
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ جنوری ١۴
  

  در اسالم آباد" صلح"دور اول مذاکرات 
  

درين مذاکرات  کشور ھای . ه استمذاکرات چھار جانبۀ صلح در اسالم آباد به پايان رسيد، اما نتيجۀ آن اعالم نگرديد

 اسالم آباد صرف چوکاتی اجالسدولت مستعمراتی کابل گفت که . امريکا، چين، افغانستان و پاکستان شرکت نمودند

  .شود  جنوری در کابل برگزار می١٨دور دوم مذاکرات به تاريخ . برای جريان صلح بود

 آباد اظھار اميدواری کرده و خاطر نشان ساختند شايد طالبان ھم  اسالماجالسمقامات دولت مستعمراتی کابل به ارتباط 

با وجود خوشبينی مقامات دولت مستعمراتی کابل در پيوستن طالبان به مذاکرات . روزی به مذاکرات صلح بپيوندند

دھند و ممکن است طالبان منتظر فرمان باشند که چه وقت نظر ب.، طالبان تا حال درين خصوص چيزی نگفته اند"صلح"

چند دستگی قصدی در ميان طالبان برای پاکستان يک امر دلخواه است که توسط کدام گروه جنگ را در . چه بگويند

  . را پيش ببرد" صلح"وسيلۀ کدام يک مذاکرات ه افغانستان رھبری نمايد و ب

متواتر دست زدند و ساحات زيادی را  سال اخير بود و طالبان ھم به يورش ھای ١۵ خونين ترين سال در ٢٠١۵سال 

دولت مستعمراتی کابل بيش از ھمه محتاج صلح با طالبان و پاکستان است، اما مشکل درين است که . متصرف شدند

ھمچنان، . زعامت در کابل مھارت سياسی مقامات اسالم آباد را ندارند و قادر به نبرد ديپلماتيک با پاکستانی ھا نيستند

  کابل آزادی عمل در گفتار و کردار خود ندارد و اين محدوديت کابل را اسالم آباد خوب احساس میدولت مستعمراتی

مقامات دولت کابل . ژی دقيقی را ايجاب می نمايديدست کابل زير سنگ اسالم آباد است که رھائی از آن سترات. کند

مرحله ای  پيش از مذاکرات، مذاکرات : شود دارند که مذاکرات صلح در کابل در سه مرحله اجراء می اظھار می

  . شود  میءمستقيم با طالبان و مرحلۀ نھائی که در آن توافقنامه اجرا

شود که راه رسيدن به صلح،  طوالنی و دشوار است و به آسانی  معلوم می" صلح"از جريان مذاکرات به اصطالح 

  ميسر نخواھد شد

  

 

 

 
 


