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 نادرست یپارهء برداشتها
 
مستقل" سرنوشت  یمل تیکشور با "هو کی"افغانستان" به عنوان  یبرا ندهیطندوستان هوشدار دادم که انتخابات آو به

خاتمه دادن به دولت  یجبههٔ نامقدس برا کیدر  ستهایخراسان طلبان و فارس-هایهزارستان-هایستم-هایساز است! سقاو
 نیصف خواهند بست! شکست دادن به ا یزم و انحصار طلبیمبارزه با فاش نیپوچ ودروغ یشعارها ریافغانستان ز

درمقابل دو جبهه  ندهیهر افغان و طندوست است! وطن پرستان افغانستان در انتخابات آ تیو مسٔول فهیتوطئهٔ شوم وظ
 ،فساد، دزد ییایماف یملت افغان؛ دوم در مقابل قدرتها یمل تیدفاع از افغانستان و هو یمبارزه خواهند کرد: برا

 زورگو و چپاولگر! 
 نتخابات: "ادهدیمن کامآل به موقع است. او نوشت م یینشان داد که هوشدار باال قتیدر حق ینیسادات حس هیمرض پاسخ
 حكومت دهاآز هاي مليتو  هدیافتاخو پایان قبيلهي  سيصدساله حكومت ،داد هداخو تغيير ار چيزها خيلي رو پيش
 !" ساله راهز پنج تاریخ به تكاا با ناساخر مستقل كشور بسوي پيش. ساخت هنداخو ار خود

قادر نوشت: "واقعا مبارزه دشوا ري در پیشرو است بسیج مردم به خاطر افغانستان متحد  ریکب یارتباط آقا نیا به
 ویك پارچه ضروري است". 

 کرد که " با این حساب باهشتاد درصد مردم افغانستان طرف هستید!"   دیتهد یکس
طرفدار سر سخت افغانستان". من افزودم که  یهزاره هستم ول کیمن  دییجواب داد: "دروغ نگو یزیباقر عز هیرق

هشتاد درصد نفوس افغانستان باشند در آنصورت نوش  ستهایخراسان طلبان و فارس-هایهزارستان-هایستم-هایاگر سقاو
 را که خواسته باشند بسازند!   یو هر دولت گذارندکشور ب نیا یباال خواهندیم یجان شان حق شان است که هر نام

 رانګومتعصب معلوم است، انحصار رګانحصار قدرت پرداخته نوشت: "انحصار حیبه توض یفیعبدلغفور لط یآقا
 لګ زیداشتند همه چ اریدراخت هاییرا توسط غر یاسیسال قدرت س ۱۷است. درطول  تیجمع مینظار وتنظ یشورا

خاطر غوغا را به راه انداخته اند  نیهم هب د،یبرا یازانحصارشان م یاسیاند که قدرت س دهیهمبود امروز که ف لزارګ
بد نام نام  روهګ نیا ستیسال قبل ن ٣۰ان ملت  ریګ. ... ملت افغانستا ن دبستندیم ریګکه تعصب وهزاران تهمت د

دانه  نیشده اند جلو ا داریب ریګافغانها د رندیپز یرا نم تیافغان ردیپز یرا نم یقانون اساس ردیپز یافغانستان را نم
 ." رندګی یها حتما م یرا ازخود سر یسرطان
 !"  کنندینظام کار م تیتقو یها در جبهه مقدس برا ستیها و فاش یها، داعش ی:  "طالبایادعا کرد که گو یگرید شخص

نه  جنگندیبا نظام دولت افغانستان م یرو ایها در جنگ گرم رو ستیها و فاش یها، داعش یطالب ریدادم که نخ پاسخ
مقامات  نیتریکه هم در داخل نظام هستند و عال ستهایخراسان طلبان و فارس-هایهزارستان-هایستم-هایمانند خفاشان سقاو

 . زنندینظام خنجر م بهدارند اما از داخل  اریرا در اخت یو نظام یدولت
 یقانون اساس لیتعد یجرگه برا هیخواستن لو یجمهور استیانتخابات ر یاز برگزار شی: "پدیگویم یگرید شخص

 است".  یمتمرکز ضرور ریساختار نظام متمرکز به غ رییو تغ
 هیلو ندگانیسوم تعداد نما کینشود  لیتکم هایولسوال یو شوراها یپارلمان ندهءیانتخابات آ کهیکردم در صورت حیتوض

جرگه بر  هیلو نیگردد. در ا ریدا تواندیتنها بعد از انجام انتخابات مجرگه تنها و  هیبنابر آن لو باشدیجرگه موجود نم
نه  ردیصورت گ صلهیف ییپست صدراعظم اجرا لیتشک یرو تواندیم او عبدهللا تنه یغن انیم یاسیاساس توافق س

 متمرکز.  ریمتمرکز به غ ایو  یبه صدارت یاستینظام از ر ریتغ یباال
همه  رایبروند. افغانستان و افغانها آرام خواهند شد ز نیها از ب یافغان ملت کهینوشت که: "هر زمان یگرید شخص

 به وجود آمده."  ستیگروه فاش نیاز اثرات ا گرید یستیفاش یهاگروه
رفتن حزب  نیبا از ب ای! آچکدامیدر حکومت موجوده مربوط حزب به افغان ملت است؟ ه یدادم که چه کس پاسخ

افغانستان  یقانون اساس تیبر رعا یپافشار ایهرگز نه! آ گذرند؟یافغان م تیافغان ملت مردم از اسم افغانستان و مل
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 م،یفه میتمام مردم کشور است و با توافق قس ی" باالفغانمندرج در آن که شامل نام افغانستان و اطالق "ا یو ارزشها
 است؟  یستیو نافذ شده عمل فاش نیخان و امثالهم تدو لیق، دوستم، اسماعمحق ،یلیعبدهلل عبدهلل، خل ،یقانون

 تیشخص کیوطندوستانه به  دگاهید کیکشور با  فیتمام اقوام شر یجمهور استیر ندهی"اگر در انتخابات آ سندینویم
ز صحنه دور کشانده است، ا یمتعصب و قوم گرا که وطن را به پرتگاه نابود ،یشخص روان نیبدهند و ا یرا یمل
 شان خواهد بود."  تیموفق نیبزرگتر ند،ینما

 یبوده است؟ غن ییقومگرا ی! کدام عمل غنیفتنه گر یاز رو ایو  سدینویم یتعصب و نادان یاز رو ایشخص  نیا 
 انیحکومت او را حام میخودرا در قوم پشتون از دست داد. ن انیحام تیاکثر ۵۰/۵۰حکومت  لیبا توافق به تشک

 ! سازندینظار م یو شورا تیجمع
 "  توانم؟یتفرقه انداز گفته م ستیفاش کیمن شما را  ایآ یخالد ینوشت " آقا یکس

 یمردم را بدور ارزشها کهیکس ایتفرقه انداز است؟ آ ی! چه کسدیدانیرا نم یتفرقه انداز یشما معن نکهیدادم مثل ا پاسخ
 بیترغ یگرفتن قانون اساس دهیناد یمردم را برا کهیکسان ایتفرقه انداز است و  کندیکشور جمع م یمندرج قانون اساس

 تیحما ایو نه من. آ دیرا نه شما تجربه کن زمیفاش دوارمی! امدیدانینم نیقیرا هم به  ستیو فاش زمیفاش یشما معن کند؟یم
 است؟  یستیآن عمل فاش یاز دولت افغانستان و قانون اساس

 ستیخود ریوغ یکه همان خود یستیدانند وخودشان از موضع فاش یرا نم ستیفاش یفزود "معنا یطاهر سالر یآقا
نه دزد است و نه هم  یاشرف غن ندیچه بگو ندیدروغ را هم نگو نی. اگر همرندیگ یم رادیا یبه دکتر اشرف غن

کند بساط شان بر اساس  یم ادهیپ یدگر ازبعد  یکیکشور را  یآباد یبرا ییبنا ریمختلف ز یاختالس گر طرح ها
 دروغ استوار است".  

که در مقابل  اموزدیجوان مسود پشتون، منظور احمد، ب نیاز ا دیها با تونښغرنوشت: "  پ نیسپ دیجمش یآقا
 ریرا با پشتون غ یلیبار پشتون قبا نیاول یو برا ستادیدولت که اردو باشد ا ایپاکستان و  یدولت اهګدست نیمقتدرتر

پاکستان  یاست ان اردو ردګدهشت رګکه ا فتګاردو  بهو ظالم متحد ساخت و  رحمیب اهګدست نیمقابل ادر  یلیقبا
 ارګشان بر نفرت بنا شده متحد نشده و عمل نه کنند روز استیس کهیطلبان و انان هیافغانها در مقابل تجز رګاست. ا

 ". دینیبیپشتون را بد تر از انچه که هست م
از وقت است  شیآشفته پ یفضا نینوشت که: "با عرض معذرت که اوال طرح انتخابات در چن یداؤد کرانسائ یآقا

. نخواهند بطرف انتخابات رفت. دیرا که شما کرد یخواهد شد که مردم چنان صف بند یاجرا وعمل یریحتما تداب
 یاندازند در سطح ساختار ها یبراه م ی والشتوناز پ تیبنام حما یمقابل آن که عده ا یشعار ها وشعار ها نیا-دوم 

مردم در مورد رشد همگون  شنهاداتیتقاضاها وپ یمردم. بعض یمردم افغانستان قرار دارند نه در عمق توده.ا یکیاتن
 نیچن یاگر کس کنندیم یمردم در مغاره ها زندگ یاند. که حت ریانکار نا پذ قیکشور حقا یوهمزمان مناطق عقبمانده ا

مشکل  نی: چنلی. دلیتیومل یتیاست.نه هو یاجتماع-یمشکل اقتصاد نیبه آنها تاپه زد. وا دیکند حق است نبا رحمط
 غاتی... تبلکنندیم یها مختلف زندگ تیهمگون است. که در آن محالت مل ابی،کنر،نورستان بدخشان وفار انیدربام

 نه پراگنده."  میتا مردم را متحد سازوکارکن باشد  ستهیاش یدادن به انسانها یرا یبرمبنا دیما در مورد انتخابات با
الزم قبل از آنکه وقت  ریتا تداب گرفتیصورت م روزید دیبا ندهیدادم هوشدار دادن به مردم در مورد انتخابات آ پاسخ

مورد  نجایجامعه و مناطق مختلف در ا یو اجتماع یاقتصاد یهای. موضوعات عقب ماندگردیاز دست برود انجام گ
زارت پالن مردود بشمارد. من سالها در و تواندیمن یمورد کس نیمشروع را در ا یتقاضا چیو ه ستیمباحثه ن

 یو مشکالت اقتصاد لیو انسجام پالن هفت ساله داوود خان بودم. مسا دیتوح تهیکم یافغانستان کار کرده ام و منش
کرده  ییصف آرا ندهیانتخابات آ یبرا. دشمنان نام و نشان افغانستان از مدتها دانمیم یاریکشور را من بهتر از بس

-هایهزارستان-هایدرمقابل دو جبهه مبارزه خواهند کرد. در مقابل ستم ندهی. وطن پرستان افغانستان در انتخابات آدان
دزد،  یمحل یایماف یافغان دوم در مقابل قدرتها یمل تیحفاظت از افغانستان و هو یبرا ستهایخراسان طلبان و فارس

 پاول. و چ ییزورگو
 پایان
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