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 دربدر چوکی سفر محمد محقق در
 

، معاون دوم رییس "تی "صلح و اعتدالمحمد محقق، رئیس حزب وحدت مردم افغانستان و معاون پیشین تیم انتخابا
و  است متوقف شده به دلیل اولویت دادن به صلح فعالیت این تیم که اعالم کرده اجرائیه حکومت دوسره عبدهللا عبدهللا

 .کنداو از دسته انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدهللا عبدهللا حمایت می
 

 ".  اش خوانداش به تیم "ثبات و همگرایی" را روشن نبودن موقف تیم قبلیاو دلیل پیوستن "
 

که توسط وی  علت دو وجود دارد، هر تناقض حقق بدون تحقیقآقای م دو ادعای هر ببینید که دربین
 . حقیقت ندارد از یک در بدر دیگر رخت سفر بسته اند مجبور را جناب شان و شدۀ پیشکش

 

  ؟به دلیل اولویت دادن به صلح توقف کمپاین: الف
      ؟حنیف اتمر روشن نبودن موقف تیم : ب
 

است و  شده ناکام وعرقریزیهایش با تمام تالشها این سید پیشوا که خواهند بود آن چی واقعی علت
  .در بدر سر میزنند امتیاز وکرسی آوردن بخاطر بدست بوده سرگردان هم هنوز

  صرفه نمی کنند؟ دروغ گفتن ازهیچ نوع افغانستان و بیدفاع به پیشگاهی ملت مظلوم محقق 
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باسواد  و انسان مصمم یک درصورتیکه .نادرست است اند تذکر داده آقای محقق را که فوق متذکره هردو دلیل
وهریک ازخود  هستند دو پدیده متفاوت انتخاباتی  و روشن نبودن موقف تیم  صلح امر اولویت به میدانند که باشد

   .دارند ار جدگانۀ و روش مسیر
 

آستین چپنش  به آنان درعوض دست دادن به مظلومین بیچارۀ کشورما  درهنگام پیش آمد وأل: از سید پیشوا کها
موقف تیم حنیف اتمر روشن نبود  هم توضح بفرمایند اگر واقعآ لطفأ را دراز میکنند می پرسیم

    ؟ه کیستاین گنا پیوستید تیم بدون موقف روشن حنیف اتمر به اول در شما چرا
 

همۀ تیمهای  مدتها قبل  است، وآنی نبوده اتفاقی حادثۀ کاندیدی بودن ریاست جمهوری درافغانستان یک درحالیکه
   .بودند جعلی متعدد جنگساران برای کسب مقام ریاست جمهوری صف بسته

ریاست جمهوری  به کاندید شدنشان در مورد  با اعضای تیمهای  هردو تیم هم تیم حنیف اتمر وهم تیم عبدهللا عبدهللا
درکمسیون  بحیث کاندیدان ریاست جمهوری همزمان هردو تیم .طویل المدت بوده اند افغانستان سرگرم مذاکرات

   .ثبت نام کرده اند افغانستان انتخابات
ده بود مدتها قبل نوار صوتی محمد یونس قانونی درشبکه های اجتماعی پخش ش  به این حقیقت مسند توجه نمائید،

که " تنها  گفته بود تلیفونی در شمال کشور "اسالمی" قانونی بیکی از قوماندانان جمعیت آقای که
پخش این نوار ازیکطرف خشم اعضای    ".حنیف اتمر است اشرف غنی را از ارگ بیرون کند میتوانند کسیکه

اشرف غنی و  انتخاباتی درمیان رقابت از جانب دیگر علیه یونس قانونی برافروخته بود و را " جمعیت "اسالمی
   .به سرحد دشنام و تعرض شخصیت نیز کشانده شده بود  حنیف اتمر

واقعأ متعهد در راه خدمت به  به بلندترین مقام کشور کاندید هرگاه اگریک تیم : ثانیأ
انتخاب  شمرده راه الویت صلح را که برای منافع ملی کشور مقدم همتذکر تیم وقتیکه در ، باشند متحد ملت

ملی کشور  علیای و به منافع  زدن منافع شخصی و پشت پای کسب ثبوت برای تیم خود رها کردن آن  ،نمایند
   .حق و صالحیت رهبر شدن را برای کشور ندارند و افراد چنین اشخاص  .است

 

آنهم وجود ندارد. ساختارهای تنظیمی  جود است وحاجت به بحث وتفصیلی طویلواقعیتهای عینی و مستند فراوان مو
برای منافع  وسایل تداوم جنگ بیگانه گان بوده و قطعأ بصورت کل ساخته شدۀ دست پاکستان و ایران درافغانستان

   .ملی میهن نمی اندیشند
 

گان خارجی  منافع دست پرورده از ایتتمام تالشهای این حلقات بیگانه پرست برای منافع شخصی خود شان و حم
   .شان است

    . میدارم عرض شما را مختصربحیث مشت نمونه خروار خدمت  دراینجا میخواهم چند موضوع
صلح کامأل صحت ندارند. مذاکرات "صلح"  انحالل تیم حنیف اتمر صرف به بهانۀ توقف کمپاین بنام الویت ــ ۱ 

   .آغاز گردیده است ریاست جمهوری افغانستان شروع کمپاینهای انتخاباتی پیش از امریکا با طالبان یکسال قبل
به امتیازات  اخیر چندین دهه در طی که اند "جمعیت "اسالمی اتمر ناشی از چند دست بودن حنیف علل انحالل تیم

چهار دسته به  به سه و درمرحله اول  "جمعیت "اسالمی .عادت کرده اند درمقامات دولتی افغانستان خارق العاده
   .پیوسته اند ریاست جمهوری تیمهای مختلف انتخاباتی

   .دسته اول صالح الدین وزیر امور خارجه افغانستان به تیم عبدهللا عبدهللا پیوسته اند *
   .دسته دوم یونس قانونی بود که به تیم حنیف اتمر پیوسته بود *
   .سته اندکه به تیم اشرف غنی پیو  دسته سوم امراله صالح *
        .سایرین در تیم احمد ولی مسعود فعالیت دارند *

بهر   .درکشورچنین است "جمعیت "اسالمی  طرزالعمل و اهداف دولتی افغانستان با تسلط انارشی کامل درحاکمیت
جمعیت  احیانأ برسند. اگر دولتی افغانستان پایۀ به مقامات بلند "اسالمی" جمعیت شکلی که باشد باید

با اشتراک چند   "نباشند، اعضای رهبری جمعیت "اسالمی افغانستان دولتی درمحور قدرت  "اسالمی"
و حتی سنگهای بنای یادگاری پشتونستان  تمامی شیشه های اعمارات شهر کابل دریک روز میتوانند اوباش

میتوانند بکمک متحدین  و باالخره مسدود نمایند بروی ترافیک عامه را در پل متک راه شمال کشور  ،بشکنند  را
اسیای میانه  ایران و کشورهای چون محمد محقق و کمک خارجیها -داخلی روز مبادا خویش چون لطیف پدرام 

   .اعالن کنند تکیۀ خیراتی امریکا  در خیمه لویه جرگه حکومت جداگانه خود را
افغانان  مهاجرتی کمیشنری عالی ملل متحد یبهمگان معلوم است که اخوندهای ایرانی برخالف نورمهای حقوقــ  ۲

تا حال   .به جنگ عراق و سوریه میفرستند و آنها را اند تنظیم نموده مهاجر و مجبور را در صف لشکر فاطمیون
   .گشته شده است عراق و سوریه در جنگهای افغانان مهاجر و مجبوردر صف لشکر فاتمیون تعداد زیاد از
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به علی خامنۀ در   ش معاون دوم ریاست اجرائیه عبدهللا عبدهللا بود دریک سفر در تهرانمحمد محقق در وقتیکه خود
لقب  او توصیف نمود وبه سلیمانی وصف قاسم سلیمانی سر لشکر ایرانی جنگ عراق و سوریه چنان اغراق گونه از

و سوریه توسط ایران هیچ  افغانان مهاجر در جنگ عراق غیر قانونی مگر ازکشته شدن  را عطا کرد، خالد بن ولید
لشکر فاطمیون  قابل تذکر میدانم که با فروکش کردن جنگ عراق و سوریه ایرانیان اکنون  .هم نکرد دفاع ویا یاد

برای محافظت بندر چای بهار در ایالت سیستان مستقر نمودند. بندر چای بهار در ایالت سیستان  را مهاجرین افغان
تشکیل میدهند و  بلوچهای سنی مذهب فقیرموقعیت دارد. اگثریت ساکنان انان را  ایتایران در منطقۀ بلوچ نشین نه
لشکر فاطمیون مهاجرین افغان  بلوچهای سنی مذهب و آزاده اعتماد ندارند و درعوض  دولت شعیه های ایران باالی

     .را به آن منطقه اعزام داشته اند
در پاکستان و ایران که بیشرین رقم  "بران تنظیمهای "جهادیره توسط  از حقوق مهاجرین افغان عدم دفاع ــ  ۳

   . مهاحرین فقیر افغان را دربرمیگیرند عمومیت دارد
در راه بقدرت رسانیدن  نیز نسل جوان مهاجرین افغان درکمپهای پاکستان که پدران خود را عدۀ از چند روز قبل

چند  فقط به پیشواز صد سالکی جشن استقالل افغانستان  ،در جنگ از دست داده اند "رهبران تنظیمهای "جهادی همین
   . را با خود حمل میکردند توسط پولیس پاکستان زندانی گردیده است کشور بیرق ملی

عمل  این علیه در ارکۀ قدرت و امیران خود ساخته "رهبران تنظیمهای "جهادی هیچ یک از کامأل شرم آور است که
   .زده اند هم نه خاینانۀ پولیس یک حرفی

 .یانپا
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