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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  

 

 ۲۰۲۰/ ۰۱/ ۰۲             انجنیر محمود حیدری 
 

 سبکسرانه جان باس عمل به اظهارات غیر دیپلوماتیک ولعکس ا

جان باس " وایسرای " امریکا در کابل در نشست وداعی با طلوع نیوز، مسند )ادرس( بار تبلیغاتی سفارت و گلمرجان 
سیار وقاحت و چشم سفیدی دست از حمایت گلمرجان بر نداشت و با بیشرمی ازعان داشت، که تیم انتخاباتی با ب

در دور اول )دولت ساز( با نزدیک به یک ملیون رای نمیتواند ممثل   ۱۳۹۸پیروزمند از انتخابات ریاست جمهوری  
تا اتباع افغانستان رویش اراده سیاسی خودرا   ملیون نفوس افغانستان باشد وباید "همه گیر" باشد ۳۰اراده بیش از 

 .دران دریابند
جان باس در مورد مذاکرات صلح با طالبان تاکید ورزیدند، که انفاذ اتش بست " سرتاسری " باطالبان قبل از توافق 

 ... با طالبان حتمی نیست وباید اندازه خشونت ها پائین اورده شود
 

 اقا جان باس  
نخست اینکه امیدواریم با ختم ماموریتت سلسله ماموریت های " وایسرائی " سفیر امریکا در کابل پایان پذیرد وسفیر 
جدید بصفت سربراه نمایندگی دیپلوماتیک ایاالت متحده امریکا در کابل اغاز ماموریت نماید وبه این مامول " وایسرا  

 یع وافغان سوز در امور نظام ومردم افغانستان نماید گونه " پایان داده شود ورفع زحمت و مداخله شن
  ثانیا

مصداق عدم مشروعیت سیاسی انتخابات  ۱۳۹۸عدم اشتراک قابل مالحظه افغانان درانتخابات ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری را به نمایش نمی گذارد تا با" دنده پنج" گلمرجانت از توازن بهره مند گردد، بلکه با تحمیل وجوهات 

 : زیرن و خصوصا سیاست مداخله گرانه شما وخلیلزاد توجیه پذیرفته وقابل دقت است
از طریق کمیسیون   ۱۳۹۷ـ مداخله بیشرمانه سفارتها، بخصوص سفارت امریکا در روند ونتایج انتخابات پارالمانی    ۱

ب کشانیدید، که بر اساس مدیریت انتخابات فاسد ودالالن وابست به سفارتهای تان، انتخابات پارالمانی را به ان منجال
شما تنها کمیشنکاران پایگاه های نظامی و پی ار تی های سابق تان با درنظرداشت توانمندی پولی شان )کوته قلفی  
چوکی پارالمان( به پارالمان راه یافتند و کمیشنکار بزرگ بگرام )رحمانی( را بر کرسی ریاست ان نوازیدید وبجای 

 الر )انتصاب( را جاگزین نمودید واعتماد افغانان را بر شفافیت انتخابات ذایل ساختید اصل رای ) انتخاب( د
ـ همزمان با اغازیدن روند امادگی به انتخابات وشروع پروسه رسمی کمپاینهای انتخاباتی ریاست جمهوری، زلمی   ۲

به جای رسانیدید، که قرار  (بادخلیلزاد مذاکرات صلح با طالبان را به همدستی شما )نشست دوحه، ماسکو، اسالم ا
بود نشست کمپ دیوید دایر گردد وبا طالبان توافق " صلح امضا" گردد وقصه انتخابات ریاست جمهوری را " مفت 
" نماید، که عده زیادی از کاندیدان به استثنای تیم دولت ساز به ساز تان به امید دست یابی به گوشه از حکومت " 

واصال به کمپاین انتخاباتی پشت کردند، که فرایند ان بی باوری مضاعف افغانان به انتخابات اماراتی " تان رقصیدند  
 گردید 

ــ خلیلزاد همراهان به شمول شما از طریق چینل های خاص تان طالبان را تشویق نمودید تا در استانه روز رای   ۳
ازند تا از ریختن رای به صندوق های رای  دهی دست به حمالت دهشت امیز وبازدارنده بزنند ومردم را وحشتزده س

 دهی باز داشته شوند و غائله مذاکرات با طالبان کمرنگ نگردد 
این سلسله را در همینجا میبندم، که همین سه راهکار شاخص ضد افغانی وضد نظام موجود بوسیله خلیلزاد و همدستی 

تناسب پائینتری در انتخاالت اشتراک نمایند ولی بار کیفی شما زمینه ساز ان گردید تا اتباع افغانستان از لحاظ کمی به  
این اشتراک بمراتب وزمینتر از بار کمی انست، که شما با عزایم ضد افغانی تان میخواهید بار کمی اشتراک در  

مت انتخابات را که زاده سیاست خود تان هست بر بار کیفی وقانونی ان ترجیح دهید وانرا بمثابه منطق ایجاد یک حکو
 چند سره " فراگیر " به اشتراک گلمرجان مطرح نماید 

 به باور ما 
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قصر سفید نیک دریافته، که حکومت یکسره ومتمرکز در کابل با منافع دوردست امریکا در منطقه همخوانی دارد،  
که بادرنظر داشت حاالت بحران اقتصادی، سیاسی واجتماعی پاکستان در مقطع زمانی حاضر از جایگاه بی بدیل نیز  

 بهره مند شده است 
بلندگوی خلیلزاد بگفته داکتر اشرف غنی اهمیت توت سیاه را هم ندارد،  اظهارات شما درمورد صلح با طالبان بصفت  

 زیرا تصمیم گیرنده اصلی قصر سفید )ترمپ( است نه خلیلزاد وجانباس رنگ باخته 
تیم دولت ساز به همت نیروهای امنیتی کشور تنها بخاطر خنثا وسد نمودن دسایس خانمانسوز خللزاد وشما مبنی بر 

مت اماراتی در کابل قابل تقدیر است بلکه تداوم وتسلسل جمهوریت ونظام، بار و وزنه انرا به روی کار امدن حکو
 مراتب از ترکیب کمی ان وزمینتر میسازد و قابل اهمیت وپشتیبانی بیشایبه است 

 برای امروز همینقدر 
 حیدری
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