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  :را گرفت" فاجعۀ سومی"امريکا جلو 
                 

عبدهللا "در تشبيه نمودن اقدامات اخير 
برای ايجاد ھرج و مرج در افغانستان "
ديگری از سقاوی، قلم بدستان  دورۀ به

وطندوست مطالبی زيادی نوشته کرده 
چون حقيقت است، خواستم چند ... ندا

سطری تحت ھمين عنوان ذيالً بنويسم، 
گان خسته کن که برای خوانند به اميد اين
  .تمام نشود

    
باری که افغانستان عزيز تازه جان  ھر

تازه بال و  مرغکی يک می گيرد، مانند
پر می کشد، اميد پرواز در او زنده می 

ود خ ای و کاشانه شود و می خواھد خود
تاريخ ما  ۀوردعمال خارجی به دستور دشمنان قسم خی از يک گروه تخريبگر. سر و سامان دھدباره  را دو

بالش را می  د و بعد پر وننمايد ھدف گلوله قرار می دھ اين مرغک را قبل ازينکه پروازو  مانع اش می شود
  ...کنند و اميد پرواز را برای ده ھا سال ديگر از وی می گيرند

غازی بعد از استرداد استقالل  "امان هللا خان"امير عليحضرت ا، هار افغانستان در زمان امير ترقيخوايک ب
 رھزن  کلکانی حبيب هللاکه تازه در جادۀ خوشبختی و ترقی قرار گرفته بود،  م1919در سال  عزيز افغانستان
بود، به دستور باداران خارجی  بالی ويرانگر در نزديکی کابل خفته يککه مانند  "سقاء ۀبچ" مشھور به

افغانستان زيبا را به عصر حجر بر  ،نه ماه فقط ھمه چيز را از ريشه کشيد و در ظرف ]ھند برتانوی[اش
  .نامگذاری کنيم سقاوی اولاين دورۀ تاريک را می توانيم بنام . گرداند

تا افغانستان سر و سامان  مدھم يک فرصت بدست آ ، بازھای اشغالگر شوروی بار ديگر بعد از خروج نيرو
با مشارکت تنظيم ھای  تکنوکرات بی طرف هانتقال قدرت به گرو ۀآماد "نجيب هللا"حاليکه داکتر  در .بگيرد
فرستادۀ خاص سرمنشی ملل متحد  "بيننسوان"ملل متحد به رھبری  يیبه اساس طرح پنج فقره  جھادی

زعامت افغانستان را  "اعليحضرت بابای ملت"به رھبری  روم که درآن قرار بود گروۀ ،شده بود افغانستان،در
صرف چند روز برای انتقال  .برگزاری انتخابات را مساعد بسازد زمينۀ بدست بگيرد و با ايجاد وحدت ملی،

گلبدين حکميتار  برای اجرای اين طرح اکثريت رھبران جھادی به شمول.  سالمت آميز قدرت باقی مانده بودم
 بيانيه ای( و داکتر نجيب هللا رئيس جمھور وقت آمادگی برای تحويل قدرت نشان داده بود  دندمؤافقه نموده بو

 بسايت، ھمين اکنون از صفحۀ تبصره و ھا تحليل ھای واحمدشاه مسعود را که اقرار به اين توطئه می کند
  ).می  توانيد گوش دھيد افغان جرمن آنالين وزين

اين زمانی بود که . خوشبختی فاصله داشت ثبات و ن به وحدت ملی، صلح ورسيد چند روزی از فقط افغانستان 
مقدار ی تصديق ناشده، حکايه ھا بوديم و قرار بعضی از اردو با انگيزه ترين ما دارای نيرومند ترين و

دو نزد مجاھدين و نزد دولت  ھر(افغانستان  آنزمان وسايط و وسايل نظامی موجود خفيفه، مجموعی سالح
يعنی افغانستان ميتوانست . دموجود نزد پاکستان و ھند بو خفيفۀ بيشتر از مجموعی اسلحۀ) نجيب هللا داکتر

ان بالی ھم ھم ولی افسوس و صد افسوس که باز . نظامی و سياسی منطقه ظھور کند ھای قدرتيکی از بحيث 
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و دار و ندارش را به  ھا اندوخته، گلوی کشورم را فشرد و يک بار ديگر افغانستان را بر زمين زد و تمام خفته
دشمنان  . ستادن آن نا ممکن به نظر ميرسيديباره به پا ا يغما برد و افغانستان عزيز را چنان ويران کرد که دو

به ياری " احمدشاه مسعود"اين بالی ويرانگر را که به رھبری .  ھم خندان ساخت را باز ما ه ایقسم خورد
، چھره ھای ری عمال و غالمان شوروی بخش پرچم حکومت  داکتر نجيب هللابه ھمکا "بحران الدين ربانی"

من، فرين رئيس امنيت، جنرال بابه جان، دوستم خارجه، جنرال نبی عظيمی، جنرال مؤمانند عبدالوکيل وزير 
 اين می توانيمما  . عملی شد سراجالوغيره چھره ھای فروخته شده و افغان ستيز از طريق معاھدۀ شوم جبل 

  ... نامگذاری کنيم سقاوی دومبنام  دوره را
سران اين  ای ھم از جمله "عبدهللا"که  بعد از ويرانی کامل تمام ساختار ھای کشورم توسط دجاالن سقاوی دوم

، کشتن و بستن صدھا ھزار تن افراد بيگناه در تمام افغانستان بخصوص شھر زيبای کابل، به دارۀ دزدان بود
تمامی مھمات نظامی باالی مردم بيچارۀ کابل، منحل کردن قوی ترين  استعماليل نظامی، وساغارت بردن تمام 

تفصيل   و غيره فجايع که ھای ديگر بعضی شھر کامل پايتخت و یويران و و با انگيزه ترين اردوی افغانستان
و از حوصلۀ اين ھمه ھويدا است ويرانی ھای اين دوره و جفا ھائيکه در حق مردم ما صورت گرفته است، به 

ستادن افغانستان وجود نداشت يديگر اميدی به پا ا ،به تعقيب آن ظھور گروه متحجر طالبان . نوشته بيرون است
دور از  بالی در نيويارک برخاست که خيرش به نصيب ملت بيچارۀ افغان شد و يک فرصت طاليیناگھان که 

تجارت جھانی نيويارک، قصر سفيد و  دوگانۀ عماراته با حمله ب.  کرد نصيب ما به )ج(انتظار را خداوند 
آن زمان تحت حمايت ادارۀ طالبان در افغانستان  که در" اسامه بن الدن"پنتاگون که به شبکۀ القاعده به رھبری 

با يورش  م، 2001در سال . از روشنايی در افغانستان باز شد ای باز يک روزنه . شدنسبت داده  اقامت داشت،
به اساس ان، به رھبری اياالت متحدۀ امريکا در انتقام از القاعده، باالی رژيم طالب ين المللی ناتوھای ب نيرو

افغانستان  . داده شد سقوط در افغانستان کشور، رژيم طالبان 49شورای امنيت ملل متحد و مشارکت  فيصلۀ 
به افغانستان  از سراسر جھانھزارن مليون دالر  و قرار گرفت جامعۀ جھانی ۀگر در محراق توجيک بار دي
باره به وطن برگشت  دو غرب و شرق به اميد ثبات و امنيت و به نيت خدمت،  افغان از مھاجرين. سرازير شد

 ديگر اميد ،ملت را به اين تغيير ديدند بی سابقۀ  خوشبينی پذيرايی و که و حاميان منطقوی شان طالبان. نمودند
درحاليکه نه از پوليس و اردوی ملی خبری بود نه ھم کدام ارگان امنيتی  . ددست دادن به مبارزه و جنگ را از

کس بدون ھراس و مزاحمت  ھر و در افغانستان فعال شده بود، در سراسر کشور امنيت و ثبات تام برقرار شد
  ...می توانست شب و روز در سراسر کشور مسافرت کند

نشد، فساد  تأمين ايجاد نشد، عدالت ھرگز ادارۀ سالم ،وردر اثر ضعف رھبری در کشبا وجودی که حال  به ھر
 بلکه در اخذه و محاکمه قرار نگرفتند،ؤعالوۀ اينکه مورد م جنگی بر نداری به اوج خود رسيد، جنايتکاراا

دولتی تعيين گرديدند، با وجود ضعيف ترين نوع حکومتداری که حاکم بود ولی از نگاه  مقامات بلند صفوف
رسانه ھا، ايجاد سيستم  ۀبی سابق توسعۀ ی مطبوعات ويم و تربيه، آزادی بيان و ديموکراسی، آزاداقتصادی، تعل

بی نظير است، ايجاد مراکز تحصيلی  بين کشور ھای ھمسايه که درخصوصی  جديد مخابرات در سکتور
 ز جملۀ دستا در يک دھۀ گذشته غيره می تواند بشکل عصری و ھا ھا و خانه بارۀ شھر خصوصی، اعمار دو

که کسی از  اين تغييرات بيشتر در بخش سکتور خصوصی قابل لمس می باشد. دنبيايورد ھای بينظير به شمار آ
  .آن انکار کرده نميتواند

قدرت از يک رئيس جمھور منتخب به يک رئيس جمھور منتخب ديگر  انتقال که برای نخستين بار بايد حال
 است رسيده فرا زمان  آن يک بار ديگر انتخابات صورت بگيرد و بطور مسالمت آميز از طريق پروسۀ ملی

دلسوز و  صرف به يک رھبر . تمامی زمينه ھا برايش آماده شده است ستد ويا افغانستان می  خواھد به پا بکه 
ائۀ يک با ار . وجود دارد، اصالح نمايددر اداره نواقص را که  ،يک برنامۀ جدی قاطع ضرورت دارد که با

مناسبات را با جامعۀ داری خوب و عاری از فساد اداری ھمراه با تأمين عدالت اجتماعی و فردی، تحکوم
صوب شگوفايی سوق دھد و  بيشتری را جلب نموده و افغانستان را به جھانیجھانی تحکيم بخشد و کمک ھای 

 ه در چند قدمی پايتختھم ھمان بالی خفت ولی افسوس باز. منطقه تبديل نمايد ای کشور نمونه آن را به يک
وحشی به چھار اطراف پايتخت  چيانباز مانند شکار و سرخ نموده است چشم  لعنتی اش را بر کشورم )کابل(

که يک بار ديگر ھمه چيز را نابود  ھستند ند و بی صبرانه و ديوانه وار منتظر فرصتینزيبای کابل نگاه می ک
ھمان بالی قديمی قرار گرفته ايم که می توانيم آن را بنام  حمله ای يعنی يک بار ديگر ما در خطر... ندنک

  .ياد کنيم سقاوی سوم
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يک فرد " عبدهللا"درين دوره يعنی دورۀ سقاوی سوم داکتر 
رھبری را  ه استباقی مانده از سقاوی دوم، خواست یمطرح

خواست  مرج و  با ايجاد بحران و ھرج و به عھده بگيرد
ک بار ديگر دار و ندار و ي پايتخت را به آتش بکشد

  .افغانستان عزير را طعمۀ نفس ظالمش نمايد
   : سقاوی سوم بسيار وصفی و روشن بودعاليم شروع حملۀ  

از عدم پذيرفتن نتايج انتخابات در دور دوم و قطع ارتباطات 
تخابات يعنی کمسيونھای با مراجع قانونی پروسۀ مردمی ان

 توسل به زور و سالح  تا تھديد به ايجاد اغتشاش،انتخابات 
عدم  به راه انداختن کودتا برای داخل شدن به ارگ، بخاطر 

که برای اين گروه اوباش (کنترول باالی گروۀ وحشی اش 
که بدون موجب در  )معمول می باشد خيلی وصفی و

د و ود به زمين زدنرا که خار چشم پاکستان ب" پشتونستان وات" گردھمايی چھارراھی پشتونستان، لوحۀ 
ه، قطعه شوم حکومت اگر قطع"تھديد به ايجاد حکومت موازی در پنجشير، و تھديد به اينکه  . لگدمال نمودند

بھانه گيری ھای غير منطقی  تھديد به تجزيۀ افغانستان و جاری نمودن سيالب خون، ،"تقلبی ر قبول نمی کنم
شرط برای منحل نمودن  ی، محل رأی دھ 11000محل،  6000محل،  5000محل،  2000تفتيش  مثالً 
  ... يعنی به غير از گرفتن قدرت به چيزی ديگر راضی نمی شد انتخاباتی؟سيونھای کم

گردھمايی وحشيانه و فاقد نظم و دسپلين در خيمۀ تاريخی لويه جرگه که در آن يک نمونه ای وصفی از 
 500يث يک رھبر نميتوانست در حدود بح" هللاعبد" گردھمايی آن دررا به نمايش گذاشتند،  گردھمايی اوباشان

بار عکس آقای  با نمک حرامی تمام، بدون کدام دليلی دو  تن از دارۀ لجام گسيختۀ خود را کنترول نمايد،
و با حمايت اين گرگان  بودساله اش را وقف حمايت اين خونخواران نموده  13را که تمام دورۀ  "کرزی"

  .ه بود، به زمين زدند و لگدمال نمودندوحشی، ظلم بزرگی را بر مردم روا داشت
ھايش بحيث رئيس جمھور افغانستان در " بيل بورد"اقدام به بی ارزش ساختن قوانين نافذۀ کشور با باال نمودن  

برپا نمودن خيمه ھا در بين راه ھا و چھارراھی ھای کابل و ايجاد مزاحمت برای مردم  چھارراھی ھای کابل،
وسايط پوليس در شھر کابل  که با استفاده ازمسلح ساختن جوانان و قلدران شھر  و عبور و مرور ترافيک،

ردم را مورد تھديد قرار می دادند و غيره می تواند نماينگر حرکت آشکار برای گشت و گذار می کردند و م
 .حملۀ  سقاوی سوم باشد

  

  .ته استيد قرار گرفوزنامۀ نيويارک تائمز ھم مورد تأياين پيش بينی از جانب ر
" نيويارک تايمز در بخشی چنين نوشته است  به نقل از روزنامۀ" تاند" يت خبری بساخبر منتشره از و 

نموده است که در دور دوم انتخابات، بعد از نشر نتايج  ءافشا "فضل احمد معنوی"از زبان  نيويارک تايمز
حمله  گی حمله را باالی ارگ رياست جمھوری و در چند واليتميان داکتر عبدهللا عبدهللا آمادابتدايی آراء، حا
با عبدهللا برقرار نمود، جلو اين اين کار " بارک اوباما" داشتند مگر با ارتباط تليفونی که  بر ادارات دولتی

  .گزارش کامل اين موضوع را می توانيد از طريق لينک ذيل مطالعه کنيد". خطرناک گرفته شد
 )german.com/agonews/Lists/List/DispForm_n.aspx?List=c803c39d%2D511a%2D458c%2Dba30%2D71e5be329180&ID=12664‐http://www.afghan(  

  
ر که يک بار ديگر منافع اياالت متحدۀ امريکا و جامعۀ جھانی با حفظ يک افغانستان يک پارچه با خدا را شک

حملۀ سقاوی سوم با يک اقدام سريع جلو يورش  قبل از" اوباما"آقای. ه استصلح و ثبات، ھمخوانی پيدا کرد
ت آماده است تا برای ما چانس بدس يک بار ديگر برای مردم عزيز اين سقاويان شرارت پيشه را گرفت و

جھد  احيای وحدت ملی، ايجاد صلح و ثبات و اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از حملۀ سقاوی سوم کوشش و
ساس ايجاد عدالت و وحدت، چنان لت به اازين فرصت بايد استفاده اعظمی صورت بگيرد تا پايه ھای دو. نمايند

ھای کابل مجال آن را پيدا نکند تا کابل را ويران و افغانستان مستحکم شود که ديگر بالی ھميشه خفته در درواز
خطر بالی ويرانگر سقاوی رفع نشده  بايد بدانيم که اين يک فرصت است که بدست آمده و... دنرا بی ثبات ساز

  ...است و ھميشه در کمين ميباشد که بايد از آن غافل نباشيم
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" عبدهللا"توانست جلو اقدامات شوم  که ظاھراً  ت متحدۀ امريکاوزير خارجه اياال" جان کری"اقدام مؤثر ديشب 

 عمل امريکا به ھدف نجات افغانستان واين گرچه من به اين عقيده نيستم که . را بگيرد و دارۀ شرارت پيشه اش
ھرچه بوده است، افغانھای عزيز بايد ازين فرصت برای از روی دلسوزی به مردم ما صورت گرفته باشد، 

اعظمی فع خود، تحکيم پايه نظام به اساس وحدمت ملی، حفظ عدالت و حکومت داری خوب استفادۀ حفظ منا
روی  ،چون خطر سقاوی سوم ھميشه موجود است که بايد اقدامات پيشگيرانه با استفاده از فرصت ھا . نمايند

  ...دست گرفته شود
  

  است؟  به رضايت خويش تن به اين مصلحت ملی داده" عبدهللا"ايا داکتر 
  

  .در پاسخ به آن مشکوک ھستند ھموطنان ما اين سؤاليست که بعضی از
يجاد بحران ترغيب شد وتا آخرين نقطه ھم اش به و بر با يك حلقه مخرب در دور "عبدهللاعبدهللا "به نظر من 
بدون  حکومت موازی که ،والی بلخ و محمد محقق معاون دوم دکتر عبدهللا" عطای نور" از جانب  .پيش رفت

در چھارراھی ھای کابل عکس ھای عبدهللا بحيث . ھيچ شکی به تجزيۀ افغانستان تعبير می شد، اعالم گرديد
در برابر فشار  یلو. ندھای بزرگ نصب گرديد" بيلبورد"رئيس جمھور دولت اسالمی افغانستان در چوکات 

 و عقالنيت از منطق ،يا سازش ن وبحرا انتخاب بين دوو فشار خارجي از سوي ديگر،  از يک سو یھاي داخل
   .نجات يافت ششر يد و افغانستان ھم ازكار گرفت و خود را از جنجال بزرگ رھان

  
  :برای تأييد اين ادعاء يك منبع موثق زحکايت حقيقی ا

  
فرستادۀ " ن كوبيشاي"و  وزير خارجه اياالت متحدۀ امريکا" جان كري"دو كانديد به حضور  كه ھر یروز"

را ھفت تن  "عبدهللا"، داكتر رسانيدند بھم در سفارت امريكا حضور نشی ملل متحد برای افغانستانخاص سرم
 "اشرف غني"و  "عبدهللا"كه در پشت در ھاي بسته جريان داشت صرف  ۀھمراھي مي كردند ولي در جلس

اين بود كه  رائه كرد، موضوع اصلياطرح خويش را براي كانديدان  "جان كري"وقتي كه  . حضور داشتند
ه را قائل شود و الي دو سال اين كرسي به صدارت تغيير يجرائاانتخابات بايد براي طرف مقابل رياست  ۀبرند

يد مي كند، آيت بيدرنگ اشرف غني"، داكتر )نباشدحكومت پارلماني  ،مقصد ازين صدارتشايد ( داده شود
گفته ران ھمراھش مشوره كند و اتاق جلسه را ترك يجازه مي خواھد تا با ھفت تن از تصميم گا "عبدهللا"داكتر

محقق، محمد خان، ميرويس محمد اين ھفت تن عبارت اند از گل آغا شيرزي،  . به صحن سفارت می رود
  .رابي مي باشندسرباني و حبيبه صالح الدين شھراني،  ياسيني،

و محمد خان به شدت رد مي  مطرح مي سازد، از جانب محقق، رباني "عبدهللا"محض اينكه موضوع را  هب 
شيرزي  گل آغا از "عبدهللا"داكتر " ما به امريكا اعتماد كرده نمي توانيم"دليلش را مي گويند  اً شود و ظاھر

طرفدار خون شدن بيني كسي ھم نيست "شيرزي مي گويد گل آغا  خواھان رأی اش درين خصوص مي شود، 
ياسيني، شھراني كه در نزديكي ميرويس زمان حبيبه ثرابي،  درين" خواھد كرد و ايستاده گی و با آن مخالفت

 " عبدهللا"عالم مي كنند و داكترايت شان را شيرزي حماگل آغا شان در صحن سفارت قرار داشتند ھم از نظر 
  .را مي پذيرد "جان كري"مي گيرد و طرح  و عاقالنه تصميم منطقي

مشكلي مشابه  .داد شرارت طلبان در تيمش إيجاد شده استاكنون درز بزرگي بين عبدهللا و معاونينش و يك تع
به  .نزديك شاھد انكشافات جديد درين ارتباط خواھيم بود ۀآيند . يجاد شده استاھم  "اشرف غني"در تيم 

را كه افتاده است به فآل نيك مي گيريم و به خير ملت  "حکومت وحدت ملی"زير اسم  ھرصورت اين شري
  .تعبير مي كنيم

کامالً باھم  اين طرح عتاً جلو اين فاجعه را بگيرد ولی موارد اساسیچه توانست دف اگر" جان کری" قای طرح آ
  . در تناقض می باشد

   :اين طرح شامل دو بخش عمدۀ ذيل است
و  دو باره ی دھی از سراسر کشور به کابل و شمارشآوری تمام صندوق ھای رأ قسمت اول اين طرح جمع

ی درين صورت بايد تا اندازۀ زياد رأکه  ضور نھاد ھای بی طرف و مطبوعات بودهح بررسی کامل آن در
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بدون شک  . شود اين بررسی يک کانديد برنده اعالم حال زمانيکه در نتيجۀ. ھم جدا شود ھای پاک و ناپاک از
ث پس درين صورت بايد طرف مقابل شکست را قبول کند و بحي .مشروعيت کامل برخوردار خواھد بوداز 

  . اپوزيسيون در صحنه باقی بماند
  

را به کانديد شکست خورده ھم ) صدارت(  تفويض پست رياست اجرائيوی" جان کری" بخش دوم طرح آقای
آراء در کابل درمحضر عام ھمخوانی ندارد و در تناقض جدی  ۀبار شامل است که کامالً با شمارش و تفتيش دو

بايد گذاشته می شد که پروسۀ  ،دو کانديد يک ائتالف صورت بگيرد ی اگر قرار بود بين ايننيع . قرار دارد
  .پيش برود ج نھايی ھر طور که بود،نتاي خره اعالمات و باالگی به شکايسيدشمارش و ر

يا  نخواسته و"  جان کری" مگر آقای  . لوگيری شدحال می پذيريم که از شعله ور شدن آتش درين مقطع ج
يش تمام آراء در کابل صورت حال که قرار است شمارش و تفت.  سنجش نمايد را توانسته عواقب اين کار

ً شفاف باشد بايد ھيچ نوع تضمينی وجود نداشته باشد که کدام يک ازين دو. بگيرد کانديد  اگر اين پروسه واقعا
ه اعالم شدن اکنون حاميان داکتر اشرف غنی بسيار با اطيمئنان خاطر منتظر برند... بود نھايی خواھد ای برنده

درعين زمان حاميان داکتر عبدهللا ھم بسيار به برنده شدن کانديد مورد نظر شان مطمئن می . کانديد شان ھستند
  .باشند

  : خالی نيست عواقب آن از دو حالت ذيل
درينصورت در وضعيت تغيير بزرگی بوجود نخواھد  ":اشرف غنی احمدزی" درصورت کاميابی داکتر -

با احتمال اندک امکان  . جزئيات بوجود خواھد آمد که قابل حل خواھد بود تقسيم قدرت درمشکالت برسر . آمد
" اشرف غنی احمدزی" تيم خود داکتر معاونين و بين دارد ايجاد اختالفات بزرگ بر سر تقسيم قدرت دولتی در

ولی يک . انی بسازدبوجود آيد که می تواند يک بار ديگر وضعيت را متشنج و بحر" عبدهللا"تيم داکتر  ويا
يک جال از فساد پيشه گان محصور خواھد   بين در اکنون" اشرف غنی احمدزی"چيزی خيلی ھويدا است که 
ديگر ملت  ،از ھمه بدتر اينکه و.  را به يادگار خواھد گذاشت" کرزی"خراب تر از  ماند و يک ادارۀ به مراتب

 ...ھند کردبه پروسۀ انتخابات و اشخاص متفکر نما اعتماد نخوا
پی  اعالم خالف انتظار مردم می تواند عکس العمل ھای شديدی را در ":عبدهللا"درصورت کاميابی داکتر -

که چند روز قبل " عبدهللا"با کاميابی داکتر . غير قابل کنترول شود داشته باشد که باعث ايجاد بحران جديد و
بارک "به ارگ را نموده بود، می تواند حکومت داخل شدن  تھديد به توسل به زور برای احراز اين کرسی و

روشن است که با روی کار آمدن .  اين توطئه نمايد نمودن متھم به مھندسی را" جان کری" و آقای " اوباما
 تھديد به تصاحب قدرت به زور، ايجاد حکومت موازی و( بعد از حادثات و تھديدات اخير" عبدهللا"داکتر 

" آی اس آی" دشمنان منطقوی بخصوص د خبر خوش برای مخالفين مسلح دولت ومی توان) تجزيۀ افغانستان
که بدون شک يک  "عبدهللا"ضد حکومت  خواھند توانست صفوف شان را بر چون با استفاده ازين خالء. باشد

د و بزودی يک واليت پی واليت ديگر را از کنترول نناتوان خواھد بود، قوی بساز حکومت آسيب پذير و
به اميد اينکه .  که اين بدترين وضعيتی خواھد بود که ملت تصورش را می کند... خارج نمايندحکومت 

 . وضعيت تا اين سرحد نرسد
   :مشکلی که در صورت برنده شدن ھر کدام ازين دو کانديد می تواند ايجاد شود

  ...يک بحران ديگر شود ايجاد اختالفات بر سر تقسيم قدرت و صالحيت ھا خواھد بود که می تواند زمينه ساز
  
نمايشی بخاطر  بارۀ آراء يک حرکت باز شمارش دو . نتخابات از ھمين حاال معلوم باشدصورت که برندۀ ا در

و بدين وسيله حفظ  "ی شما ھنوز ھم به قوتش باقی استھر يک رأ" ذھنيت دادن برای رأی دھندگان که گويا 
  ...بودخواھد  اعتبار پروسۀ ملی انتخابات در آينده،

  
  زنده باد افغانستان واحد، يک پارچه و نيرومند                                
  شور عزيزم افغانستانـــمرگ به بد خواھان ک                                

                                                 
  پايان                                                     

 


