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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١٩
 

  در کابل" صلح"دور دوم مذاکرات 

  
  

دور اول . ح ريزی نمايدژی مشخصی را با طالبان طريروز گذشته در کابل آغاز شد تا سترات" صلح"دور دوم مذاکرات 

 اجالسنمايندگان امريکا، چين و پاکستان غرض اشتراک در دومين .  مذاکرات ھفتۀ گذشته در اسالم آباد به پايان رسيد

حيث حامی و  نقش چين من. به  کابل آمدند تا يکجا با دولت مستعمراتی کابل راه ھای آشتی با طالبان را سراغ نمايند

  . برجسته خواھد بودسهجلمشوق پاکستان درين 

دولت دست . برند گذراند و مردم کشور در شرايط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می افغانستان روز ھای بدی را می

صالح الدين ". نشاندۀ امريکا که قادر به تأمين امنيت نيست، بيصبرانه می کوشد که مخالفان را به پای ميز مذاکره بنشاند

 مستعمراتی کابل با عذر و زاری از طالبان خواست که برای مذاکره حاضر شوند و راه  وزير خارجۀ دولت"ربانی

  . آشتی را در پيش گيرند

درين اواخر يورش و ضربات طالبان بر دولت و مردم تشديد يافته و روزی نيست که يک و يا چند حملۀ انتحاری به 

ت و بی غيرت دولت مستعمراتی کابل أاردوی بی جر. مختلف کشور به گوش نرسدوقوع نپيوندد و يا انفجاری در نقاط 

ۀ تحميلی صورزد خود را از مخم شھامت جنگيدن با طالبان را از دست داده است، لذا دولت دست نشاندۀ کابل سعی می

ولت افغانستان از ھمه خواھم به نمايندگی از مردم و د می: " با عذر و زاری از طالبان چنين خواست"ربانی". برھاند

 ھای طالبان دعوت نمايم که پيام ما برای صلح را پذيرفته به مذاکره برگردند تا بتوانيم ھمه اختالفات را از طريق  گروه
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. ً عجز و ناتوانی دولت مستعمراتی و اربابان امريکائی اش کامال آشکار است"ربانی"از طرز کالم ". سياسی حل کنيم

  . آگاھند و شايد ھم در جريان چانه زدن سياسی به تقاضا ھای خود بيفزايندطالبان به ضعف دولت

  . خواھد رسيدن به دروازۀ صلح شھامت و بصيرت می. موقف دولت مستعمراتی کابل در ھر حال شکنن و ضعيف است

  

  

 

 

 
 


