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 و دو خرکارر یک خ
 رسد بار کج به منزل نمی

 
و دولت است و دو خرکار د ا  کنایتخر باید متذکر شد که در این نوشته مطلب از کنم قبل از اینکه اصل مطلب را آغاز 
ترین حیوان و  ها حقیر در جامعه ما افغانرسانم که خر رامی بگعرض هموطنان ه برهبر در یک دولت و نیز باید 

ز اشود در حالیکه در جوامع پیشرفته و مترقی همچنان که در حیوانات  متأسفانه خرکار حقیرترین انسان شمرده می
نزلت اه مگهم از نل پاک کردن کثافات و شخص عالی مقام دولتی وشود بین مسؤ یده نمتفاوت دیترحم انسانی  اه  گن

باشند  میو واجب االحترام همه دارای حقوق انسانی مساوی  ءداگ تادارد یعنی از شاه فاوتی وجود نو مقام انسانی ت
های مترقی ر دید کشوزنم مطلب من از  وقتی من از خر و خرکار حرف مییعنی یرد گلهذا امید غلط فهمی صورت ن

 نباید خداناخواسته کنایه من از ذکر خر و خرکار غلط  و کلمات توهین آمیز توجیه شود.و است نه دید جامعه افغانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بورترین از صدر مواقع بیعدالتی و توبیخ زیاد دی گان پس لگالرغم یخر افغانی ما  ۀدر جامعهمچنان باید متذکر شد که 
توهین آمیز و افتخار  ۀریخ ده ها نوع کار شاقأشود که در طول ت نستان محسوب میو زحمتکش ترین حیوان افغا

توان از انتقال  انجام داده اند که طور نمونه میها و کوه های صعب العبور کشور ه ر، دهات، ددر شهرهاآمیزی را 
ها انتقال  لگاسته به شان آر آمیزر های افتخا کار و ازمبرزها به مزارع از کارهای شاقه و توهین آمیز  ۀمواد فاضل

 راگو ناسازرا در شرایط دشوار ر شکسته نفسی و زحمات خر گباشند یعنی ا ن میشا وسان به منازل شوهرانعر
بخاطر قدردانی از زحمات رسی و قضاوت نمایم به این عقیده خواهیم رسید که برطرفانه  بی تأریخکشور در طول 

 تان ساخته شود.افغانس یدر یکی از جاده هاآن  ۀمجسمیک باید خر 
جهان با استخدام و حاکم  گهای بزر م به بعد قدرت1۹۷8که از سال  پردازم و آن اینستبر به اصل مطلب گحال ا

 بالیر هر گرا چنان مضمحل نموده اند که دیافغان ملت  نمودن خرکاران مطیع و غالم خود بر ملت مضلوم و بیدفاع
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ظلوم اهی ملت مگذشته گیعنی در طول سی و شش سال و نوامیس ملی را ندارند  برای دفاع از خوددی گباالیش بیاید توان بس ل
اهی توسط قشون به اصطالح گالقاعده و طالبان،  ۀاهی توسط پدیدگ، اهی توسط به اصطالح مجاهدینگ، را توسط قشون سرخ

 پاکستان، ۀعش که زادری داگسیاه دی ۀنام پدیده کشور خارجی به سردمداری امریکا کوبیده اند و امروز ب ۴۶بخش  نجات
را و منطق دفاع افغان  مضمحل و بی، وطن ملت مظلومرخواهند جغرافیای ماد امریکا و اسرئیل است می، عربستان سعودی

 بدهند. تغییربرای رسیدن اهداف شوم شان در منطقه 
که چطور زمینه سازی یم ما شاهد بودیم ئم آغاز نما2001ر سپتمب11از  ا  به قبل نرویم موضوع را مختصردور ر بسیار گحال ا
ر دو د ا  و بعدپس چطور رئیس دوره انتقالی رفت و سگقدرت رسانیدن آقای حامد کرزی در کانفرانس اول بن صورت ه برای ب
های راز کاهمچنان ها و  سامانیب جنایات و نا، خواهم در این مختصر به فجایع من نمی .جمهور انتخاب شدرئیس به حیث  هدور

ستر بحد اقل  کهویم گتوانم ب آنچه را میبپردازم بحث و به جزیات آن آقای حامد کرزی  ۀزده سالسی ۀنسبی خوب اجتماعی دور
ه ترفگری صورت سوم ریاست جمهور دیموکراسی نسبی هموار و زمینه سازی برای یک انتخابات آزاد دیموکراتیک برای دو

اه در اعمال و کردار گعزیز ما را اشغال نمودند هیچ ایجاد دیموکراسی مادروطن آزادی ووطن ما که بنام راما دشمنان ماد بود
 .یرند که چنان هم کردندگبمراد و ماهی کرده ل آلود گدیموکراسی آب را آزادی و نام ه خود صادق نبوده اند همیشه خواسته اند ب

 مینه راز ال  اویک ر ه ۀدست ور و داداکتر عبدهللا عبدهللا محترم داکتر اشرف غنی و محترم یعنی با ایجاد رقابت نامشروع بین 
 ادیآزر های نیک ملت برای ایجاد یک دولت مبتنی ب بدون در نظرداشت هدایات قانون اساسی کشور و آرزومساعد ساختند که 
 خونریزی ،گبه جز از جن سال شش وطن عزیز خود را که درسی ور ماد ،های شباروزی تالشکه بتوانند با های دیموکراتیک 

 در عوضعکس راما ب دونش وشبختی و دیموکراسی واقعی سوق دادهطرف خه نجات و بری را ندیده بود گدی و بدبختی چیز
کا امری ۀآقای جان کری وزیر خارجدست به کار و با ستفاده از موقع ری داشتند گدیهدف که ند خورده گدشمنان سوبدبختانه 
ا و پاچه ه آستینبلند کرد از موقع استفاده  را گیا مر گه صدای ارگلویه جر ۀبعد از آنکه آقای عبدهللا عبدهللا در خیم گبالدرن

و تطبیق هدایات قانون اساسی افغانستان خواست ملت افغان برزده وارد کابل و درعوض ایجاد دولت مبتنی ر ها را از امریکا ب
 مفصلرژی یبدون طرح یک خط مشی و ستراتکه در انتخابات برنده و بازنده نیست ای رفته با فیصله گصالحیت را بدست خود 

 و دمش را برای یکجش بدست یکر جلو خر را با بااجتماعی و اقتصادی مشترک به اصطالح دو رهبر نامزد ، فاعی، دسیاسی
 اولین و زودترینر دو ذاری گ اهداف امریکا اساسبه  نرسید داد یعنی دولت افتراق ملی را برای بنام دولت وحدت ملی یرگدی

اد رقابت ایجو  "و حکومت کن تفرقه انداز"تطبیق پالسی با بریده شود در کشمکش دو رقیب قبل از آنکه جلو و دم خر فرصت 
و  رئیس جمهورحیث ه بآقای غنی را طی مراحل قانونی با وارد نمودن فشار باالی کمسیون انتخابات بدون  اوال  بین دو خرکار 
نطقه اهداف شوم شان در افغانستان و م امنیتی با امریکا را که برای پیشبرد ۀموافقو اعالن  هیئرئیس اجراحیث ه بآقای عبدهللا را 

 که چنان هم کرد یعنی به فردای روز حلف شود ءنکرده بود باید امضا ءبنابر مالحظاتی رد و امضاآنرا بود و حامد کرزی 
 ۀحیث رئیس شورای امنیت ملی مقرر و سپس بسیار به عجله موافقه آقای حنیف اتمر ب ،به ملتبه اصطالح دو رهبر وفاداری 

آینده ای ه جدیدی بدبختی ۀافغانستان عزیز ما را به یک مرحلها  کردنچکچک با با آقای اتمر امضاء و را سفیر امریکا  امنیتی
 .دندیکشان

ها باالی انتخاب اعضای کابینه،  ذشته یعنی بعد از مراسم حلف جز از چنه زدنگماه  رامی شاهد اند که در ششگهموطنان 
ی رگبی حاصل آقای اشرف غنی در داخل و خارج از کشور چیزی دی بر و جست و خیزبین به اصطالح دو ره ءان و سفراوالی

مشروع و غیر ملی بین دو رهبر رقیب  های نا و اساس آن رقابت ءدیده نشده و پاکستان و بادارانش بادرک ضعف دولت که منشا
ن با طالبان خاک را به چشمان ملت نام ایجاد صلح بین دولت جمهوری اسالمی افغانستاه است استفاده و در تالش اند که ب

طقه های من ها را برای ملت افغان و کشور دروازه های جدید بدختیجدید شان یعنی داعش  ۀپدید ۀافغان زده و با تقوی ۀبالکشید
 بدهند. تغییرنیز شان در تالش اند که جغرافیائی منطقه را  های شوم بکشایند و حتی برای رسیدن مرام

ترین پدیده بعد از القاعده و طالبان  داعش تاریکرسد و  ذاشته شده به منزل نمیگ بار کچ اساسنند که هموطنان عزیز باید بدا
ردیده ما ملت افغان نباید با چال و فریب دولت مردان پاکستان و بادارانش گذاری گ است و برای اهداف خاص در منطقه اساس

لت افغان یعنی م و آقای عبدهللا به آنها دل بسته اند باور کنیمو عربستان سعودی که آقای داکتر اشرف غنی  چین ،یعنی امریکا
ود باید شهای بیشتر سوق داده  و کشور عزیز ما افغانستان به بدبختیهای دو رهبر کنده  قبل از آنکه جلو و دم خر در کشمکش

عنی دی و پاکستان نمایند یسعو نعربستا، از دولت جمهوری اسالمی افغانستان تقاضای تضمین امنیت و صلح را از امریکاجدی 
یاه داعش س ۀد شدن پدیدرایر در مقابل وذوحدت آهنین و شکست ناپ و باید باملت افغان با مذاکرات صلح با طلبان فریب نخورند 

ارضی و ی گپارچ حفظ یکر ممکنه برای دفاع از خاک، حاکمیت باز هر مرجع و منبع ی و دولت را وادار سازند که گاستاد
های نظامی  کمککشور عزیز  ۀو خوشبختی های آیند آزادی، منظور هموار کردن راه برای دیموکراسی واقعیه بنوامیس ملی 

 .را مطالبه و  تقاضا نماید
   خداوند با ملت افغان باشد

 
 پایان
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