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احتمال مذاکرات صلح بين طالبان و کابل
طبق گزارشھا ،يکی از نمايندگان تحريک طالبان اعالم کرد که مال عمر آماده مذاکرات صلح با رئيس جمھور
دولت دست نشاندۀ افغانستان است .ممکن است اين مذاکرات تا چند روز ديگر در کابل آغاز شود .شايد روی ھمين
دليل باشد که يک تعداد مرتجعين در کولن جمع شده بودند تا خود را برای خدمت گذاری آماده سازند.
قاری دين محمد نمايندۀ طالبان پس از يک جلسۀ محرمانه با مقامات پاکستانی در اسالم آباد و بازگشت به قطر در
مصاحبه ای تأکيد کرد که " ما آمادۀ مذاکرات صلح با دولت حاکم در افغانستان ھستيم  .انتظار می رود اين مذاکرات
چند روز ديگر در کابل آغاز شود" .او گفت که در حال حاضر در شورای ما کوشش ھائی در جريان است و
مالعمر به زودی دربارۀ اسامی کسانی که در ھيأت طالبان به منظور انجام اين مذاکرات حضور خواھند داشت،
تصميم خواھد گرفت .از جانب ديگر سرتاج عزيز ،مشاور امنيت ملی صدراعظم پاکستان ،مذاکرات محرمانۀ اخير
ميان طالبان افغانستان و دولت کابل در پاکستان را تأئيد کرد .از فعاليت ھای پشت پرده معلوم می شود که نه دولت
مستعمراتی کابل و نه تحريک طالبان از خود اراده دارند .امريکا برای حکومت دست نشانده اش در کابل و پاکستان
برای مزدوران طالب تصميم می گيرند .برندۀ واقعی درين بازی ھای سياسی اسالم آباد خواھد بود.
قرار داد صلح بين دو مزدور اجانب نمی تواند امنيت را در افغانستان تأمين نمايد .مردم افغانستان معتقدند تا زمانی
که افغانستان کالً از شر بيگانگان رھائی نيابد و حاکميتش اعاده نشود ،ھر گونه سازش ھای تصنعی به نتيجه
نخواھد رسيد .نه حکومت مزدور کابل و نه تحريک طالبان سياه انديش ھيچ يک نمايندۀ واقعی مردم افغانستان
نيستند.
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