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 قور پشت اي اندازه تا توانممی  و ام دیده را سیاسي هاي بازي سالها اما نیستم وارد چندان سیاست در من كه نمایممی  اعتراف

 .بخوانم را

 .گردد حالجي سیاست آگاهان دیدگاه از باید افغانستان در صلح براي جاري تحركات

 :اند ذیل نكات انداخت دلهره به مرا چیزیكه

 اب امریكا حقیقت در كه دهدمی  معني چنین و است غائب افغانستان نمایندهء  طالبان، طرف و خلیلزاد زلمي بین مذاكرات در-

 طالبان. سازند برآورده را پاكستان هاي خواسته باید و چرخاندمی  طالبان سر العناني مطلق ISI زیرا است مذاكره داخل پاكستان

 .تواندمی ن خورده آب حتي  ISI اجازهء  بدون

 .است طالبان توسط اول گول و افغانستان براي دهنده هوشدار نهایت باخت یك این

 و پاچه و دست موقت حكومت یك تا كه اینست آینده سال در جمهوري ریاست انتخابات حذف براي طالبان اصرار 

 .بگیرند ماهي و ِخت را آب شده آن جاگزین آماده غیر كامأل

 .نكند قرباني را آینده انتخابات صورت هیچ به حكومت

 بوده بازنده مذاكره میز در اما آمده بدر موفق ها مصاف همه در افغانستان اخیر، قرن نیم دو سیاسي تاریخ طول در 

 .است

 .دارم هراس سخت تاریخ شدن تكرار از

 ندارد الزم سیاسي ظرفیت موجوده حكومت. 

 بیست و ندادند بدست را ُدم هیچ اخیر سال هفده در چنانچه بزند چنه چوچه انگلیس یعني پاكستان كشته كار سیاستمداران با كه

 جناح توسط كردن كماهي وقت جز نداشت آوردي دست هیچ غني اشرف سیاسي مساعي و كرزي توسط آباد اسالم زیارت بار

 .كنند تجهیز و آماده را شده جذب نو طالبان تا پاكستان

 ایدش و است رسیده پایه بلند هاي مقام به و كرده رشد آنجا در  و است تر مقدم متحده ایاالت منافع خلیلزاد زلمي نزد 

 .زندمی  جوالن سرش در  نیز خارجه وزارت چوكي هواي

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ariamal_mostafa_afgh_dar_khat_sarneweshtsaaz.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ariamal_mostafa_afgh_dar_khat_sarneweshtsaaz.pdf


  
 

 

 2از 2

 تحضراعلی سابق شاه و اشتذگ كج را تهداب سنگ برلین كنفرانس در خلیلزاد آقاي است؛ خطا آزمودن باز را آزموده 

 .بود نشسته او انتظار به ملت كه حالي در نمود حذف عزیز وطن مجدد احیاي پروسه در اشتراك از را ظاهرشاه محمد

 تواند نمي داده شكست را طالبان كه است كرده اعتراف امریكا كه شد نشر خبري قبل روز چند. 

 است شده اداء دیپلوماتیك زبان با و است مستور دیگري اهداف خبر آن در. 

 پاكستان و دانیدمی  شما و كنیم مي رها را میدان خوردیم شكست ما كه اینست غنياشرف   جمهور رئیس به پیغام آن ۀعمد هدف

 .طالبان و

 طالبان مطالبات به مذاكرات، در كه سازدمی  وادار را افغانستان طرف فوق خبر گویا

 .شودمی  نمایان پرتگاه هیوالي جا همین در و نهد گردن

 كندمی  راتداعي صلح براي برلین مذاكرات جاري، مذاكرات. 

 رأي دو كرزي حامد و رأي یازده سیرت عبدالستار استاد  مؤقت، جمهور  رئیس انتخاب براي گیري رأي در كه اند آگاه همه

 .بود گرفته گرفته

 .بود قاطع برندهء سیرت ستار جناب دیموكراسي، پرنسیپ نظر از

 دیموكراتیك موازین همه خالف و كرد تحمیل همه بر را كرزي حامد آقاي متحده، ایاالت اما

 .ساخت برنده را بازنده خود، منافع و دیدگاه از و نمود عمل معظم امریكاي 

 .كرد پا زیر كامأل را" بپسند نیز دیگران به پسندي مي خود به كه چیزیكه" ناب نصیحت امریكا

 به و نظار، شوراي توسط اقتصادي و كلیدي هاي پست همه كردن قبضه از عبارت شد وطن نصیب برلین كنفرانس از چیزیكه

 .بود كرزي حامد ابوالفساد دوران در ها بانك و ناتو هنگفت هاي كمك و المال بیت كردن باد شاخي

 .گرفت فرا را جا همه فساد و بود نشسته كرزي حامد جوي دهنه سر در است غرق فساد در ما وطن كه حاال

 

 :است فرموده سخني شیرین شاعر
 

 سیبي ُخورد ملك رعیت باغ از اگر

 بیخ از درخت او المانـغ دـبرآورن
 

 قسیمت احتمال به كه است دیگري نحس خبر امریكا، و افغانستان ضد بر روسیه و ایران پاكستان، خبیث مثلث ظهور 

  .فدراتیف روسیه روزي شمال و ایران آن از جات هزاره و هرات وسط پاكستان، حق و جنوب به وطن

 .باشد رو پیش دیگري دشوار بسیار روزهاي مبادا ترسم مي

 بسیار منجالب در مباد تا كند فرار فعلي منجالب از خواهد سعي و كرده درك را خبیث اتحاد آن هدف و ماهیت ناتو و امریكا

 .آید گیر دیگري عمیق

 .كند پيش را خير خداوند .نكند معرفي گرا منفي مرا كردم عرضه آنچه امیدوارم

 

 
 

انند مطالعه کنند، می تورا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن تذکر:
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس با اجرای "کلیک" بر

 


