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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢۴
 

 "صلح"دور چھارم مذاکرات 
ا و چين درين مذاکرات کشور ھای افغانستان، پاکستان، امريک. در کابل آغاز شد" صلح"چھارمين دور مذاکرات 

 مستقيم با مذاکرۀ سعی می شود تا راه ھای جلسهين  ادر.  قبلی نتيجه ای قاطع به بار نياورداجالسسه . اشتراک دارند

رھا کردن دو ولسوالی در ھلمند به نفع طالبان نشانه ای از عذر و زاری دولت مستعمراتی نزد . طالبان سراغ گردد

  . جريان صلح بپيوندندشود که ھر چه زود تر به طالبان تلقی می

 ابتکارات و ۀھم. با مخالفان ندارد" صلح"دولت مستعمراتی کابل تا اکنون ھيچ گونه ستراتيژی مشخص برای مذاکرات 

 وزير خارجه که در بی کفايتی سرآمد روزگار صالح الدين ربانی.  رھنمائی در دست پاکستان و امريکا قرار دارد

 و ساير مخالفين حکمتيار گروه ھای طالبان، حزب اسالمی به رھبری آقای ۀن از ھمم: "است، با کمال سرافگندگی گفت

 که آماده است تا با ما، در فضای صلح و برادری زندگی کند، یھرگروه مخالف. خواھم که به کاروان صلح بپيوندند می

شود که دولت  چنين استنباط میاز طرز کالم ربانی ." کنيم آغوش ما به روی آن ھا باز است و از آن ھا استقبال می

 سال، ده ھا ھزار تن کشته ١۴رخالل بيش از د. به خواست ھای طالبان نداردمستعمراتی راه ديگری به جزء تسليم شدن 

 اين ھمه ۀپس نتيج. شدند، صد ھزار تن آواره گرديدند و ھزار ھا تن فاسد و دزد بر گردۀ مردم افغانستان سوار شدند

  . ه مشاھده می نمائيمبربادی ھمين است ک

ًدوش داشت، اما بعدا وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی ه  صلح را بمذاکراترھبری "  صلحیعال"در گذشته شورای 

 ديگر اعضای جديد، معلوم نيست که بعد ۀ در رأس اين شورا و يک عد"گيالنی"با تعيين . کابل آن را در دست گرفت

که اين  رھبری جريان صلح را ھنوز ھم به دوش خواھد داشت، يا اينازين ھم وزارت خارجۀ دولت مزدور کابل 

  . تفويض خواھد کرد" عالی صلح"صالحيت را به شورای 

با درنظر داشت کشمکش در داخل کدر رھبری طالبان، نبايد به موفقيت جريان مذاکرات صلح به اين زودی ھا متوقع 

  . راه طوالنی و دشوار خواھد بود. بود

  

 

 

 
 


