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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١۴
 

 ملل متحد و مذاکرات صلح کابل  با طالبان
  

 

البان تاريک انديش را طکابل و بار اول است که بانکی مون سرمنشی ملل متحد مذاکرات صلح بين دولت مستعمراتی 

ملل متحد مثل يک شعبۀ وزارت خارجۀ امريکاست و شخص باکی کون . ستوده و در مورد آن اظھار عقيده کرده است

  .کرد ت را نمیأاز حمايت امريکا برخودار است، وگرنه اين جر

 که در افغانستان پيشبرده می ی صلحۀسرمنشی ملل متحد از پروس"  که ملل متحد در يک اعالميه خاطر نشان ساخته

يعنی پاکستان، ابراز رضايت  نموده   ميزبانۀفاداری طرفين و نقش سازندوشود، حمايت خود را اعالم داشته و از 

  ". است

اين اعالميه نمايندگی از حمايت قاطع امريکا از به راه انداختن جريان مذاکرات صلح بين دولت مزدور کابل و گروه 

بان کی مون شخصيت مستقل سياسی ندارد که . شود کشان طالب می کند که زير نظر اسالم آباد پيش برده میانسان 

اگر او ھم مانند پتروس پتروس غالی سرمنشی مصری ملل متحد مستقل . ئيد نمايدأبتواند يک حالت سياسی را رد و يا ت

. مريکا خواھان نتايج مثبت مذاکرات صلح اسالم آباد استاز قرار معلوم، ا. بود، بقايش تداوم نمی يافت و با اراده می

حضور نمايندگان امريکا و چين گويای اين واقعيت است که ھر دو جانب کابل و طالبان به ھدايات باداران بيگانه حاضر 

يف شده شود که گروه طالبان مستقر در قطر که به خاطر پيش برد صلح توظ گفته می. به بعضی عقب نشينی ھا  شده اند

پاکستان موفق شده است که يک تعداد .  اسالم آباد راضی نيستند و آن را يک نوع توطئه می پندارندجلسۀبودند، از 

  . ًطالبان سرکش و نيمه مستقل را از سر راه بردارد و طالبان کامال مطيع را روی صحنه آورد

  .  يگانه راه فقط انھدام ھر دو است. ستعمراتی کابلمردم افغانستان نه از دست طالبان روز دارند و نه از دست دولت م

 


