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 ۱۹/۰۳/۱۲۰۲                                                                                       ای آر ی محمد ول

 ی َزلت مل کی مجلس ماسکو 

 

اخیراً جلسه ای زیرا عنوان ُجست و جوی صلح در افغانستان، در ماسکو به راه انداخته شده است  

که با وجود تالش رژیم سیاسی در افغانستان مبنی بر کسب حیثیت یک جناح اصلی در تعین سرنوشت  

این  ملت  افغانستان، بازهم این جلسه حاکی از همان سیاست بی اعتنائی به ملت افغانستان است.  

با اشتراک نمایندگان ایاالت متحده ، روسیه، چین و پاکستان منیحث مذاکره کنندگان اصلی   جلسه 

جلسۀ نخستین، و گماشتگانی از افغانستان به حیث یک پیکرۀ بی اهمیت در جلسۀ ضمنی و فرعی  

 ثانی دایر می گردد . 

ماتیک از اجندای این مذاکرات به سفارت نا توان سیاسی افغانستان در ماسکو هیچ اطالع رسمی ودیپل

اطالعات شخصی خود را مالک صورت جلسات ساخته   داده نشده و جناب سفیرافغانستان صرفاً 

 است.

کلیه مذاکرات دو ساعتۀ اصلی در عدم حضور نمایندۀ افغانستان صورت می گیرد، و صرفاً یک   

بعد از ختم جلسۀ اصلی  نفراز اعضای نمایندگان شورای عالی نامنهاد صلح حق صحبت را آنهم  

نخستین دارد، که نه صالحیت اشتراک در مذاکرات اصلی و نه حق صحبت در آن را دارا می باشد.  

چه جلسه اصلی به ساعت نُه بجۀ صبح آغاز و به ساعت یازده بجۀ قبل از ظهر خاتمه می یابد و  

 توانند. صرف اعضای برجستۀ شورای صلح ، ظهر همان روز در جلسۀ فرعی اشتراک می 

در جلسات فرعی تنها اعضای رسمی هیات اجازۀ  ورود دارد که نمایانگر آن است که هیات افغانی  

شامل عده ای از اشتراک کنندگان به اصطالح » پخپل سر « نیز است که بدون دعوت رسمی به  

زمینۀ  ماسکو سفر کرده اند. که این حرکات »ایله جاری « عدۀ کاسبکار سیاسی در افغانستان خود  

 دیگر بی قدری و بی ارزشی سیاسی در افغانستان را در اذهان مغرضان جهانی فراهم کرده است .  

این هیات افغانی چنان بی اهمیت وبی قدر تلقی شده است که هیچ مقام رسمی روسیه به پذیرائی آنها  

اکراتی که در آن  در میدان هوائی نرفته اند. هیات افغانی حتی باید مصارف کرایۀ موتر و صالون مذ 

 هیچ نقشی ندارند نیزخود بپردازند.
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و باالخره مقامات روسی از هر نوع دیدار با هیات افغانی، بیرون از نشست جلسات معذرت خواسته  

 اند . 

با سپاس از جناب محترم حمید عبیدی که در خالل نشرات وزین افغان جرمن آنالین  این اطالعات  

 کرده اند . را به خوانندگان گرامی ارائه 

 هموطنان گرامی !  

این نویسنده   یا منبع حقارت، که  حال قضاوت کنید که چنین تالش حقیرانه، مصدر صلح است و 

بائیست این مجلس را یک ِذلت ملی می خواند نه یک َزلت و یا لغزش، که صرفاً حرمت به ملت  

 سرفراز؛ اما در زنجیر افغانستان، باعث شد آنرا َزلت بخوانم. 

اساسی این است، هرگاه ماه ها مذاکرات مستقیم افغانها با طالب ها به نتیجه ای صلح آمیزی  سوال  

نرسید و تمام وقت مذاکره کنندگان َصرف مسایل بی ارتباط با صلح و طرح های سرسام طالبان  

  گردید و جز تشدید دهشت افگنی و قتل هر روزۀ بیگناهان مسلمان نتیجه ای ببار نیاورد، حال چگونه 

چهار کشور صاحب غرض در افغانستان می خواهند با دو ساعت مذاکره، این معضلۀ بیست ساله  

را در غیاب مردم افغانستان حل کنند. از طرفی به روشنی دیده می شود که خوش باوری های سیاسی  

در تغییر سیاست های جهانی ایاالت متحده ، همه سطحی بوده است، بخصوص تغییر سیاست خارجی  

ت متحده در پنجۀ دو حزب که بیشتر از پپسی کوال و کوکاکوال تفاوتی ندارند یک رویای میان  ایاال

 تهی است.  

آنچه در افق سیاسی افغانستان شهاب گونه جرقه می زند آن است که مردم افغانستان با آنکه با دل  

ی ای در سطح  وجان از اوضاع دهشناک کنونی در کشور بیزار هستند؛ اما بارقه های سیاسی و مل

ملت افغانستان متجلی گشته است که ملت افغانستان دارد به این ایقان می رسد که صلح با طالبان یک  

امر حیاتی است؛ اما تسلیم به  طرح القائی استعمار صغیررژیم  پاکستان، مولد و موجد صلح نیست،  

ج راه با فشار ترور و یا  و مبرهن می گردد که آنچه را الیه های باالئی طالبان می خواهند از ک 

توسط حامیان جهانی خود بر ملت افغانستان تحمیل کنند، مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان نیست،  

و همینجا است که طالبان دست نگر بیرونی نمی توانند با یک طرح ثابت وارد میدان شوند و هر  

ستند، آن اینکه در هر صورت  روز نوای نوی ساز می کنند. و فقط به یک طرح متکی و وابسته ه

ممکن باید قدرت سیاسی در افغاستان را قبضه کنند و بخوبی می دانند که هرگاه زمینه کسب قدرت  

را بدور از آرای مردم افغانستان و با انعدام ارزش های قانون اساسی افغانستان بدست آورند، و  

ی توانند، کاسبکاران سیاسی و  حکومت نیمه دموکراتیک را ساقط کنند، در آنصورت به آسانی م 
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معامله گران صلح پوشالی را چون گذشته در یک روز به فرار وا دارند و قدرت مطلق سیاسی را  

 در تعمیل دساتیر رژیم پاکستان بدست گیرند.  

 پایان
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