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   کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ مارچ ٠۴

  

 احتمال مذاکرات صلح بين طالبان و کابل
 

 جمھور  سي مال عمر آماده مذاکرات صلح با رئک طالبان اعالم کرد که يتحر انگندينمااز  یکيطبق گزارشھا، 

ن يم ھید روي شا.گر در کابل آغاز شوديروز دتا چند  مذاکرات ن يممکن است ا.  افغانستان است ۀدولت دست نشاند

  .  آماده سازندی خدمت گذارین در کولن جمع شده بودند تا خود را برايک تعداد مرتجعيل باشد که يدل

ت به قطر در  در اسالم آباد و بازگشی محرمانه با مقامات پاکستانلسۀجک يپس از  طالبان ۀندينمان محمد ي دیقار

ن مذاکرات ي رود ایانتظار م. م ياکم در افغانستان ھست مذاکرات صلح با دولت حۀ ما آماد" د کرد که يکأ تیمصاحبه ا

 و ان است ي در جریکوشش ھائ ما ی در حال حاضر در شورا او گفت که ."گر در کابل آغاز شوديچند روز د

ن مذاکرات حضور خواھند داشت، يأت طالبان به منظور انجام اي که در ھی کسانی اسامۀ درباریمالعمر به زود

ر ي اخۀپاکستان، مذاکرات محرمانصدراعظم   یت مليز، مشاور امني سرتاج عزگري از جانب د.تم خواھد گرفيتصم

شود که نه دولت  ی پشت پرده معلوم میت ھاي از فعال.د کرديئأان طالبان افغانستان و دولت کابل در پاکستان را تيم

مت دست نشانده اش در کابل و پاکستان  حکویکا برايامر. ک طالبان از خود اراده دارندي کابل و نه تحریمستعمرات

  .  اسالم آباد خواھد بودیاسي سی ھاین بازي دری واقعۀبرند. رندي گیم مي مزدوران طالب تصمیبرا

 یمردم افغانستان معتقدند تا زمان. دين نمايمأت را در افغانستان تيتواند امن ین دو مزدور اجانب نميقرار داد صلح ب

جه ي به نتی تصنعیش اعاده نشود، ھر گونه سازش ھاتيابد و حاکمي نیگانگان رھائيب از شر که افغانستان کالً 

 مردم افغانستان ی واقعۀندينماھيچ يک ش ياه انديک طالبان سينه حکومت مزدور کابل و نه تحر. دينخواھد رس

  .   يستندن

 


