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 نوش داروی بعد از مرگ سهراب
 

ع اساسی بحران جنگ و قطپشنهادات "تفاهم" سیاسی، میانجیگری بر سر تقسیم چوکی های مقامات حکومتی راه حل 
چنین راه های حل و مانجگیری حق تلفی ملت مظلوم و بیدفاع بوده مردم را خونریزی در افغانستان نیست، بلکه 

  پشت نخود سیاه روان کردن است!
در دو دهه گذشته جامعۀ جهانی بخصوص ایاالت متحده امریکا پولهای زیادی را در افغانستان برای کمک بمردم 

ر رئیس جمهور باغی ایجادگ آیا جناب عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت "وحدت" ملی قبلی، سرازیر نموده است.
بحران کنونی که خواهان ایجاد فوری پست صدارت برای خودش است، افراد مسلح او دست به ماشه دفاتر دولتی را 

دگان جداگانه خود را دارد گفته میتوانند که تریلیونها دالر کشور اشغال نموده است، کابینه جداگانه، لست مذاکره کنن
 آن پولها در کجا به مصرف رسیده است؟  کمکهای ایاالت متحده امریکا و جامعۀ جهانی در دو دهه چه شده است؟

حیف ومیل کمکهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان را در راپورهای مستند سرمفتش )سیگار( کمکهای ایاالت 
متحده امریکا را درست بخوانید. پولهای تکس )مالیه( دهندگان کشورهای کمک کننده جامعه جهانی و ایاالت متحده 
امریکا در جیب مفسدین حکومتی و قراردادیهای جعلکار تهیه پشقل رفته است. مردم میداند و می بیند که تریلیونها 

ی دو دهه توسط حکومت های فاسد حیف و میل گردیده پول کمک های جامعۀ جهانی و ایاالت متحده امریکا در ط
ید چه اقدامات برای است. جناب شما هم یکی از متصدیان با صالحیت در دولت و پست های حکومتی کشور بوده ا

جلوگیری حیف و میل آن صورت گرفته است. پولهای کمک جامعه جهانی و ایاالت متحده امریکا به جیب های 
ا دیروز خر لنگ هم نداشتند مگر امروز میلیونر شده اند که میتوانند حکومت موازی را خالف کسانی رفته است که ت

 قانون اساسی کشور اعالن کند.
مدت چهار ماه چندین بار صندوق های  انتخابات براساس قوانین اساسی و قانون انتخابات کشور صورت گرفته است.

کمیسیون انتخایات به اثر  ور ناظرین باز شماری شده است.رأی دهی انتخابات توسط مؤظفین انتخابات در حض
تقاضاهای مکرر مردم و و اسرار دونار های کمک کنندۀ بین المللی انتخابات افغانستان اشرف غنی را بحیث رئیس 

مردم را تثبیت می نمایند براساس قانون کمیسیون انتخابات  ایجمهور اعالن کرده است. مرجع که ادعا ابطال آر
نه اعالن حکومت موازی ، قانون شکنی، تقرر والیان، اشغال مسلح دفادتر دولتی که بحران جنگ  غانستان است،اف

 را در افغانستان بیشتر ار پیش تشدید کرده است. 
در عوض اشغال مسلح دفاتر دولتی برای  شما در برابر امنیت مردم کشور مسؤلیت احساس میکردید، أاگر واقع

تان، باید افراد مسلح اشغال کنندۀ دفاتر دولتی را امنیت درمسال شوربازار را داخل شهر کابل  حفاظت چوکی های
( بیست وشش تن هموطن سیک اقلیت مذهبی افغان را 26توظیف میگردید تا دشمنان مردم افغانستان نمی توانستند )

 ظلم میکند؟  ل هنود و سیکبه قتل میرساندند. تا چه وقت شما با این ملت مظلوم و اقلیتهای مذهبی اه
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علیه اهل هنود و سیک اتباع کشور که  خشونت های مذهبی توسط "جهادی ها" گذشته ادامه تعصب در طی سه دهۀ
انه خ بیشترین یت آنان به ترک کشور آبایی شان مجبور شدند.کثرشمسی ببعد آغاز گردیده است، ا 1۳۷1از سال 

 غصب کردیدنظار شورای  شهر کابل توسط قوماندنان در شهر بشمول کارته پرون  های مسکونی اهل هنود و سیک
تعداد از مهاحرین اهل هنود و  است. در همین درمسال که تازه مورد حمله دشمن در مرکز شهر قرار گرفته است،

ور در اثر بی توجهی چوکی پرستان به امنیت اتباع کش سیک که بنابر بی امنیتی از والیتهای کشور پناه برده بودند،
   بیگناه به قتل رسیدند.

، بشرط آنکه شما نشانه گرفتن میله های سالح تانرا از رخ نندمردم کشور راه حل صلح و قطع جنگ را درست میدا
ای دیگر کشورها بطور بمردم اجازه تصمیمگیری آزاد را بدهید. مردم میداند که کشور به کمک ه مردم دور کنید.

یک روز کاهش و یا هم قطع خواهد شد، پس چاره  ابد آباد نمی شود. کمک های کشورهای دیگر یک روز نه،
سرنوشت مردم، دولت، حکومت و در مجموع ملت باید چه گونه حل شود. لطفأ انتقادات را دشمنی تصور نه کنید 

 . آنها را بیغرضانه به نفع منافع ملی کشور بخوانید
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