
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١٩
 

 مذاکرات مخفی دولت مستعمراتی با طالبان
م نيست که کدام جناح طالبان با معلو. دولت مستعمراتی کابل مذاکرات مخفی خود را با طالبان در قطر آغاز کرده است

ين مذاکرات مخفی سھم  ا ھم درمال عمر فرزند مال يعقوبشود که  شنيده می. دولت مستعمراتی داخل مذاکره شده است

 به عربستان ھم ھمين باشد که مقامات عربستان از نزديک او عبدهللا عبدهللاشايد يکی از داليل مسافرت . خواھد گرفت

 می خواھد که بعد از امضای معاھدۀ صلح غنی. تا از مخالفت به مذاکرات صلح با طالبان دست برداردرا گوشمالی داده 

با حکمتيار، با طالبان ھم کنار بيايد و به يک موفقيت سياسی ديگری نايل شود تا زمينه برای انتخاب دور دومش مھيا 

  .گردد

 صلح با طالبان را روی دست گرفته و می خواھد که گزارش ھا حاکيست که دولت مستعمراتی کابل آجندای مذاکرات

قطر محل مالقات دولت مستعمراتی با طالبان . ھر چه زود به ھدف برسد و طالبان را در عقب ميز مذاکره بنشاند

ًتاريک انديش است که وقتا فوقتا با ھم ديدار می کنند  رئيس سازمان امنيت ملی دولت مستعمراتی و معصوم استانکزی. ً

شود يک دور مذاکرات مخفی بين اين دو در ماه  گفته می.  آخند طالبی رھبری مذاکرات را در دست دارندمال عبدالمنان

  . سپتمبر صورت گرفت

 در مذاکرات هاين مذاکرات تأئيد امريکا را ھم دارد و شنيده شده است که يکی از اعضای استخباراتی امريکا ھميش

ديک شاھد جريان مذاکرات باشد تا  از نوع زامريکا می خواھد که از ن. ن حضور دارددولت مستعمراتی کابل با طالبا

باوجود  به راه افتادن مذاکرات صلح، طالبان به شدت حمالت خود افزوده اند و . برخورد طرفين کماکان آگاه گردد

تبار و افزايش فشار در دست آوردن اعه دليل فشار طالبان ب. مجال تنفس برای قوای دولت مستعمراتی نمی دھند

امريکا و دولت مستعمراتی به اين عقيده رسيده اند که موفقيت در امضای معاھدۀ صلح بين دولت . مذاکرات صلح است

  . شايد بتواند انگيزۀ خوبی برای طالبان باشد تا با کابل داخل مذاکره شوندحکمتيارمستعمراتی و حزب اسالمی 

سيده اند، الکن ھمچنان  معتقد اند که ھر گونه عقد معاھدۀ صلح بين دو عنصر ضد ه جان ربمردم ما از جنگ تحميلی 

  . مردمی برای کشور نتايج زيانبخش خواھد داشت

  

 

 
 


