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 ۲۹/۰۶/۲۰۱۷          زلمی نصرت

 

 ناکام خام و یائتالف ها
 
 تیدوستم، محقق و جمع ائتالف شود،یم دهید کایامر کیژیتحقق اهداف سترات زمیکانیکه در م یریتغ

 ردګیکه صورت ب یهر شعار و نام ریائتالف ز نی. هر حرکت اناکام و شکننده ست،یائتالف یاسالم
 یوپاشسقوط نظام( باعث فر ایو  یباشد، چي فشار و مجبور ساختن دولت به استعف یطلب ازیامت یچ)

 . رددیګم ینمؤتلف نیائتالف و ختم نقش خود ا یو اقتصاد یاسیس - یلرزان نظام یکامل ساختار ها
 

 طلب: ازیامت نیقابل توجه مؤتلف فلهذا،
 

 ،رفتګموقف نه خواهد  1371چون سال  سیلګو ان کایامر ــ 
 

 ،دیبر سر انها نه خواهد بار ریګباران دالر د ــ 
 

 ،وزنه در کابل حضور دارد کیبا  یاسالم تیخالف توقع جمع یحزب اسالم ــ 
 

 ،شده است میمربوط محقق به پارچه ها تقس میو جنبش و تنظ تیجمع ــ 
 

که مامور شاهد است  خیقرار دارد.تار سیلګو ان کایامر یپا ریدر ز یکاغذ یببر ها نیدست ا کی ــ 
 ،شوندیکشته م انهیوحش ایشده  وانهید ایدوطرف و چند طرف 

 

 ،رفتګموقف نه خواهد  کایامر کیژیمقابل اهداف سترات اهګچیو قطر ه هیترک ــ 
 

 ،دارد یفعال و خنث ریغ استیس یدر عرصه جهان شهیهم نیچ ــ 
 

 ،خود را از دست خواهد داد یو عربستان بقا کایو امر سیلګان تیپاکستان بدون حما ــ 
 

با  ریګخورده و هند د رهګ کایامر کیژیدر افغانستان منافع هند با منافع سترات کایبا حضور امر ــ 
 ،سرد در معامله قرار ندارد ګچون دوران جن هیروس

 

 انهیم ییایاس یاز دست داده،کشور ها انهیم یایخود را در اس راتیهر روز تاث ذشتګمسکو با  ــ 
 ،باشندیم ایبا حنوب آس یمناسبات تجارت سترشګن هم خواها

 

 ،ندارند یدر شمال و در تمام کشور مردم از مسکو خاطرات خوشــ  
 

 ،است ریدر دولت هم در حال تغ یقدرت نظام النسیب ــ 
 

است  یرګیدر حال شکل  یمدن یبا همه فشار ها در جنوب و شرق و غرب و شمال ساختار هاــ  
 کهټیفروشان و  نی. چون مردم از درودیشده م تریقو یمرکز یاز ساختار نظام قو تیو مفکوره حما
 نفرت دارند. یغر هډساالران و لن ګداران قوم، جن
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شده  ګعنوان قادر به اشغال ار چیغران خواهد توانست اشوب و وحشت بر پا کنند، اما به ه هډلن
ها و  یهمه کمبود افت،بایدوم خاتمه خواهد ثور  انیکودتاچ لیخالف م 1371 خیتار نباریتوانند،اینم

 تیابلکه حم ست،یاشخاص ن ایاز شخص و  تیاز نظام حما تیمشکالت که در دولت وجود دارد،حما
 مردم است. یبند واحترام به را مین یموکراسیاز د

 

 ،موجود و تداوم آن است یمدن یاز ارزش ها یاز سلسله ا تیحما ،از نظام تیحما
 است. یو ثبات نسب یاقتصاد ،یاسیمثبت س یاز حرکت ها تیحما ،از نظام تیحما
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