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  ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                                جميدانوری :ليکوال
  

  رئيس جمهور چه ميگويد ؟
 ):بی بی سی ( در گفت و گوئی با نگاهی گذرا بر نظرات  رئيس جمهور 

مردم حاکم هستند و  فکر می کنند در افغانستان) مريکاا(ما از اين خيلی خوشحال هستيم که اينها  ((.......: رزیحامد ک
   .))با دولت همکار هستند

آخر دنيا به اميد .     بگذار فکر کنند آقای رئيس جمهور و ما هم ميگذاريم شما از اين فکر امريکائی ها خوشحال باشيد
 .خورده شده است 

مسله دوم اگر شما به يک برنامه تلويزيونی بی بی سی توجه کرده باشيد، در آن، منطقه پامير در واليت بدخشان و .....((
  .را نشان می داد که در آخرين و دورترين منطقه شمال شرق، بيرق افغانستان در اهتزاز بود خدمات صحی در آن منطقه

ن در آن برافراشته نباشد، تنها بجز مناطقی که در دست دهشت افگنان در افغانستان ساحه ای نيست که بيرق افغانستا
  )) .است

است و به ) بی بی سی (   قضاوت  شما آقای رئيس صاحب جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان از روی برنامه های 
بی بی ( است نه  ) ٥٢بی ( آن استناد ميکنيد ، اما قضاوت مردم و جامعه جهانی از روی پرواز های مکرر اندر مکرر 

بيرق افغانستان ميتواند در هر نقطه . شما به يک گذارش استناد ميکنيد و مردم به واقعيت های  عينی روزمره  ) . -٣٠
 . افغانستان در اهتزاز باشد ولی اين الزاما به معنی حاکميت دولت در آن مناطق نيست

افغانستان در دست طالبان است، اين  ميگويند ده درصد) ريکاآم( موضوع طالبان جدا است و اگر آنها (( :کرزی حامد
مورد ساحاتی  من در. گفت که طالبان در پنج درصد خاک افغانستان حضور دارندما رييس استخبارات . نادرست است

ام و اينها، غربيها، نمی توانند ميان بزرگان اقو .سخن می گويم که آنها گفته اند که بزرگان اقوام حکومت می کنند
قوم، يک شخص  برای ما بزرگ. مشکل آنها همين است. مسلح در افغانستان تفاوت قايل شوند روحانيون مذهبی و افراد

 آقای )) .همکاری ملتها و بزرگان اقوام به وجود می آيند حکومت های نيرومند همواره با. محترم و نماينده مردم است
ريکا اعتماد نداريد ، در حاليکه به گزارش رئيس امنيت ملی خود متکی کرزی شما به گزارشهای مقامات استخباراتی ام

رئيس امنيت ملی شما يعنی امراهللا خان صالح توسط همين امريکائی ها از کوچه ها و پس . هستيد و به آن استناد ميکنيد
ابسطه بوده و از نقطه نظر اين شخص کامال به امريکائی ها و.کوچه های کشور هالند آورده شده و به اين مقام گمارده شد

نظر به فرموده شما در افغانستان بزرگان .  فعاليت های استخباراتی به همکاران خاديست اش در آن رياست اتکا دارد
بلی رئيس صاحب جمهور ، .اقوام و روحانيون مذهبی حکومت ميکنند و شما اينرا نمونه ای از ديموکراسی ميدانيد 

بزرگان اقوام و روحانيون مذهبی هرگز و هرگز از . ز همين جا سرچشمه گرفته استمشکل شما در همين جاست و ا
در کشور جنگ زده افغانستان . مردم نمايندگی کرده نمی توانند و اگر هم بتوانند امور مملکت را پيش برده نمی توانند 
ری و  فهم و دانش و مردم دوستی ضرورت بود تا کار به اهل کار سپرده ميشد و تقسيمات اداری به اساس شايسته ساال

و تقوا و درجه تحصيالت عالی و تخصصی افراد صورت ميگرفت و نه اينکه چه کسی يک روحانی مذهبی و چه کسی 
بزرگ يک قوم است ، بگذريم از اينکه بسياری از افراد جنگ ساالر ، استفاده جو ، جنايت پيشه و خائن را شما هنوز 

  .... روحانی مذهبی شناخته و همچنان در صدر هر مجلسی جا ميدهيد وهم به عنوان نماينده قوم و

    

معضالت را حل و فصل می  خوردسال بودم، بخاطر دارم که در قندهار، ارزگان و هلمند بزرگان اقوام زمانيکه من((
من خوردسال . دبود، ولی بزرگان اقوام بين مردم صلح می کردن کردند در حاليکه حکومت موجود بود، ولسوال موجود

کرده بود و حکومت  حکومت ظاهرشاه بياد دارم که در ولسوالی پنجوايی واليت قندهار يک نفر فرار بودم، در زمان
که بزرگان و متنفذين قوم را فرا خوانيد تا اين شخص را پيدا  به پدر من مراجعه کردند. نمی توانست او را بازداشت کند
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آمدند و به آن شخص پيام  ت کرد، من شايد ده يا يازده ساله بودم، بزرگان گرد همبزرگان اقوام را دعو پدرم. کنند
به حکومت تحويل دادند، من می پرسم آيا در آن زمان حکومت در  فرستادند که بيايد، او آمد و در منزل ما آن شخص را

از نيم قرن ميگذرد ، افغانستان  جناب رئيس جمهور از آن زمان تا اين زمان بيشتر )) حاکميت نداشت؟ واليت قندهار
اين کشور فلک زده و آفت رسيده سی سال جنگ را پشت سر .ديگر همان افغانستان پنجاه يا شصت سال قبل نيست 

گذاشته است ، بيش از دو مليون شهيد داده است ، کشور به ويرانه مبدل گرديده ، هست وبود مردم کامال به يغما برده 
گذشته هر کس و هر حزب وهر تنظيم وهر حرکت و هر مرجع و مقامی به هر نام و هر شده است  و ظرف سی سال 

اسم و رسمی که قدرت را در کشور غصب کرده است ، به اين ملت دروغ گفته است و با تاسف و با صد افسوس 
 . وهزاران دريغ و درد که شما هم از اين قافله عقب نمانده ايد

جداگانه اتنخابات می شود،  آمريکا در کشور خود حاکميت ندارد؟ چون در هر ايالت يعنی رييس جمهور (( :کرزی حامد
. های جداگانه خود را دارد؟ ولی چنين حکومت، حکومت حاکم است والی برگزيده می شود و هر محل نهادها و شورای

در دست سربازان و  درتيک حکومت ديکتاتوری باشد که مردم هيچ سهمی در آن نداشته باشند و همه ق اگر منظور شما
شوروی سابق يا چنين حکومت های ديگر حرف می  شما اگر در مورد حکومت. حکومت باشد اين موضوع جدا است
. است حکومت با همکاری و پشتيبانی مردم نيرومندترين حکومت. اهللا چنين نيستيم زنيد سخن جدا است، اما ما الحمد

است يا حکومت های که تنها به نيروی   دو حکومت نيرومند و با ثباتآيا اين. مثال حکومت سويس و حکومت آلمان
   ))سربازان اداره می شود؟

   جناب رئيس صاحب جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان شما با کدام منطق امريکا را با افغانستان مقايسه ميکنيد؟ در 
فرقی نيست که رئيس جمهور باشد يا نماينده پارلمان امريکا بازخواست است و پيگرد قانونی از تمام افراد وجود دارد ، 

در اين کشور حتی رئيس جمهور متخلف را هم به محاکمه . يا رئيس پوليس يا نماينده کانگرس يا يک فرد معمولی 
ميکشانند ، در اين کشور قانون حکومت ميکند ولی در افغانستان تفنگ بر سرنوشت مردم حاکم است و زور از ميله 

وزير برحال کابينه شما در روز روشن بزور مشت ولگد از طياره به بيرون پرتاب شده و بقتل . رون ميشودتفنگ بي
ميرسد ، ولی قاتل مشاور امنيتی رئيس جمهور ميشود، وزير ديگر کابينه در روز روشن در مقابل وزارت مربوطه و 

با خاطر آسوده از محل فرار ميکنند ، مشاور ارشد در موجوديد افراد امنيتی آن وزارت بقتل ميرسد و قاتل يا قاتلين 
نظامی رئيس جمهور با بيشتر از بيست نفر از افراد مسلح خويش به خانه مردم حمله ور گرديده و با مشت ولگد و 
ضرب و شتم و با جبر رقيب خود را از مقابل چشمان اعضای فاميل اش ربوده و به قصر خود ميبرد ، ولی کسی جرئت 

به زنان زندانی در داخل زندان تجاوز ميشود ولی بازخواست گری وجود . ايش بگويد باالی چشمت ابروستندارد بر
اگر اين سلسله را دوام ..... محکوم به اعدامی از زير چوبه دار فرار داده ميشود و آب از آب تکان نمی خورد و. ندارد

 ادعا داريد که حکومت شما از نيرومند ترين حکومت شما چگونه. دهيم از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بيشر خواهد شد
هاست ؟ شما چگونه از همکاری و پشتيبانی مردم دم ميزنيد درحاليکه خود چندی پيش اعتراف کرديد که اعضای 

شما جناب رئيس . حکومت و پارلمان فرمايشی شما دارای بلند منزل ها و قصر ها بوده و به فکر مردم و مملکت نيستند
مين يکی دو ماه قبل بود که اعتراف نموديد قدرت مقابله با زور آوران و جنگ ساالران را نداريد و حکوت جمهور ه

شما خود قبر های بيشمار دستجمعی را در مناطق مختلف کابل . شما در زمينه بازخواست از جانيان جنگی ناتوان است 
 آزادی و عدالت جهت باز خواست به شما مراجعه نمودند و ديگر واليت ها مشاهده نموديد و زمانيکه وارثين شهدای راه

  به جواب شان چه گفتيد و در زمينه چه اقدام کرديد؟ آيا چنان حکومت را شما نيرومند و مردمی ميدانيد ؟

نمی توانند در ) مريکاا(اينها . جنگ ساالر جدا است و بزرگ قوم جدا.  اين برداشت آنها درست نيست((: حامد کرزی
  )) خود تفاوت بياورندتحليل

بزرگ ...... برداشت درست شما کدام است ؟ آيا ربانی و سياف و خليلی و محقق و فهيم و قانونی و !   جناب کرزی 
اقوام اند و يا جنگ ساالر ؟ هرگاه شما شهامت آنرا داشته باشيد که به اين سوال يک جواب صادقانه ارائه نمائيد ، در 

 . تعظيم فرود خواهيم آورد و به شهامت و جرئت شما آفرين خواهيم گفت آنصورت در پيشگاه شما سر

 نقش دارند؟) در افغانستان(آيا شما اين را تاييد می کنيد که جنگ ساالران هنوز 
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شما خود به . تفاوت ايجاد شده است از شش سال تا حاال زمين تا آسمان. خيلی خيلی محدود شده است.  نه:(( کرزی حامد
 ، در کجا جنگ ساالر ديديد؟ روز قبل شما به ننگرهار رفته بوديد آيا در)سی خطاب به خبرنگار بی بی( آمديد افغانستان

   )) جنگ ساالر به نظر می رسيد؟ امتداد راه جنگ ساالر به نظر می خورد؟ در ننگرهار ديديد؟ در کابل و پروان

ز جنگ ساالران سر گردنه را ميگرفتند و مردم را لچ      جناب رئيس جمهور چرا به چشم مردم خاک می پاشيد؟ ديرو
، اما امروز جنابان در چوکی وزارت خانه ها و پارلمان فرمايشی شما .....ميکردند و به ناموس مردم تجاوز ميکردند و

ی باز هستند و کمک های جامعه جهانی برا)  او – جی -ان( لم داده اند و يک درجه ترقی کرده و هر کدام دارای چندين 
واقعا هم . سازی افغانستان را که خود تخريب کرده اند چنان چپاول مينمايند که از گاو غدودی هم به باز سازی نمی رسد

وضع از شش سال پيش تا امروز از زمين تا آسمان تفاوت نموده است ، آن جنگ ساالران از خيرات سر شما ديگر 
...... به يقين آنان را در امتداد راه ننگرهار و پروان و کاپيسا و) ی سی بی ب( ضرورتی به راه گيری ندارند و خبر نگار 

نديده است ، چون همه يا در اطراف شما در قصر رياست جمهوری جمع اند يا در وزارت خانه ها و ولسی جرگه و 
 . مشرانو جرگه و يا هم والی و ولسوال و وزير مشاور اند 

اما اينجا کسانی هستند که از زور کار می گيرند و دولت در مقابل آنها از قدرت شما گفتيد حکومت زور را نمی پسنديد 
 کار نمی گيرد

 در بعضی موارد شماری از اين افراد موجود هستند و در آن موارد ما از روشهای کار می گيريم که به (( :حامد کرزی
  )) .نفع افغانستان باشد

      آن روش های شما کدام ها اند جناب کرزی؟ شما همه افرادی را که زور ميگويند ، وزير مشاور مقرر ميکنيد ، يک 
والی زور گو را که يک واليت را چور و تاراج کرد  از يک واليت به واليت ديگر مقرر ميکنيد ، يک وزير که از 

غانستان به يک سفارت در خارج از کشور فرستاده ميشود و طرف پارلمان سلب صالحيت گرديد ، به حيث نماينده اف
سفير ايکه . وزير ديگر ايکه سلب صالحيت شد ، بار ديگر به عنوان وزير يک وزارت ديگر به پارلمان فرستاده ميشود

دارائی سفارت کشور را حيف و ميل کرد و ثابت شد که از دارائی های سفارت به منفعت شخصی خويش سو استفاده 
 آيا همين روش های شما به نفع افغانستان است؟..... ده است ، به يک کشور ديگر به حيث سفير فرستاده ميشود وکر

اما شماری از مردم به اين عقيده هستند که در شش سال بسياری کارهای که بايد قبال انجام می شد به تعويق افتاده 
 .است

سپری شود، چهل سال  خدا کند که بيست سال. کر نادرست است من می گويم اين درست نيست، اين ف(( :کرزی حامد
 ...... ثبات افغانستان و تامين امنيت مردم نهفته باشد سپری شود، کار را بايد به شکلی انجام دهيم که در آن

نه اگر گاهی برای تطبيق قانون به راه های می رسيم که بايد مطابق وضعيت افغانستان عمل کنيم اين يک مثال جداگا
  )) .های مردم و مردم داری عمل شود به خير اين کشور است است، اما اگر از راه

   آقای کرزی شما از مردم افغانستان توقع داريد که بعد از سی سال جنگ و ويرانی و خانه خرابی و بربادی و آوارگی 
ر ظرف شش سال گذشته بايد انجام می ، بيست سال يا چهل سال ديگر حوصله کنند تا کار هائی را که د......و دربدری و

ولی تا نوش دارو به .) بزک بزک نمير که جو لغمان ميرسد ( اين بدان معنی خواهد بود که .  شد و نشد ، به انجام برسد 
  .سهراب برسد ديگر دير خواهد بود

 پا شود و به نظر شما ،       شما رئيس صاحب جمهور ميفرمائيد که برای تطبيق قانون گاهگاهی الزم است قانون زير
مردم همان جنگ ساالر و قاچاقبر و دزد و رهزن و جنايتکاران جنگی اند که بايد به گل روی شان قانون را هم زيرپا 

از ديگران چه توقع بايد داشت وقتيکه رئيس جمهور توصيه به قانون شکنی ميکند و گاهگاهی هم دزد و صاحب . کرد
 .کند به نفع کشور و مردم است خانه را آشتی ميدهد و فکر مي

 شما گفتيد دولت به اين دليل عليه اين افراد اقدام نمی کند که خاموشی به سود افغانستان است؟
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  )). نه، اگر خالف قانون عمل کنند، بايد قانون عملی شود(( :حامد کرزی

 را که خالف قانون عمل ميکرد ، کاش شما چنين ميکرديد و هر آن کسی.        چه يک حرف حسابی گفتيد آقای کرزی 
دور نمی رويم و از مثال های بيشمار قانون شکنی و زيرپا نمودن قانون در کشور که . بااليش قانون را تطبيق ميکرديد

رشيد دوستم و عملکرد اين مليشه در چند صد قدمی قصر رياست . بگذريم ، واقعه اخير را به ياد شما می آورم 
که بيرق افغانستان در آن در اهتزاز است  ، آيا شما در اين مورد که کامال خالف قانون عمل جمهوری شماو در جا اي

  .                        شده است ، قانون را تطبيق خواهيد کرد؟  ما را عجب آيد آقای کرزی 

  شود؟چنين کارها انجام شده است و مردم انتقاد می کنند که چرا قانون در مورد آنها تطبيق نمی 

می شوند، در مناطق  همه روزه رشوه خوارها بازداشت.  قانون در مورد بسياری عملی شده است(( :کرزی حامد
متخلفين قانون دستگير می شوند، بعضی موارد است که  مختلف افغانستان هر روز دزدها بازداشت می شوند، هر روز

کند و دولت  حاال اينطور نيست که کسی خالف قانون عملو در آن زمان ضعف نظام بود اما  اين کار انجام نشده است
  )) .خاموش بماند

     شما کامال درست ميفرمائيد جناب رئيس جمهور ، رشوه خوار ها بازداشت ميشوند اگر به اصطالح خورد و ريزه 
ا به چوبه دار سپرده بودند و حمايت کدام قومندان و کدام تنظيمی را با خود نداشته باشد در زندان خواهند پوسيد و ي

. خواهند شد ، اما آنانيکه تمام سرمايه های اين ملت مظلوم را به يغما برده اند ، همچنان به چور و چپاول مشغول اند 
قصاب کابل ، امروز . دزد ها را بازداشت ميکنيد ، ولی قاتلين ملت را به خانه ملت برده و برگرده مردم سوار ميکنيد 

رلمان ميشود ، آنانيکه کابل زيبا را به ويرانه غم انگيزی مبدل کردند و بيش از شصت هزار از نماينده مردم در پا
باشندگان بی گناه کابل رااز دم تيغ شقاوت شان کشيدند، امروز در هر مجلس و هر جلسه ای در کنار شما نشسته اند آقای 

پهلوی شما ديده ميشوند ، متخلفين قانون شمرده نمی کرزی ، آيا اين افراد ايکه با ريش های دراز و با عبا و قبا در 
 شوند؟

مقام دولت، به حريم يکی  گزارش ها می رساند که ژنرال دوستم يک. قبل در کابل حادثه ای به وقوع پيوست اما چندی
 در اين. ی عليه ژنرال دوستم مطرح کرد اما دولت تا حاال اقدام نکرده استئها لوی سارنوالی حرف. ديگر تجاوز کرد

 .مورد مردم از حکومت شما انتقاد می کنند

پليس رفت و منزل ژنرال دوستم  پس از وقوع حادثه.  در رابطه به اين قضيه سارنوالی اقدام کرده است(( :کرزی حامد
سارنوالی اجرات و وظيفه ژنرال دوستم را تعليق . سارنوالی تحويل داد را محاصره کرد و پرونده ای را ترتيب و به

شد که اين موضوع را  از او خواسته شد تا برای جوابدهی حاضر شود و در عين حال با اکبر بای صحبت رده وک
اين حرف خوب . مختلف افغانستان آمدند و با من صحبت کردند بزرگان و متنفذين از واليات. چگونه پی گيری می کند

بزرگان اقوام در مورد   چهار نشست با-ا حال سه مورد چنين قضايا با ملت در تماس باشد و من ت است که دولت در
و گفتند که نمی خواهند در اين قضيه خرابی به وجود بيايد و  صد و پنجاه نفر آمده با من نشست داشتند. دوستم داشتم
  .شوند مردم زيرپا

ان هم می آيند اما ما از بزرگ فردا ديگر. هم نظر هستم اينکه کاری انجام ندهيم که مردم در آن متضرر شوند من با آنها
اين از جمله عنعنات خوب . ديگر قانون را هم تطبيق می کنيم يک سو ميان مردم صلح برقرار می کنيم و از سوی

  )) .من با آن موافق هستم افغانستان است و

م نظر      خوش بحال تان آقای کرزی که با حاميان خريده شده يک جانی بی رحم و يک مليشه بدنام و خونريز ه
بلی به نظر شما مردم يعنی همه جنايت کاران جنگی ، مردم يعنی قاچاقچيان مواد مخدر ،مردم يعنی تفنگ ساالر .هستيد

راستی هم با بازخواست از دوستم و با تطبيق قانون باالی ..... و جنگ ساالر و جنگ جو و جنگ طلب و جنگ آور و
بزرگان (فردا که ديگر ). يعنی همين مردم ايکه بنظر شما مردم اند (قانون شکن و دشمن قانون ، مدرم متضرر می شوند

آمدند حتما شما معه آنها به مهمانی دوستم خواهيد رفت و پس فردا به مهمانی اکبر بای و روز ديگر بين هردو  صلح ) 
 . کار خوبی است ، بال به پس قانون . برقرار خواهيد کرد 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٥از  ٥ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

يکه سخن از اقوام و صلح به ميان می آيد در آن صورت قانون زمان. اما انتقاد از شما همين است
                                      می شود، پس نقش قانون چه می شود؟ فراموش می شود و سخن به سوی عنعنات کشانده

قانون برای سنگ ها و کوه ها . ست حکومت به چه معناست؟ حکومت به معنای قانون برای مردم ا(( :حامد کرزی
  )) .ساخته نمی شود

قانون ايکه .حکومت نزد شما آقای کرزی  به معنی در کنار ظالم قرار گرفتن و حق مظلوم را پامال کردن است       
 است ساخته و پرداخته شما و رفقای تان است و بوسيله شما توشيع گرديده است به منزله در يخ نوشتن و در آفتاب ماندن

هرگاه منافع جنگ ساالران و جنايتکاران جنگی و قاچاقچيان مواد مخدر در خطر افتد ، باز قانون . آقای رئيس جمهور
 . شما واقعا برای سنگ ها و کوه ها  ساخته شده است

 اما مردم می خواهند اين قانون عملی شود

شماری هم به اين عقيده هستند  زور اعمال شود و شماری مردم می خواهند قانون از طريق سربازان به (( :کرزی حامد
خواهان حل معضالت مطابق عنعنات افغانستان هستند، اين راه افغانستان  که بزرگان اقوام بايد مشکالت را حل کنند و

 در آن جايکه قتل، ظلم و. بوده است هر صلحی که توسط بزرگان اقوام در اين سرزمين پياده شده نتيجه اش پايدار .است
  )) .حتی در جامعه ما مردم در قبال قتل ها صلح می کنند. شود دزدی شده است، درست است که بايد صلح

اما از طريق .        قانون در هر کشوری از طريق پوليس و سرباز و محاکمه با زور تطبيق ميشود تا عدالت تامين گردد
. و به منزله کلوخ ماندن واز آب گذشتن است ه يک مشکل صرف بصورت موقتی حل و فصل گرديد) بزرگان اقوام ( 

چه گلی را در آن زمان به آب داده اند و )) بزرگان اقوام (اما شما آن زمان رئيس جمهور نخواهيد بود تا مشاهده کنيد 
که شما می فرمائيد . ، فردا مشکالت الينحلی را دامنگير مردم کشور نموده است) بزرگان اقوام ( چگونه فيصله  ديروز

، پس معنی قانون و حکومت قانون چه )) .شود در آن جايکه قتل، ظلم و دزدی شده است، درست است که بايد صلح((
 خواهد بود ؟ 

 اين سخن را شما می پذيريد که شماری از مردم ميگويند شما بيش از حد برخورد ماليم داريد؟

 ...... می کنم تر از نياز ماليم برخورداين سخن ها زياد گفته می شود که من بيش.  بلی((: کرزی حامد

است اما تطبيق  قانون بايد تطبيق شود چون اساس نظام بر قانون استوار. تطبيق قانون موضوع بسيار مهم است  .
شما جناب رئيس جمهور با جنايتکاران جنگی ، قاچاقچيان مواد مخدر ،  .))هر دو به يک معناست قانون و گفتگو با مردم

دزدان و تجاوزگران ناموس مردم ماليم برخورد ميکنيد و بيش از حد ماليم برخورد ميکنيد ، از همين رو قاتلين ملت و 
فيصد مواد مخدر جان را  ) ٩٠( در تطبيق قانون ناکام هستيد و امروز افغانستان مرکز مواد مخدر گرديده و بيش از نود

 مسوول امريکائی ، در بيش از سی فيصد قلمرو افغانستان از همين بابت است که نظر به گزارشات مقامات. توليد ميکند
 ......کنترول نداريد و از همين خاطر است که افغانستان بسوی قهقرا ميرود و

را در همينجا خاتمه داده و از تبصره بر قسمت ) ٣٠بی بی ( تبصره مختصر بر قسمت اول مصاحبه رئيس جمهور با 
  .}فرصت داد  ) ٥٢بی ( البته اگر{  زنده و صحبت باقی يار. دوم آن مصاحبه صرف نظر ميشود 

 


