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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۴/۲۳

ابراهیم خیل

خدمت تمام افغان های وطندوست وبا عزت
میخواهم نکات چند پیرامون موضعی گیری  11کاندید ریاست جمهوری که هنوز نه برنامه ونه موقف شان دربین
جامعه ومردم افغانستان معلوم است بعرض برسانم.طوریکه شما هم از طریق میدیا شاید اطالع حاصل کرده
باشید که کاندیدای ریاست جمهوری میخواهند طرحی را ترتیب کنند که رئیس جمهور را برطرف کنند و قدرت را
به خود شان منتقل کنند صرف نظر از این که فکر کنند که چه عواقب به قبال خود خواهد داشت  ،همچنان این 11
کاندید محترم بجای اینکه خود را بامردم خود هماهنگ ویکجاساخته نظریات وتصامیم لویه جرگه مشورتی که
باالترین مرجع تصمیمگیری در افغانستان است بگوش جهانیان برسانند که در همچو شرایط اساس وتعین کننده همه
با هم در عقب تصمیم مردم افغانستان قرار داریم اینها به دستور باداران خارجی خود خالف منافع ملی افغانستان
دست به تحریم لویه جرگه مشورتی زدند .اینهاازمردم وتصامیم مردم هراس دارند بخاطر که اینها از بین مردم بر
نخاستند اینها منتظر قومانده سفارت خانه های خارجی هستند  .بنده به طور مثال به یکی دو حادثه که شاید اش
بودیم تماس میگیرم .
آغائی نورالحق علومی یکی از جمله جنراالن دوران کارمل که بعدا ً باالی دولت نجیب هم تحمیل شد که به صفت
جنرال در اردو کار بکند .آغائی علومی نقش بسیار موثری داشت در کودتاه سال  1992که باعث سقوط دولت
داکتر نجیب شد بدین معنی که یک تعداد جنراالن دوآتشه پرچمی وحزب جمعیت اسالمی و دوستم که به مشوره
روسها( مالقات استاد ربانی و بوریس ایلسن رئیس جمهور روسیه  ) 1990طرح بنینسیوان ملل متحد را ناکام
ساختن و قدرت را شورائ نظار بدست گرفت البته نورالحق علومی  ،جنرال نبی اعظیمی ،جنرال آصف دالور،
وداکتر عبدالرحمان معاون شورای نظار مسئولیت سوق واداره رابه دوش داشتند ( .کودتای  ۱۳۷۱در یوتوپ).
بنده به این نقطه بخاطر تماس گرفتم که حالی هم مثل همان سال  1992آغایی علومی یکبار دیگر با جمع کردن
چند کاندیدای ریاست جمهوری که شاید آنها هم آگاهانه و یا ناخودآگاه از این پالن شوم آغایی علومی حمایت کنند
تاکه یکبار دیگر افغانستان را به طرف جنگ داخلی تنظیمی و قومی مثل سال  1992سوق دهند .
من فکر میکنم که این کاندیدای ریاست جمهوری افراد عادی جامعه هستند نه بیز مردمی دارند و نه نمایندگی از
مردم بیچاره افغانستان می کنند صرف بخاطر شهرت و پول دار شدن خود را کاندید کردند البته باید گفت که اینها
اصآل به ارزشهای ملی کشور معتقد نیستند.
بطور مثال :آغایی لطیف پدرام اصآل به نام افغان وافغانستان معتقد نیست.
آغایی اتمر واپارات شورای امنیت از سفارتخانه های خارجی بنام معاش پول دریافت می کردند.
دیگر کاندیدای ریاست جمهوری همچنان پول ،موتر های زره بر دربر دریشی های  45000دالری نگرفتن تذکره
هایی الکترونیک بخاطر درج کلمه افغان  ،شب نشینی ها و پارتی ها در سفارت خانه های خارجی و غیره
وغیره ...
من فکر میکنم که مردم افغانستان آن مردم دیروز نیستند که با سرنوشت شان بازی صورت بگیرد واین کاندید ها
باید هم این را مدنظر بگیرند که دیگر مردم افغانستان خوب ،بد ،نوکر خارجی ،جاسوس ،تجاران قومی ومافیایی را
تحمل کرده نمی توانند .
تشکر

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

