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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ٠٩
 

 "شورای عالی صلح" در رأس "قانونی"شارالتان 
  

بعد از دست و پا زدن .  از نشستن در خانه خسته شده و می خواھد که کاری برای خود دست و پا کنديونس قانونی

 يک جنگ طلب و قانونی. ، به حيث رئيس به اصطالح شورای عالی صلح قرار گفتغنیری نزد و عذرو زا

داند که با استقرار صلح خودش نابود  مند نيست، زيرا میه ويرانگر جنگ ھای داخلی است و ھرگز به صلح عال

  .شود می

 بتواند ظاھراً زمنيه را برای را به وجود آورد تا" شورای عالی صلح" رئيس جمھور دست نشاندۀ سابق حامد کرزی

 اولين رئيس اين شورای نام نھاد بود که برھان الدين ربانی. مذاکرات با طالبان و ساير مخالفان دولت مھيا بسازد

 در رأس آن قرار گرفت، اما کمترين کاری انجام داده صالح الدين ربانیسپس پسرش . بعداً سر به نيست شد

اگر ھدف اين شورا . انونی است که ازين طريق ميليون ھا دالر را به جيب بزندحال نوبت شارالتان ق. نتواست

بقای عمال شورای نظار و منافقيان جمعيت .  يک انتخاب ناقص استقانونیآوردن طالبان به پای ميز مذاکره است، 

ھا دالر بودجه ماھيت خود را از دست داده ھمچنان اين شورا با ميليون . اسالمی در تداوم جنگ است نه آوردن صلح

 تن از جريانات آگاھی ٢٠از زمره، تنھا .  تن تبديل شده است٨٠و صرف به يک مرکز ساعت تيری برای بيش از 

  دارند، بقيه سياھی فاليز اند

 شخص قانونی يک فرد فاسد و ضد ملی است که در وحشيگری و ويرانگری کابل و حومه ھمراه با احمد شاه 

 ايفای وظيفه نمود و ١٩٩۶- ١٩٩٢او  مدتی به حيث وزير دفاع دورۀ جنگ داخلی . مسعود دست باال داشته است

شخصيت قانونی و عملکرد وی در سال ھای اخير کامالً متضاد با عنوان پست جديد . مرتکب جنايات عظيم گرديد

مند باشد، تعيين يک ه عاً به صلح عالقاگر دولت مستعمراتی واق. وی يعنی  رئيس  به اصطالح شورای عالی است

  .    فرد نجيب و صلح خواه، نه شرير و جنگ طلب شرط ابتدائی تأمين صلح خواھد بود

مردم ما به شارالتان بازی ھای دولت مستعمراتی آشنائی کامل پيدا کرده اند و عمق رياکاری اين دولت ضد ملی را 

  . خوب می شناسند

 

  

 


