيرد

وحشت " رئيس جمھور حکومت "غنی"از يکسو :  سر دو راھی قرار گرفته استردولت مستعمراتی کابل ب. ياد می کنند

از جانب ديگر، شنيده شد که چند تن از . عليه طالبان دست به کار شده و آنھا را مھار نمايندھدايت داده است که " ملی

  . دولت کابل کدام راه را در پيش می گيرد. طالبان از دفتر قطر رھسپار پاکستان شده تا با دولت کابل مذاکره نمايند

کسانی را که در برابر :  " واليات گفترئيس جمھور دولت مستعمراتی حين صحبت  با آمران امنيتی "اشرف غنی"

ت نموده أ اين اندازه جر"غنی"اين بار اول است که ". کنند، دشمنان افغانستان دانست و بايد نابود شوند نظام بغاوت می 

ابھام وجود دارد، بدين معنی که الکن در ھدايتش  ھنوز ھم . را داده است" دشمنان"و به اين صراحت ھدايت نابودی 

. دھد  را تبارز می"غنی"ُبرد که اين خود ترس و جبن  کار میه را ب" کسانی"نامی از طالبان نمی برد و صرف کلمۀ 

 باور ندارند و معتقد اند که   رئيس جمھور به جای زياد سخن گفتن بايد به "غنی"اکثريت عظيم مردم ما به حرف ھای 

 وقت، فعاليت سياسی ديگری در حال تکوين عيندر . ند و ثابت نمايد که گفتار و کردارش يکی است ھايش عمل ک گفته

قطر اين گروه سياه انديش روانۀ پاکستان شده تا با دولت مستعمراتی تی از  طالبان از دفتر يأکه يک ھ است و آن اين

تقيم طالبان با دولت افغانستان چه زمانی برگزار الکن تثبيت  نيست که مذاکرات مس. کابل مذاکرات مستقيم انجام دھند

.  خونين در کابل، فشار بر گروه طالبان افزايش يافته تا به مذاکرات صلح بپيوندندۀشود که بعد از  حمل گفته می. شود می

ت کابل دھد که دول حوادث نشان می. که با کابل داخل مذاکره شونداست حتا شنيده شد که مسکو ھم از طالبان خواسته 

رود و جلو شان را   و فعاليت ھای تخريبی طالبان طبق وعده پيش میيورش ھا. است تا طالبانمند مذاکره قه بيشتر عال

  . دھد روش دوگانه و بزدالنۀ دولت مستعراتی کابل، طالبان را در ميدان جنگ بيشتر قوت می. تواند کسی گرفته نمی

" وحشت ملی"با اين روش، ناکامی از آن حکومت . ود را ثابت کرده استدولت مستعمراتی در تمام جھات بی کفايتی خ

 . خواھد بود

 


