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 چه؟  یبرا  و یقدرت خواست ک از ی کنارزدن داکترغن
 

 
  یجوامع که ازنبود رهبر  دهدیو سوق م  یبشکل مدبرانه رهبر  یو ترق  ییخردمند و مدبر جامعه را به شگوفا  یرهبر

است،   یو روشنگر  یجامعه دچار فقر روشنفکر  یوقت  شوندیروبرو م  یجیافرادش به مرگ تدر  برندیخردمند رنج م
جامعه بصورت   کنند،ی وبه آن کار نم  ددهیباور را ازدست م  رییو تغ  یجمع  یهاروشنفکر و روشنگر به ارزش  یعنی

م  یشیفرسا روانه  مرگ   خواسته    نجاستیا  شود،یبطرف  روشنگر  و  روشنفکر  افراِد    ا یکه  درخدمت  ناخواسته 
جامعه به علم و    یوقت  ،یگان قرار دارند؛ نه ارزشها و منافع مل  گانهیمنافع خود وخدمِت ب  یقرارگرفته است  که پ

قا بازهم مرگش حتم  ییشگوفا  یی دانا   ست،ین  لیعالم حرمت  فاقد روح بوده بدون شک    ی ندارد، جامعه بدون علم 
با  شود،یم را  ابتکار  ها  دیپس  قدرت  که  نگذارند  و  باشند  داشته  دست  در  جامعه  آگاه  منابع   ایو    یخارج  ی افراد 

قشر   کیمختلف توسط    یها  رنگیول و ضوابط خود را بانحق ملتها را سلب، اص  یوجهان  یمنطقو  یاستخبارات
 ن یرای،سازمان ها و گروهها ز  ونیاسیس  یاست که بعض  نیهم  رماستیکه امروز دامنگ    یکنند، مشکل  یمزدورعمل

به هر نام که  زین نانیا راند،یم  تیشان حاکم یجامعه بر زندگ دنِ یشوند وبا هراسان یم لیو آن نام بر جامعه ما تحم 
  ی بدبخت  نیا  برد،یشان جامعه را به قهقرا م  تیموجود  رهیوغ  یک ی اتن  ،یقوم  ،یمذهب  ،ینیاند، چه د  ستیند ترورباش

خود را نداشته باشند    یرهبر  نیو انتخاب درست جهت تع  شرفتیپ  ی راه ها  ،یکه جامعه اصول زندگ  دهدیزمان ُرخ م
رهبر،    را   شتنیجامعه حاکم شده و خو   یباال   زهیحق از جامعه گرفته شود و افراد با زور تفنتگ و سرن  نیا  ایو
 بتراشند.   یجمهور سیو رئ دیپادشاه، قا ن،یرالمومن یام

ان  دادن دولت افغانست  تیبا طالبان و کم اهم  کایمشکل روبرو اند زدو بند امر  نیدر افغانستان هم افغانها به هم  امروز
 ز یندارد به م  یو حقوق  یاسیس  تی نوع مشروع  چیگروهٔ که ه  کیبا  دیبا  کایکه چرا امر  اوردیم  انیسؤال را به م  نیا

دولت افغانستان بود بدبختنانه؛ که   یرهبر  فیخود تالش بخاطر تض  نیو با آنها موافقتنامه امضا کند، ا ندیمذاکره بنش
ها درع  کایامر  شی پ  ریممتد جان بس سف  یانجام شد، مالقات  از   کاوی امر  تیحال حما  نیبا عبدهللا عبدهللا و  ناتو 
داکترزلم  یجنگساالران ،مالقاتها پنهان  اتو  ونیاسیبا س  لزادیخل  یآشکار و  دولت    تهیربه اصطالح مطرح همواره 

واضح است   کا،یمنافع امر  ایعمل منافع افغانستان نهفته بود و    نیدرا  ایکرده است، آ  فیضعافغانستان را ت  یمرکز
جا    نیازقدرت کناررود از هم  یکه داکترغن  دیگویم  ن یشاه  لیآن نهفته است حال که سه  یو شرکا  کایکه منافع امر

 . میاندازیب  ایتوضح الزمست نگاه مختصربه قضا یبرا ردیگ یسرچشمه م
در    یاجتماع  ،یاسیس   ی اقتصاد  ستمیدو قدرت و دو س  انیخصمانه م  یها  ییارویسدهٔ رقابت ها و رو  ست،یسدهٔ ب 

جنگ سرد با    ن یقرار داشت، حال ا  یدار  هیدر برابر جهان سرما  ،یستیالیسوس  یشورو   ریجهان بود، اتحاد جماه
را بخود    یابتیبنام جنگ  ن  دیجد  یلیادرمنطقه سبب شده  که جنگ شکل و شم  یدرنظرداشت منافع بزرگ اقتصاد

 ر، یسدهٔ اخ  مین  بیو ناتودر قر  کایرحمانه ملت افغان، چه به دست مجاهدان، چه طالبان و چه امر  یکشتار ب  رد،یبگ 
 یبرنامه ها  یراه  یهر نوع مانع ازسر   یملت سرکش و برداشتن جذر  نیا  یدستجمع  یکه به منظور امحا  نیجز ا

ا  ندهٔ یآ از   شیرا پاکستان ب  فه یوظ  نیتواند، اکنون ا  یتصور شده نم  یگرید  زیباشد، چ  یجهان  سمیالیامپر  یمنطقه 
 یباز دانیتوان گفت که کشور ما م یبرد، به اختصار م  یم شی به پ ت یبا موفق ورندی در هر دو طرف خط د گرانید

 کیولوژیدیو در کنار آن، تقابل ا  گرید  یاز سو  هیو روس  نیسو، چ  کیو ناتو از  کایبزرگ قرار گرفته امر  یها
 و عربستان.   رانیا

که درد    انهیم  ییایکشورهاو آس  نیدرا  یثبات  یب  جادیو ا  نیوچ  هیروس  یها  میبه حر  یکشورما جهت دست دراز  اکنون
سبب    کیواکونومیوج  ک ی ژیسترات  ویج  تیموقع  نیمناست قرارگرفته است، ا  تیکند درموقع  جادیا  تواندیم  هیسربه روس
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استفاده مثبت صورت   تیموقع  نیآنکه ازا  یبجا  دبختانهشده تا افغانستان درمحراق توجه قدرت ها قرارداشته باشد ب
 دونیو ب   کیستماتیدر سمت شمال به صورت س  یقرارگرفته است، سقوط ولسوال  گرانیمنافع د  یقربان  شتریب  ردیگ
آن قدرت    گرانیاست که باز  یینشان دهندهٔ باز  هیمترقبه به ترک  ریحال برآمدن جنرال دوستم طورغ  نیدرع  ریف  کی

  ا یوبرخورد گروه اشغالگرطالب و   ریف  کی  یهادرشمال بدون حت  یاندکه پشت پرده قرار دارند سقوط ولسوال  یها
 ی که در شبکه ها  یاست، خبرها  هیبرخورد گروه داعش درعراق وسور  هیطالب درشمال با مردم کامالً شب  رنامیز

شمال متمرکز گردند    درسمتازداعش    شتریب  یبرآن است که گروه ها  میکه تصم  دهد یدرز کرده نشان م  یاجتماع
خود را در   تیمسلح مصروف اند تا موجود یها به خلع سالح باشنده گان و گروه  ها یاشغالگراِن طالب در ولسوال

  و مستحکم سازند. نیها مطمئ یولسوال
تُرک ها درآن    یو قواء  نظام  ردیکابل را به عهده گ  ییهوا  دان یو پاکستان که قرار است کنترول م  هیترک   کایامر  مثلث

با انتباه گرفتن   هینظر  نیا  دیباشدشا  یو کارمندان خارج  پلوماتهایخروج د  یبرا  نیدورمطمئیکور  کی  دیمستقرگردد شا
دوستم ازشمال آمدند و کنترول   یها  شهیگرفته شده باشد که مل  هللا  بیکابل در زمان داکترنج  ییهوا  دانیاز سقوط م

ازا  ییهوا  دانیم گرفتند  عهده  به  داکترنج  نیرا  م  ب یروخروج  افغانستان  از  م  سریهللا  هم  ازطرف   تواندینشد، 
فغانستان استفاده کرده  با جذب درا  هیاز وجود ترک  خواهندیمنطقه دارند م  ن یبادرنظرداشت اهداف که قدرت ها درا

 شتردریرا ب  انهیم  یای آس  یعنیقوم گسترش دهند که ترکتباران آنطرف مرزآمو  نیا  نیترک تواران نفوذ خود را درب
آسان نفوذ  ی از راه ها یک یبرخورداراست  یترکان دوطرف مرز ازنفوذ خوب نیبرخواهند گرفت، جنرال دوستم درب

 ه یترک  فیاز وظا  یک ی   تواندیآنها درشمال م  ییو جابجا  تانبه افغانس  انیوجود ترکهاست، انتقال داعش  انهیم  یایدرآس
با داعش رابط خوب داشت    هیدرزمان جنگ عراق و سور  هیخواهدشد، ترک  یکابل سازمانده  ییهوا  دانیباشد که ازم

 ق ی از طر  دندیجنگ یم  هیدرسور  کایامر  که درکنار اردو  یهزار داعش  ستیناشده وجود دارد که ب  دیاخبارتائ   یبعض
 الت یتوسعه طلبانهٔ تُرک ها که تخ  یها   شهیاند  توانیکابل به شمال انتقال خواهند شد، ازطرف هم نم  ییهوا  دانیم

و برنامه    قیدق  دیکابل با  ییهوا  دانیافغان درم  یتیامن  یروها ین  فهیپرورانند ازنظرانداخت، وظ  یرا درسر م   زمیپانترک 
 .  دداشته باشن قیئي باشد تا به عملکرد ترک ها نظارت دق

و  یمراکز قدرت اقتصاد عیو انتقال سر  ایدر آس یاقتصاد یجهش ییانکشاف و شگوفا گری دلچسپ ومعاصر د مسئلهٔ 
  نیچ  ه،یبزرگ از نگاهٔ ساحه و نفوس؛ روس  اریکه سه کشور بس  ی ازغرب به شرق است، در حال  شرفته،یپ  یتکنالوژ

  ا، یزیمال  تنام،یو  ا،یهمچون کور  گریکوچکتر د  یاکشور ه  ند،یمایپ  یشان را م  یرشد اقتصاد  یلیو هند، با سرعت تعج
  ، یاسیتمام تالش ها هم س  کایامر  ل،یدل  نیروند، به هم  یم  شیبا آهنگ رشد خوب شتابان به پ  زین  رهیسنگاپور و غ

وقتاً فوقتاً    یتنش ها  رود یم   شیروند بکارانداخته و به پ   نیاز ا  یریخود را جهت برهم زدن و جلوگ  یو اقتصاد  ینظام
و   کا یرول مهم را به نفع امر یباز نیا زدریبه همه اشکاراست، تالش ها برآن است که افغانستان ن هیو روس  نیچبا 

چنانچه درظرف   ستی چندان عالقمند نبوده و ن افغانستان    یو غرب به رشد اقتصاد  کای رو امر  نیکند از ا  یغرب باز
بخاطر   یبخاطربهبود اقتصاد آن نکرده است حت  تاندرافغانس  یگذاری گونه سرما  چیه   کای سال گذشته امر  ستیب  نیا

چشمان هر    یشرویصورت گرفت پ  کایاکنون که خروج امر  نیهم  جهیکارارزشمند انجام نشده نت  زین  زمیترور  یامحا
 د یافغانستان نبا  گردندیم  یچ  یکشورپ  نیبرد که آنها درا  یپ  دیقدرت ها با  کیقرار دارد پس به مقاصد دور ونزد  کی
از    تیزماِن به دولت افغانستان صورت گرفت که مردم درحما  کایامر  یدل ببندد، کمکها  کایامر  ی ها  مکبه ک  ادیز

جنگساالران   زشیخ  نیصورت گرفت تا دررأس ا  یبه هرطرف انجام دادند گرچه تالش ها  یمردم  یها  زشینظام خ
ها در   زشیخ  نیا  میت دولت درتنظیقاطع  یدولت کاسته شود ول  تیازنفوذ وحما   بیترت  نیسابق قرارداده شود و به ا

  ی پ  کی  اتیوال  کایکه با خروچ امر  گفتندی م  کایامر  نی تالش ها را کندساخت،  ورنه مسول  نیو اردوا  سیچوکات پول
  ی لفونیت  یبا داکتراشرف غن  دنیجوبا  یآقا  یماه جوال۲۳! روزگذشته  زیسؤال برانگ   ینیشبیسقوط خواهدکرد پ  گرید

آوردن صلح درافغانستان است چرا درمورد    ی واقعاً  صادقانه پ  کایداد اگر امر  یظامن  ی صحبت کرده  وعده کمک ها
افغانستان سهبلکه پاکستان را درحل    کندیتفاوت برخورد م  یپاکستان نه تنها ب اتهام    میمسله  ساخته است، چرا به 

 کای امر  ست یبحث ن  زم پس حرف معلوم است ال  کنند،ی نم  میکشور را تحر  نیدرپاکستان ا  یستیگروه ترور  ت یموجود
 .    تیجمهور ای دولت طالب باشد و  نیاگر ا یحت  باشدینم یو قو کپارچهیحکومت  کی جادیا یدرافغانستان پ

 

   ست؟یقدرت خواست ک از یداکترغن  کناررفتن
 

ازقدرت کنار نرود صلح    یو داکترغن  دیایکارن  یرو  دی حکومت جد  کهیمصاحبهٔ اعالن کرد »تا زمان  یط  نیشاه  لیسه
چه کار را انجام داده که آن مورد قبول طالب    یاست که داکترغن  نیدر افغانستان برقرار نخواهدشد«، سؤال درا

 کنم.  میمشت نمونه خروار تقد یداکترغن یادینظر طالب است؟ الزم است چند کار بزرگ وبن نیاواقعاً  ایآ ست؟ین
 

 بود.   یآتش بِس سه روزه داکترغن نیاول جادیوا یصلح رفتن به راولپند یبرا یعمل یگام ها نیمبتکراول-۱
 

 شد.  لیتبد ی پاکستان آزاد و به چارراهٔ تجار یافغانستان از انحصارتجار-۲

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 سالم آب بوجود آمد.  تیریبار مد نیاول یبرا-۳
 

درحال    ایانجام شده و    یجنوب  یایبه افغانستان و آس  انهیامیوتاپي از آس  کهزاریکاسا  یبرق واردات   یانتقال پروژه ها-۴
 کاراست. 

 

 .   رتانیبندر و ح رخانی، ش  ،غالم خان نهیاز بنادر چابهار، آق یبهره بردار -۵
 

درکنر،    ګیوڼما  ،یکندیبرق سلما، کمال خان، شاتوت، شاه وعروس، شورابک دربدخشان، سوختک در دا  یبندها-۶
 کار قرارگرفته اند.   اتحتیو یسرو ایگریبند خورد وبزرِگ د۱۵بند پاشدان درهرات و 

 

 . یها تجارافغانصادرات کاال  یبار برا نیاول ی برا  ییهوا یزهایدهل جادیا -۷
 

 . گریخورد وبزرگ د یصدها پروژه ها جادیا-۸
 

  رانگریجنگ و کهیهمه دستاوردها درحال نیفراموش که ا دینبا
 

 است صورت گرفته است.  انیدرجر
 

 :  د یپرس دیحال از طالبان با 
 

   ست؟یانجام داده کدامش مورد پسندشما ن یفوق که داکترغن یکارها ایآ -۱
 

  ی داغ و درد ب  یرا ب  صدمردمیف۹۹  نیشما هم  یافغانستان مسلمان اند ول  صدمردمیف۹۹که    دیگو یشما)طالبان( م -۲
  د؟یشما خواهد بخش  یرا برا نیمردم ا دیکنیفکرم د ینموده ا لیشان به جهنم تبد یرا برا یزندگ دیکشته  نگذاشته  ا

 

، سپاه    یاس آ  یآ  شود؟یم   رونیکه ازحنجره شما)طالب( ب  ستیصدا ک  نیازقدرت کنار رود« ا  دیبا  یداکترغن»-۲
 آنها؟  اهرسهیپاسداران، غرب و 

 

 است؟    دهید  انیز  یخردمندانه داکترغن  یافغانستان و رهبر  یدستاوردها  نیمعلوم است که منافع باداران طالبان از ا-۳
 

  را یاست ز  یمعن  یادعا پوچ وب  ک ی  نیا  کاست یدست نشانده امر  یکه داکترغن  دیادعا را دار  نیاگرشما)طالبان( ا  -۴
  ن یعمال نابکار خودطالبان آمده اند و ا  جهٔ یدر نت  انیکایرا آورده ونه دعوت کرده است، امر  انیکاینه امر  یداکترغن

نشاند توافق نامه را هم   یرا آورد و به کرس  یحامدکرز  کایامر دادند و    کایطالبان بودند که کشوررا در اشغال امر
امضا کردند که   یربان  نیبرهان الد  یحکومت آنوقِت آقا  رخارجهیو داکترعبدهللا عبدهللا وز  یقانون  ونسی ،    میفه  میقس

  د یکنیجورم  یالفو حکومت موقت و ائت  دیها مشکل ندار  نیوارد افغانستان شدند شما)طالبان( باا  انیکایبه اساس آن امر
 عجب است؟     د،یمشکل دار یبا داکترغن یول
 

است که    نیا  تیواقع  ست،یخواست باداران تان ن  یکه داکترغن  دیکنیچرا مردانه وار اعتراف نم  نیشاه  لیسه  ی آقا  -۵
 .   ستیشک ن یجا چیه نیو درا کاستیو امر یغرب یکشورها یوحت رانیخارچشم پاکستان ا یداکترغن

 

 ملت:  کی در یزعامت مل ضرورت
 

زعامت را ازملت ما    خواهندیچرام  ا،یدر  کی بامفهوم    یجمله ساده ول  کی  نیا  «یک ی  یهمه وهمه برا  یبرا  یک ی»
  ی خال  ن یبه ا  یگاه  ایآ   م؟ ینگرفته ا  و پند  میخود درصدسال گذشته نادم نبوده ا  یمگر ما از دست دادِن زعامتها  رندیبگ 

 . میرا بنگر تیووضع شترفکرکردهیبا دقت ب یرا کنار گذاشته کم ینیخوشب  دیائ یب م؟یا دهیشیبزرگ اند
و هند    ه یروس  ن، یمبدل گردد که چ  یبزرگ جهان  یاقتصاد  یمرکز  کیقراراست به    ایدرفوق گفتم آس  همانطورکه

ارزنده خواهند داشت بخصوص چ ها  دنیکه درصدد کش  نیدرآن رول  برا  لیبد  یراه    ی راقتصادیتسخ  یو موثر 
وصل کردن کاشغر به گوادر پاکستان،   دیجد  شمیو راه ابر  شمیراه ابر  جادیرا بخاطرا  یاست وتالشها   یو جهان  یمنطقو
درآن کشور، و ده ها پالن خورد وبزرگ براه   یاقتصاد  دوریکور  جادیجهت ا  شیبه بنگلد  یارددالریلیم۴۰کمک  

و اروپا نگران کننده   کایپروراند که به امر  یجهان پالنها را در سر م  یاقتصاد ابرقدرت شدن    یبرا  نیانداخته، چ
 است. 
 واخان چرا خاموش است؟     دوریکور  ای  شمیابر  یپروژهٔ راه  یکار داکتر غن  نیاول  میترنگاه کن  قیبه گذشته دق  یاگرکم

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نمود یم  لیو اروپا تبد  ایآس  یکه افغانستان را از خاک بلندو به چار راه اقتصاد  یاقتصاد  یپروژه ها  نیاز بزرگتر  یک ی
 چرا امروزخاموش است و چه شد؟  

 شد؟   کردچهی لوگر و تورخم وصل م نکیرا به مس ع رتانیآهن که ح خط
به علت مشکالت   و در ظاهر  کا یواخان که بنابر مخالفت امر  دور یپروژه ها و پروژهٔ کور  نیاست که ا  نیا  تیواقع
نامعلوم   لیبنابه دال  التشیتفص  د،یگرائ  یکرده اند به خاموش  جادیقدرت ها ا  نیکه مزدوران حلقه بگوش هم  یتیامن

 قیو از طر  افتی  یادامه م  رانیگاه ها و منابع نفت و گاز ا  رپروژه ازقلب افغانستان تا بند  نیمنتشر نشد، احتماالً ا
 .  دیرسیتا اروپا م هیوترک  جانیترکمنستان به آذر

و    یو اقتصاد  یجهان  یبازارها  ی است که جنگ سرد رو  نیتلخ ا  تیاساس آنچه که درفوق به آن اشاره شد واقع  به
  ران یپاکستان و ا  نکهیحال نتها ا  م،یرقابتها هست  نیا  یاست و ما قربان  انیوهند درجر  هیروس  ن،یاز نفوذچ  یریجلوگ

کارا    یبا رهبر  یدولت قو  کیوخودکفا باشد و    یقو دبه اقتصا  یمتک   ،یکشورمتمدن، مترق  کیافغانستان    خواهدینم
بلکه کشورها باشد،  داشته  ابحار و غول ها  یو خردمند  آن هم عالقهٔ به شگوفا  کیشر  یاقتصاد  یآنطرف    یی با 

  د یوار هم خواهد رسهمج یکشورها نیکار به هم نیندارند، ضربه ا یخردمند درآن، دلچسپ یرهبر کیافغانستان و 
 نیامربا متحد  قتیدرحق یو دولت فعل  ی مل یآن به اردو یباوجود کمک ها کایقدرتها نشوند، امر یهااگر متوجه پالن

که    تیو فاقد صالح  ف یمرکب از جاهدو مجاهد، طالبان و تکنوکرات اند، تا حکومت ضع  جادیخواهان ا  کجایاش  
  ی را مهارکردن و باز  یداکترغن  ی قتصادا  یکه پالنها  دانندیبکوبند را به وجود آورند، قدرتها م  گریبرسر د  یک یباز،  

  ی که درعرصهٔ اقتصاد  ستیگرنید  یاز قدرت زده شود کس  یبس دشوار اگر و  ستی کار  یدراموراقتصاد  یدادن و
  شوند یاصالً گذاشته نم  میندار  یکسبلکه    میکه ما به فقدان اقتصادانان مواجه    ستین  یبدان معن   نیرا پرکند ا  یو  یجا

  ی ایو آس  انهیم  اینقطهٔ وصل آس  کیخوابها افغانستان را که ب  خواهندیم  بیترت  نی.  بدکندرا پر  یداکترغن  یکه جا
  ی جوال۲۲ خیبتار ایتالیدر روِم ا کایو امر یاروپا یمبدل کنند، جلسه کشورها  یدیناام أسیتا اروپا بود را به  یجنوب
  یآن حذف داکترغن  شتریهدف ب   جزآنست،وآتش بس    یحکومت انتقال  ک یپنج فقره ئي درآن که انتقال قدرت ب  صلهیو ف

انتقال حکومت  بوجودب  یاست،  خنث  دیایاگر  شخص  رأس  ]بل  یدر  آقا  ی و  مانند  که  گرفت    یصاحب[قرارخواهد 
  ی و نه اقتصاد ونه طالبان به رشد اقتصاد   داندیم  استیس  یطالب که نه کس  نیباشد درب  تیودرا  تیریفاقدمد  یحامدکرز

 ی حکومت انتقال  ،یحذف داکترغن  یعنی  یمدعاست، حکومت انتقال  نیثبوت آشکارا  نهاآ  یرانگریکشورعالقه دارند، و
سپردن سکان قدرت افغانستان به    یعنی  یسابق درقدرت حکومت انتقال  نیساختن چپاولگران و مفسد  کیر یش   یعنی

منافع    نیوخود تأم  ند،ی نمایکه است رهام   یروز  هیوس  یافغانها را بازهم درهمان فقر وبدبخت    بیترت   نیپاکستان، بد
  نیبهتر  اورندیصلح ب  خواهدیاست نه طالب، طالب اگرم  گرانیصدا د  شودیباالم  نیشاه  لیآنچه ازحنجرهٔ سه  کنند،یم

افغانستان دست دارد وهم شخص    یرانیو و  یزیاست چون نه درفساد نه درخونر  یشان اتحاد با داکترغن  یانتخاب برا
اتحاد و ائتالف کند   نیو چپاولگران ومفسد  رانگرانی با و  خواهدیبا تأسف که طالب م  یعالم و وطندوست است، ول

خردمند، دلسوز   یبرسد تا رهبر  یو ترق  یبه تعال  تواندیکشور نم  کی.  زنندیخوب وعالم را حذف و سرم  یانسانها  یول
 نیآفر جعهفا تواندیشخص م کیملک حذف  کی ینابود یدرآن وجود نداشته باشد! پس برا یو کارا و زعامت واقع

کشور،   ندهٔ یو آ  یاند نه منافع مل  استیو سفارت وزارت ور  یکرس  میتقس  یتمام شود بدبختانه در افغانستان همه پ
و   یباوجود همه کاماش    میوت  یو در رأس آن  داکترغن  تی تا ازجمهور  کندیم  جابیکشور ا  یاوضاع فعل  ط،یشرا
تعصب و    دیوجودندارد با  یو حال واحوال فعل  طیدرشرا  نیجزا  نهٔ ی کرد کز  تیو ازآن حما  ستادیکه دارد ا  یها  یکاست

 نخواهد داشت.  یسود یمانیکه پش  دیشیاند دیکشور با یرا کنارگذاشت و به منافع مل ینیب  یپا شیپ
 

 انیپا
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