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 اخالل در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است
 بخش سوم و ختم

 
در آن  دردو بخش ماضی صحبت ما، بنده  یک مثال سچهٔ افغانی از یادداشت های ذات البینی مجاهدین را که 

از مداخلهٔ دستهای بیگانگان در قضایای داخلی افغانها احساس و استشمام نمی گردید خدمت خوانندگان گرامی 
 ارائه نمودم.

و در مثال دومی که زمان محدودی از آغاز مبارزات مردم افغان سپری گردیده بود، راپوری را مطالعه نمودیم 
ایای داخلی و مبارزهٔ آزادیخواهان افغان که علیهٔ مدعیان قدرت در که در آن از مداخلهٔ قدرتهای بیگانه در قض

کابل و سراسر کشور که با همکاری عریان سردمداران اتحاد شوروی غصب مقام نموده بودند، گزارشات 
 مستندی خدمت خوانندگان تقدیم نموده بودم.

مساعی و تب وتالش های سازمان  در بحث امروزی یادداشتی را بیرون نویسی می نمایم که در آن مثالی از
ملل برای حل قضایای بغرنج افغانستان صحبت می کند. ناگفته هویدااست که این سازمان جهانی با آقای 
کوردوویز فعالیت های خودرا جهت در یافت طرق حل معضلهٔ افغانستان آغاز کرد و بعد از ختم مأموریت 

این مساعی به مٔوفقیتی چشمگیری که  -لخضربراهیمی بودهای نمایندگان خاص سرمنشی که آخرین آن آقای 
منجر به پیاده شدن صلح و امنیت در افغانستان شده بتواند، نیانجامید. البته ختم و شکست قوای شوروی و 
اخراج قوای آن از افغانستان که پای نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد در میان بود ازاین امر مستثنی است و 

 گزاریم. آنرا کنار می
 اینک توجه خوانندگان محترم به مصاحبه ای ذیل معطوف می دارم:  

 

مرکز فرهنگی »مکتوبی از آقای محترم ملک، مدیرمسئوول جریدهٔ فرهنگ مربوط  1994-11-1به تأریخ 
 از بن، پایتخت آلمان غرب با متن ذیل مواصلت کرد:« افغانستان

 بعد از القاب:
از کویته و نواحی افغانستان به آلمان بر گشته اید. ما به ارتباط سفر شما در مورد  قرار اطالع، شما جدیداً » 

رویدادها و اوضاع جاری در افغانستان سٔواالتی ترتیب نموده ایم، تا آنرا در نشرات مرکز فرهنگی افغان به 
 چاپ برسانیم.

 امید است با جواب دادن به سٔواالت ذیل مارا ممنون سازید:
 

ما به حیث عضو هیأت مشورتی ملل متحد در حل سیاسی قضیهٔ افغانستان اخیراً به کویته پاکستان جناب ش -س
رفته بودید، لطفاً برای خوانندگان نشرات این مرکز در مورد هدف و اجندای مجلس، جریان مذاکرات هیأت با 

 ت ارائه دارید.جوانب مختلف قضیهٔ کشور و نتایجی که ازآن تا حال به دست آمده است، معلوما
 

اعضای مجلس چند نفر بوده و لطف فرموده آنها را برای ما معرفی کنید. همچنان خواهشمندم تا در مورد  -س
این که هیأت با مجلس عمومی چگونه تشکیل و ترکیب یافته و وظایف و مسٔوولیت های چه سان تقسیم گردیده 

 است، برای ما معلومات ارائه فرمائید.
 

حال با کدام جوانب ذیدخل در بحران افغانستان، اعم از تنظیمات مجاهدین و سایر قوه های داخلی  هیأت تا -س
 و یا خارجی، مذاکره کرده است.

 

 تعیین اعضای هیأت مشورتی و مجلس عمومی به کدام معیار صورت گرفته است؟ -س
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می کنید، آیا اعضای این هیأت برای  دورنمای آیندهٔ مذاکرات و فعالیت های این اقدام را چگونه ارزیابی -س
 بیشبرد اهداف در محل مذاکرات باقی خواهند ماند، که امیدی برای آینده و حل بحران کشور باشد؟

 

 عکس العمل ممالک ذیدخل در قضیهٔ کشور اعم از ممالک همسایه، دول عربی و غربی چگونه می باشد. -س
 های فوق نیآمده باشد، لطفاً آنرا برای ما بنویسید.نوت: اگر معلوماتی داشته باشید که در پرسش 

 

 10/11/1994اشبورن 
 1994مطابق به نومبر 1373قوس  100اقتباس از مجلهٔ )افغانستان در آئینهٔ مطبوعات( شماره 

 نامهٔ احسان هللا مایار با بعضی اضافات، به جواب محترم آقای ملک:
 دوست عزیز آقای ملک!

در ضمن جناب شما در رابطه به سفر من و اشتراک در  -شمارا با تشکر گرفتم. 1/11/1994مکتوب مورخه 
جلسات مشورتی افغانها با نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد آقای محمود میستیری و هیئت معیتی وی  درکویته 

 پاکستان سٔواالتی طرح نموده اید که بالترتیب به جواب های آن می پردازم:
االت شما الزم است برای درک چگونگی مأموریت فعلی آقای محمود میستیری نمایندهٔ قبل از تقدیم پاسخ سؤ 

خاص آقای بوتروس غالی، سرمنشی ملل متحد توضیح داده شود که این ماموریت نامبرده بنابرفیصلهٔ ماه 
سرمنشی ملل  مجمع ملل متحد دربارهٔ افغانستان که با مالحظهٔ اوضاع نابسامان وطن عزیز ما از 1993نوامبر 

متحد به عمل آمده بود تا برای خاتمه دادن به بحران داخلی و به وجود آوردن تفاهم بین گروه های مختلف 
 تأئید گردیده است. 1994صرف مساعی نماید، سرچشمه گرفته که با اعالمیهٔ شورای امنیت در آغاز سال 

نسی از طرف سرمنشی ملل متحد به این وظیفه به اساس این توافق بود که آقای محمودمیستیری، دیپلومات تو
 مأمور گردید. 

( بار اول با هیئت معیتی خود برای کسب معلومات و ارزیابی 1994آقای میستیری در بهار سال جاری )
اوضاع در کشور به داخل افغانستان و هم به کشورهای مجاور و ذیعالقه در منطقه مسافرت نموده و با رهبران 

( راپور مقدماتی 1994ات کشورهای ذیعالقه مالقات و مذاکره نموده و در ختم آن در ماه می )افغانی و مقام
خودرا به سرمنشی ملل متحد تقدیم نموده است. این راپور مقدماتی ضمن تشریح اوضاع درافغانستان و امکانات 

عهٔ افغانی و تشکیل لویه جرگه خاتمه دادن به منازعات فعلی را از طریق ایجاد تفاهم بین تمام عناصر مٔوثر جام
 که شامل نمایندگان تمام اقشار مردم افغانستان باشد، بررسی می نمود. 

به اساس این راپور به آقای میستیری صالحیت داده شد تا مساعی خودرا در جهت ایجاد صلح درافغانستان  
منطقه مراجعه نموده پس از تماس  ادامه بدهد چنانچه آقای میستیری و همکاران وی در ماه سپتامبر گذشته به

های مقدماتی مرحلهٔ دوم مأموریت خودرا با دعوت نمودن تمام رهبران تنظیم های موجود افغانی برای یک 
گردهمآئی مقدماتی جهت بحث درباره طرزالعمل آینده آغاز نمود. اگرچه درتماسهای ابتدائی تقریباً تمام رهبران 

دگان با صالحیت شانرا دراین گردهمآئی وعده کرده بودند ولی وقتیکه تأریخ و موافقه اشتراک خود و یا نماین
محل اجتماع تثبیت گردید بعضی ازآنها از حاضرشدن به مجلس و یا فرستاندن نمایندگان شان خودداری 

کرد.  ورزیدند منجمله آقای ربانی عدم اشتراک خودرا نسبت به شمولیت عبدالرشید دوستم در این اجتماع وانمود
در نتیجه اجتماع صورت گرفته نتوانست و باین قسم مرحلهٔ دوم مساعی آقای میستیری به ناکامی منجر گردید. 
نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد و شخص سرمنشی آن مٔوسسهٔ جهانی این ناکامی را نادیده گرفته بالفاصله به 

تیجه تجویز به عمل آمد تا از یک عده شخصیت آغاز و تدویر مرحلهٔ سوم مساعی صلح تصمیم گرفتند که در ن
های بیطرف )غیر وابسته به تنظیم ها( از داخل افغانستان و هم از جمله افغانهای مهاجر افغان در خارج کشور 
دعوت به عمل آورد که برای مشوره با هیئت ملل متحد در شهر کویته پاکستان اجتماع نموده طرق خارج شدن 

رد بحث قرار دهند و بعدأ برای تماس با رهبران و دیگر عناصر مٔوثر در داخل کشور از بن بست فعلی را مو
 به معیت یک تعداد از مدعوین افغانی و هیئت ملل متحد به افغانستان سفر نمایند. 

در کویته بلوچستان  94اکتوبر  15م الی 1994سپتمبر  29همان است که این جلسهٔ مشورتی که از تأریخ  
ت و در ختم آن با اشتراک عدهٔ محدودی از مدعوین تماسهای مستقیم با اطراف ذیخل در داخل ادامه یاف

 افغانستان گرفته شده که سلسلهٔ آن تا شروع ماه نومبر ادامه داشت.
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( محترمانیکه با آقای میستیری ذریعهٔ طیارهٔ مخصوص وی به 2015تا جائیکه به خاطر دارم ) دسمبر
ارت بودند که ازآقایون داکترمحمدیوسف، داکترعبدالصمدحامد، داکترعبدالستارسیرت، افغانستان سفرکردند عب

 داکترسراج الدین رسولی و یکی دو محترمانیکه اسم های شان را به خاطر ندارم.
بعداً از استادگرامی و دوست محترم داکترمحمدیوسف شنیدم مذاکرات در داخل افغانستان با گلبدین حکمتیار، 

سالمی افغانستان، درعمارت و تفریحگاه اعلیحضرت محمدظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان  رهبر حزب ا
درکرانهٔ بندنغلو و در جبل السراج با قوماندان سرشناس جمعیت اسالمی )ربانی( احمدشاه مسعود در جبل 

 السراج و عبدالرشید دوستم در شبرغان صورت گرفت.
 

 خ سٔوال های شما می پردازم: و اینک بعد گزارش مختصر باال به پاس
 

جناب شما به حیث عضو هیأت مشورتی ملل متحد در حل سیاسی قضیهٔ افغانستان اخیراً به کویته  -سٔوال
پاکستان رفته بودید، لطفاً برای خوانندگان نشرات این مرکز در مورد هدف و اجندای مجلس، جریان مذاکرات 

 یجی که ازآن تا حال به دست آمده است، معلومات ارائه دارید.هیأت با جوانب مختلف قضیهٔ کشور و نتا
چون اجالس اصالً ماهیت مشورتی را داشت کدام اجندای قبلی ترتیب نگردیده بود. نمایندهٔ خاص  -جواب

سرمنشی ملل متحد هدف این اجتماع را عبارت از مشوره و تبادل نظر دربارهٔ طرق خاتمه دادن به منازعات 
شدن به صلح دائمی باشد به مجلس توضیح و در راه رسیدن به این مأمول طالب نظریات مدعوین فعلی و نائل 

گردید. جریان مذاکرات مجلس وقتأ فوقتاً توسط سخنگویان هیئت نشر شده است لیکن چگونگی این مذاکرات و 
نشی ملل متحد تفویض نتایج حاصلهٔ ازآن برحسب معمول تا زمانیکه راپور نهائی هیئت خاص تکمیل و به سرم

 می گردد افشاء نخواهد شد. 
اعضای مجلس چند نفر بوده و لطف فرموده آنها را برای ما معرفی کنید. همچنان خواهشمندم تا در مورد  -س

این که هیأت با مجلس عمومی چگونه تشکیل و ترکیب یافته و وظایف و مسٔوولیت های چه سان تقسیم گردیده 
 ت ارائه فرمائید.است، برای ما معلوما

 در اجالس مشورتی افغانها سی و هشت نفر شرکت داشتند )لست اشخاص در پائین دیده شود( -ج
در جلسات مشورتی افغانها با هیئت خاص سرمنشی ملل متحد جهت بررسی جوانب مختلف قضیهٔ افغانستان سه 

 کمیتهٔ اختصاصی ذیل نیز تعیین گردید:
 : کمیتهٔ سیاسی1
 قوای امنیتی: کمیتهٔ 2
 : کمیتهٔ آتش بس 3
 : کمیتهٔ توحید و انسجام4

کمیته های سه گانه اولی طی جلسات متعدد راپور های خودرا ترتیب نموده و به جلسات عمومی ارائه نمود که 
 بعد غور و بحث در آن باره هرکدام به حیث راپور مشورتی جدگانه پذیرفته شد.

تعیین  12/11ب راپور نهائی کمیتهٔ چهارمی توحید و انسجام در جلسهٔ به منظور انجام بین راپورها و ترتی
 گردید. 

نومبر راپور نهائی خودرا ضمن یک راپور هر سه قسمت تنظیم  15الی  13این کمیته طی چند جلسه از تأریخ 
 نموده و به مجلس عمومی ارائه گردید که موافقت مجلس عمومی را حاصل نمود. 

 شخاص مربوط دیده شود() لست کمیته ها و ا
 

هیأت تا حال با کدام جوانب ذیدخل در بحران افغانستان، اعم از تنظیمات مجاهدین و سایر قوه های داخلی  -س
 و یا خارجی، مذاکره کرده است.

در جواب سٔوال اول گفته شد که آقای میستیری و هیئت همراه وی در این دورهٔ مأموریت خود با اکثر  -ج
عناصر مٔوثر جامعهٔ افغانی اعم از رهبران تنظیم ها، علمای دین، سران قومی و شخصیت های ملی، سیاسی و 

داده اند و نظر آنهارا در زمینه  فرهنگی مالقات نموده و نظریات هیئت مشورتی را با آنها مورد بحث قرار
جویا شده اند. همچنان هیئت خاص ملل متحد در طی این دور مسافرت های خود در منطقه با مقامات مسئوول 
همجوار و ذیعالقه دربارهٔ قضیه افغانستان و جریانات فعلی آن در رابطه به مأموریت ملل متحد تبادل افکار 

 یبانی مٔوثر از مساعی ملل متحد تقاضا نموده اند.  نموده مساعدت آنهارا در راه پشت
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 تعیین اعضای هیأت مشورتی و مجلس عمومی به کدام معیار صورت گرفته است؟ -س
ج: ازاینکه مرجع دعوت کننده اعضای مجلس مشورتی افغانها را نظر به کدام معیار دعوت نموده اند اظهار 

 ع دعوت کننده راجع گردد یقیناً جواب قناعت بخشی داده بتوانند.نظر کرده نمی توانم، اگر این سٔوال به مرج
 

دورنمای آیندهٔ مذاکرات و فعالیت های این اقدام را چگونه ارزیابی می کنید، آیا اعضای این هیأت برای  -س
 پیشبرد اهداف در محل مذاکرات باقی خواهند ماند، که امیدی برای آینده و حل بحران کشور باشد.

ارهٔ نتایج مساعی نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد و هیئت معیتی وی اظهار نظر کردن پیش از وقت ج: در ب
است اما می توان گفت که آقای میستیری و همکاران وی با وصف جنبه های پرپیچ قضیه نسبت به پیشرفت 

مردم افغانستان  عملیه پیاده کردن صلح در افغانستان خوش بین بوده و چطوریکه آقای میستیری خطاب به
 اظهار کرده است سازمان ملل افغان هارا ترک نکرده و در هر شرایط با آنها خواهد بود.

 

 عکس العمل ممالک ذیدخل در قضیهٔ کشور اعم از ممالک همسایه، دول عربی و غربی چگونه می باشد؟ -س
 آنرا برای ما بنویسید.نوت: اگر معلوماتی داشته باشید که در پرسش های فوق نیآمده باشد، لطفاً 

تا جائیکه از اظهارات آقای میستیری و سخنگویان هیئت صلح ملل متحد استنباط می گردد عکس العمل  -ج
کشورهای همجوار و دول غربی رویهمرفته مساعد بوده و هر کدام از مساعی ملل متحد استقبال نموده و 

ده اند که دراین رابطه اعالمیهٔ اخیر وزارت همکاری خودرا در راه عملی شدن مأموریت مذکور وعده دا
خارجه ایاالت متحده امریکا که پشتیبانی قاطع خودرا از مساعی ملل متحد اعالم نموده حائز اهمیت خاص می 

 باشد. ختم.
 

 نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد و اعضای معیتی وی:

 Mahmod Misthriمحمود میستیری،  -

 Sitorios Mousourisستوریوس موسوریس،  -
 Santosسانتوش،  -
 Ocilloاوکیلو،  -
 

 فهرست اعضای مجلس)ضمیمهٔ اول( 
 گل آغا شیرزی -1
 انجنیر احمد رشید -2
 پروفیسر رسول امین -3
 همایون شاه آصفی -4
 غالم علی آئین -5
 پروفیسر عبدالسالم عظیمی -6
 شاه محمدبلوچ -7
 محمدعلم فیضی -8
 محمدنعیم فراهی -9

 حبیب هللا غالب -10
 سلطان محمودغازی -11
 فیض یارحفیظ هللا  -12
 داکتر عبدالصمد حامد -13
 قوماندان عبدالحق -14
 شریف حسین -15
 عبداالحد کرزی -16
 جنرال عبدالحکیم کتوازی -17
 امیرللی -18
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 سیدشمس الدین مجروح -19
 عبدالحکیم مخدوم -20
 جنرال اسدهللا منگل  -21
 حاجی عبدالحسین مقصودی -22
 سیدفاضل غنی کامه وال -23
 انجنیراحسان هللا مایار -24
 داکتر احمدیوسف نورستانی -25
 پادشا میردگروال  -26
 داکتر سراج الدین رسولی -27
 محمدصدیق راشد سلجوقی -28
 علم شاه -29
 پروفیسر عبدالستار سیرت -30
 مولوی تره خیل -31
 جنرال عبدالرحیم وردگ -32
 محمدامین وردگ -33
 عزیزهللا واصفی -34
 قاضی محمدامین وقاد -35
 حاجی سلیمان یاری -36
 کاظم یزدانی -37
 داکتر محمدیوسف -38

 ترتیب یافته که در دری نیز بهمان وضع باقی مانده است. نوت: فهرست نام ها به ترتیب الفبای التین     

 فهرست اعضای کمیته ها)ضمیمهٔ دوم(
 کمیتهٔ سیاسی: -1

 رئیس  داکتر محمد یوسف
 معاون  قاضی محمدامین وقاد
 منشی  پروفیسر رسول امین

 عضو  گل آغا شیرزی
 عضو  همایون شاه آصفی

 عضو  پروفیسرغالم علی آئین
 عضو عظیمیپروفیسرعبدالسالم 
 عضو  سلطانمحمود غازی

 عضو  عبداالحد کرزی
 عضو داکتراحمدیوسف نورستانی

 عضو پروفیسرعبدالستارسیرت
 عضو  عزیزهللا واصفی 

 عضو  حاجی سیمان یاری
 

 کمیتهٔ قوای امنیتی: -2
 رئیس جنرال عبدالحکیم کتوازی
 معاون داکترسراج الدین رسولی

 منشی  قوماندان عبدالحق
 عضو   علم شاه   

 عضو   امیرللی
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 کمیتهٔ آتش بس: -3
 رئیس  پروفیسرغالم علی آئین

 منشی جنرال عبدالرحیم وردگ
 عضو   محمدنعیم فراهی

 عضو  قوماندان عبدالحق
 عضو جنرال عبدالحکیم کتوازی

 عضو  انجنیراحسان هللا مایار
 عضو داکتر احمدیوسف نورستانی

 عضو  حاجی سلیمان یاری 
 

 
 انسجام:کمیتهٔ توحید و  -4

 رئیس پروفیسرعبدالستارسیرت
 منشی  پروفیسررسول امین

 عضو  پروفیسرغالم علی آئین
 عضو جنرال عبدالحکیم کتوازی

 عضو حاجی عبدالحسین مقصودی
 عضو داکترسراج الدین رسولی

 عضو   علم شاه
 عضو جنرال عبدالرحیم وردگ

 عضو   داکترمحمدیوسف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از راست به چپ: حاجی عبدالحسین مقصودی، محمدنعیم فراهی، غالم علی آئین، داکترمحمدیوسف، پروفیسرعبدالستارسیرت،  قطاراول نشسته
 محمودمیستیری، قاضی امین وقاد، گل آغاشیرزی، سیدشمس الدین مجروح، امیرللی، پروفیسرعبدالسالم عظیمی

ایستاده از راست به چپ قطاراول: + عبدالحکیم مخدوم، جنرال عبدالرحیم وردگ، شاه محمدبلوچ، داکتراحمدیوسف نورستانی، کاظم یزدانی، 
احسان هللا مایار، پروفیسررسول امین، ستوریوس میسوریوس، جنرال عبدالحکیم کتوازی، سیدفاضل غنی کامه وال، سنتوش، + داکترسراج الدین 

 ، +، عزیزهللا واصفی، حفیظ هللا فیضیار، سلیمان یاری، دگرمن پادشامیر،+ . رسولی، +
 ایستاده قطاردوم:+ داکترعبدالصمدحامد، همایون شاه آصفی، راشدسلجوقی، انجنیر احمدرشید، +محمدامین، +، اوکیلو

 یاددهانی: در عکس محترمان سلطان محمودغازی، قوماندان عبدالحق حاضر نبودند.
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 لوی تره خیل را به خاطر ندارم احتماالً از دو شخص ایستاده در عقب سیدشمس الدین مجروح و امیرللی یکی از آنجمله باشد.  سیمای مو
 

خوانندگان توجه خواهند نمود که بنده در عنوان این سلسله از اخالل در تکوین یک پروسه صحبت نموده ام. 
 فشرده نظر شخص خودرا خدمت تقدیم دارم. جهت استدالل در این باره در نظر است تا مختصر و

که افغانستان را ترک نمودم درهفتهٔ سوم اقامتم در کراچی با یک تعداد دوستان افغانستان  1978از سپتمبر سال 

در نیویارک  2001مبارزات ناچیز خودرا علیهٔ نظام حاکم در افغانستان آغاز نمودم و تا واقعهٔ یازدهم سپتمبر 

این مدت بیش از بیست و چند سال با اکثر کسانیکه از خود نام ونشان داشتند و در سطح بلند  دوام داشت و در
 مبارزات قرار داشتند تماس های مستقیم داشتم.

البته مانند بنده یک تعداد بی شمار افغانهای وطن دوست و آزادیخواه در جمله اکناف جهان در حلقات کوچک و 
کلمة هللا سهم داشتند که صدها و یا بیشتر آنها گمنام از جهان رخت بستند و  بزرگ در راه نجات کشور و اعالی

 آرزوی بازدید یک افغانستان در صلح و امنیت را با خود به خاک بردند. جنت مکان شان
با هر عنوانیکه بنامیم در آخرین مرحلهٔ قبل از تولد نظام نوین درافغانستان چهارگروه از طرف نمایندهٔ خاص 

ی ملل متحد آقای لخضر براهیمی، قبالً نیز باری نمایندگی سرمنشی را بعهده داشت لیک از وظیفه سرمنش
 استعفاء نمود، در اجالس بُن دعوت گردید. 

 چهار گروه فوق عبارت بودند از : 
 پروسهٔ روم که در رأس آن اعلیحضرت محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان قرار داشت -
 ز گروه های مخالف علیهٔ نظام حاکم طالبان درافغانستان نمایندگی می کردندائتالف شمال که ا -
 پروسهٔ صلح قبرس -
 گروه صلح پشاور  -

با توافقات بُن نظام وساختار سیاسی ایکه باالی ملت افغان تحمیل گردید، قبل ازآن توسط حمالت غول پیکر 
ه شده بود، که به عقیدهٔ ناچیز بنده از همان اخالل ایاالت متحده امریکا نظام طالبان درافغانستان از بین برداشت

 بزرگ در تکوین یک پروسه نمایندگی می کند.
حمالت امریکا در افغانستان همه جنبش های آزادیخواهان افغان را که احتمال دارد به جائی میرسید قلع و قمع 

 ت.نمود که هیچ گونه تأثیری در نظام آینده افغانستان از خود به جا نگذاش
ازاینکه این اخالل و مداخله نظامی با سرازیر شدن ملیارد ها دالر در اداره و جامعه افغانی چگونه تغییراتی در 
میهن ما بار خواهد آورد حاجت به بیان ندارد. لیک امروز ما شاهد وضع ناگواری درافغانستان استیم که آیندهٔ 

 بود. ختم آن مستور بوده که یقیناً به نفع ملت افغان نخواهد 
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