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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
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠٧
 

  بی ارزش ترين کنفرانس صلح

  

را افتتاح نمود که " کنفرانس صلح و امنيت افغانستان"ور بی حيثيت دولت مستعمراتی کابل رئس جمھ" اشرف غنی"

شود که در چھار گوشۀ افغانستان حمالت مخالفان  اين کنفرانس زمانی برگزار می.  کشور اشتراک نمودند٢٣در آن 

 خود را ۀ کننده ھيأت عاليرتبشود که ھيچ يک از کشور ھای شرکت تصور می. و انفجارات پی در پی اتفاق می افتد

اعضای سفارت خانه ھا و يا يک معيين وزارت خارجه به نمايندگی از کشور .  به اين  کنفرانس نفرستاده است

صالح الدين ربانی درکنفرانس حضور نداشت و نقش او را حکمت کرزی .  شان در کنفرانس حضور داشتندۀمربوط

  .بازی می کرد

شده که از نگاه سياسی کمترين ارزشی نخواھد " کنفرانس صلح"نستان مستعمره ميزبان گزارش ھا حاکيست که افغا

کشور ھای دعوت شده، نسبت فرستادن يک ھيأت پائين رتبه، در واقعيت افغانستان و رھبران او را توھين . داشت

وجود ندارد، به راه انداختن که صد ھا تن  ھر روز به قتل می رسند و امنيت در سرتاسر کشور  در آوانی. کردند

 و  ساير ارکان دولت مستعمراتی کماکان به طالبان اخطار می" غنی. "کند ھمچو کنفرانس چه دردی را دوا می

اين آخرين "غنی گفت که . ل نيستنديکه سياه انديشان طالب کمترين ارزشی به تقاضای دولت کابل قا دھند، در حالی

  ".يان صلح بپيوندندفرصت برای طالبان است که به جر

دھد که در خود دولت مستعمراتی چه  ال برانگيز است و نشان میؤس" غنی"در پھلوی " ربانی "عدم موجوديت 

در روز اول کنفرانس، مخالفان دولت در ھرات مرتکب انفجاری شدند که تا کنون . تضاد ھای عميقی وجود دارد
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ه خاطر صلح نزد مخالفان زاری می کند، اما مخالفان به جنگ چه مسخره است که دولت ب.  تن را گرفته است٩جان 

  .دھند و ستيز ادامه می

که کشور آزاد نشود، ھر گونه سعی در آوردن صلح تصنعی، از حمايت قاطبۀ ملت برخوردار نخواھد    تا زمانی

  .  بود

 

 


