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 11/70/4711احسان هللا مایار                                                                                        

 اشتباه مجدد ایاالت متحده امریکا
 

به امر رئیس جمهور، بارک اوباما با عجله از چین وارد کابل شد تا جنجال انتخابات را خارجۀ ایاالت متحده  جان کری، وزیر
 .بیرون بکشدو بافتۀ داکتر عبدهللا عبدهللا  از بن بست کشیده و افغانستان را از مخمصۀ سیاسی، ساخته

نرا از نظر خوانندگان گرامی آ یک حصۀروزنامه های کابل خبر پایان در پورتال افغان جرمن آنالین پخش شد که یکی از  در
 .شتانده و مختصر در باره غور می نمائیمذگ

 :می خوانیم، از منبع هشت صبح 11/70/4711 مؤرخه" توافق مهم و تاریخی " زیر عنوان درشت 

  ستامریکا با دو نامزد انتخابات ریا ۀایاالت متحد ۀگیر جان کری، وزیر خارج  ر و نفسمذاکرات دشوا ۀشب گذشته نتیج
ها، زیر   شده به صندوق توافق کردند که تمام آرای ریخته   جمهوری  نامزدان دور دوم انتخابات ریاست. جمهوری اعالم شد

چنین نامزدان توافق کردند که نتیجه  هم . انتخاباتی، تفتیش و بررسی شود ۀالمللی و ناظران هر دو دست  نظر متخصصان بین
 ۀطت جان کری، توافق کردند که برندجمهوری، به وسا نامزدان انتخابات ریاست  .پذیرند  می اشدهرچه که ب را ءتفتیش آرا

 ....  این چیزی بود که مردم افغانستان انتظارش را داشتند. انتخابات باید حکومت وحدت ملی تشکیل دهد
 :جان مطلب در سه موضوع ذیل گنجانیده شده است

 .انتخاباتی، تفتیش و بررسی میشود دستۀلمللی و ناظران هر دو زیر نظر متخصصان بین ا آراءتمام ...  -
 .را می پذیرند آراءنامزدان نتیجۀ تفتیش ...  -
 .برندۀ انتخابات باید حکومت وحدت ملی تشکیل دهد...  -
 

، در Objectiveکنند،  گفتۀ ناظران بین المللی که با لسان انگلیسی باهم صحبت می بر بنا نظر خصوصی و ئید بدون تأثیرابی
این نعمت گسترده شدۀ روی دسترخوان آقای کری  مورد سه مادۀ بیرون نویس شده و ماهیت آن کمی مکث نمائیم و ببینیم از

ها  منافع ملی ملت افغان مدنظر گرفته شده و یا اینکه کلوخ مانده از آب تیر شده و خودرا برای مدت محدودی از َشر افغان
 . نجات داده است

 .بندی و نتیحه گیری گفتۀ باال را به آینده مختص و موکول می نمائیمجمع 
در دو دورۀ گذشته که پای انتخاب . متخصصین بیگانه در امور کشور است در مادۀ اول صحبت از مداخلۀ علنی و مستقیم

ین دوره آقای کرزی شخص ا افغانی بوده و در ُکل به دست اتباع غیرتقریباً طور کارگردانی امور میان بود آقای کرزی در
 ۀعهد ما قادریم از اول مملکت مانع مداخله و سهیم بودن بیگانگان در امور مختلف انتخابات گردیده و با استدالل اینکه خود

چگونگی امور و  ازاما کسانیکه طور نسبی . ناظرین خارجی مسدود گردانید روی متخصصین وبه ، راه را چنین وظیفه برآئیم
بدون  پیشبرد چنین عملیۀ ُپرمصرف دانند واردند می میهن ما در وضع حاکم کنونی روند انتخابات در داختنبه دوران ان
  .آینده نیز خواهد بود نا ممکن بوده و در مصارف و تهیۀ لوژستیک شورهای دوست و متعهد شدن آنها درهمکاری ک

آلمان ها . داند آغاز و اینکه به کجا خاتمه می یابد، خدا می اءآراء از مبد شماردیگر  بهر صورت هفته ها به هدر رفت و بار
حل یک مطلب بارها می  برای، یعنی "کسانیکه چیزی در مغز ندارند، قوت بیشتر در پای دارند: " یک ضرب المثل دارند که

 .دوند
تواند که  یک قدم مثبت شمرده شده می در مادۀ دوم باالی کاندیدها قبوالنیده شده که نتیجه آراء را می پذیرند و این تقبل نتیجه

را از نظر بگذرانیم و علی الخصوص  رویداد چند روز اخیر اگر یاخیر؟  گیرد بایست حوصله داشت که واقعاً صورت می
ار را در خیمۀ لویه جرگه که عکس رئیس جمهور برحال دوب طا نورععبدهللا عبدهللا و مرد ُپرقدرت آقای  بیانیه های داکتر

 . و احترام به قواعد مدنی خواهند کرد هوریم، نمی دانم به کدام ُروی همۀ آنرا نادیده گرفتازیر لگد شد به خاطر بی پاره و
شود هر افغان که به خاک افغانستان و ملت برده بار و  در این برهۀ زمانی که با سرنوشت آیندۀ میهن و ملت افغان بازی می

روی ایمان و عقیدۀ راسخ به آن عالقه دارد بایست در راه تحقق بخشیدن  کند و از یرا احساس م رنج دیدۀ افغان پیوند خود
 .بدویم تا راه عدل باالی خاک و مردم ما تطبیق شود ارمان های حق به جانب مردم خود به هر ُکوی و َدر

در ایمیلم متن بیانیه های  قبل زخواستم که این نبشته به اطالت بکشد، اما در جریان نبشتن متوجه شدم که چند رو در آغاز نمی
نفر کارگردان اصلی جنجال های  آقای عطامحمد نور موجود است و بایست با شناسائی از دید و تفکر دوداکتر عبدهللا عبدهللا و 
ود خرانم تا چگونگی تأثیر آنرا در مورد فیصلۀ دیروزی در کابل ذصل ایمیل را از نظر خوانندگان بگاخیر مطلع گردیده ا

 . سنجندب
درجه چرخ بزنند و راه دیگری پیش  187اینک  شما و متن بیانیه های هر دو و ازاینکه چطور میتوانند از این گفته های خود 

 گیرند، من که باور کرده نمیتوانم
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سخنرانی داکتر عبدهللا عبدهللا رهبر تیم اصالحات و صدای ما صحنۀ افغانستان را از یک رو به دیگر رو خواهد ساخت متن 
 همگرایی در تاالر لویه جرگه

 8131سرطان  81
 

و احزاب سیاسی،  میکند نمایندگانیکه در مجلسی حضور دارم که از تمامی والیات و از تمامی اقوام افغانستان  میکنمافتخار 
و امروز ما و  میکننددان و دانشنمدان شرکت کردند و از ما حمایت سفیدان، زنان، اعضای پارلمان، استا  علما، جوانان، ریش

 .می کنیمی پاک مردم افغانستان افتخار أنمایندگان و رتیم ما به این 
و باید بگویم که برندۀ دور اول و دور دوم  می کنیمدیروز نتیجه تقلب اعالم شد؛ اما ما این نتیجه را قبول نداریم و آن را تقبیح 

 . است ئیانتخابات افغانستان، تیم اصالحات و همگرا
های گذشته، در اضطراب به سر بردند و در انتظار   ساعت گذشته و همین طور در روزها و هفته 4۲ مردم افغانستان در
؛ اما اگر یک یا دو ز ناپاک جدا گردد، نتیجۀ تقلبی اعالم شدپاک ا رأی اینکهبدون  متأسفانهبودند؛ اما  آراءاعالم نتایج اصلی 

 .رسید  گان به ده میلیون تن می دهند  رأیشد، شاید تعداد   ج اعالم نمیئروز دیگر نتا
های خود را   پاک مردم افغانستان داشتیم و داریم، آخرین تالش رأییقین و باور کامل به  حالیکههای گذشته، در  در روز
آرای تقلبی را از آرای پاک جدا سازیم؛ اما مثلث ارگ، کمیسیون انتخابات و یک تیم انتخاباتی تصمیم گرفتند تا نتیجۀ  کردیم تا

دهم که نتیجۀ این تقلب را نه یک   تقلب را اعالم کنند، ولی من به مردم آگاه، حق پرست و با غیرت افغانستان اطمینان می
 .پذیرم  چگاه نمیروز، نه یک ماه و نه دو ماه یعنی هی

گرفت و مردم  پاک مردم افغانستان آمده است، به جای خود قرار خواهد رأیکه فقط حکومتی که با  می کنیماز همین جا اعالم 
 .خواهند و در انتظار هستند که ما حکومت خود را اعالم کنیم  افغانستان از ما می

دانند و بدانند که ملتی   دانند که در انتخابات چه گذشت و همه می  می رأیهای   همان صندوق یسنگ و چوب این کشور و حت
خود مانند عزت و ناموس خود دفاع  رأیکه به خاطر آزادی و حق خود و برای دفاع از عزت و ناموس خود قربانی دادند، از 

 .خواهند کرد
دادن قطع کردند و شما   رأیان را به خاطر ت  دادید و انگشتان دست رأیمردم افغانستان شما که ما را قدر کردید و به ما 

دهم که جان   تان را در مبارزات انتخاباتی از دست دادید؛ شما بر من حق دارید و من به شما وعده می  مردمی که عزیزان
 .پذیرم  ؛ اما حکومت تقلبی را نمیکنم میتان   خود را فدای

  نگرفته است، این ادعا نمی رأیتواند ادعا کند که تیم اصالحات و همگرایی در یک والیت یا یک ولسوالی   هیچ کس نمی
 .تواند حقیقت داشته باشد

های انتخاباتی و یک تیم انتخاباتی اگر چنین فکر کنند که حق مردم افغانستان را به آسانی و با   مثلث تقلب یعنی ارگ، کمیسیون
های بسیار مهمی چون تصویب قانون اساسی، لویه جرگه   لویه جرگه که تصمیم ۀاز همین جا، از همین خیمن کنند، تقلب کتما

که هیچ کس این خواب را نبیند که با  کنم میهای آن را داشتیم، اعالم  سازی زمینه  موقت و سایر موارد که ما افتخار فراهم
 .تواند وارد ارگ شود  تقلب می

مین عدالت وقف خواهیم أیم و بقیه عمر خود را نیز برای تمام عمر خود را برای تأمین عدالت مبارزه کردم تمن و تمام دوستان
پذیریم و راهی را که با مردم افغانستان آغاز کردیم تا رسیدن به منزل مقصود یکجا ادامه     عدالتی را هیچگاه نمی  کرد و بی
 .خواهیم داد

افغانستان این بوده که ما امروز حکومت خود را اعالم کنیم و این خواهش و حق مردم  تقاضای مردم از هر گوشۀ حالیکهدر 
 .توانیم صدای مردم افغانستان را نادیده بگیریم  افغانستان است و ما نمی

من اطمینان و باور دارم که با یک صدا صحنۀ افغانستان از یک رو به دیگر رو خواهد شد و ما در موضع حق قرار داریم و 
 .شود  حق برتر و غالب است و حق پیروز می

تواند نادیده بگیرد و از همین جا   توانیم که تصمیم ما را در سرتاسر دنیا هیچ کس نمی  ما امروز با اطمینان اعالم کرده می
 .تحمیل کند تواند زور را باالی ما  پذیرم و کسی نمی  قطعه هم شوم، حکومت تقلبی را نمی  اگر قطعه یکه حت کنم میاعالم 

ما تمام عمر خود را وقف وحدت ملی کردیم و تمام عمر خود را وقف دفاع از افغانستان کردیم و افغانستان واحد را نورچشم 
خواهیم، زیرا عزت افغانستان در   گی افغانستان را میپارچ خواهیم؛ سعادت و یک  دانیم و تجزیۀ افغانستان را نمی  خود می

 .مردم افغانستان است  ضیوحدت ملی و تمامیت ار
ریخی افغانستان یکبار دیگر برای ایجاد وحدت ملی بیشتر و برای سالمتی مردم افغانستان یکبار أحاال در مرحله حساس ت

 .می کنیمگی افغانستان از هیچ تالشی دریغ نپارچ که ما برای وحدت و یک کنم میدیگر تکرار 
ساعت گذشته ما خواستیم یک موقع دیگر را نیز مساعد بسازیم و  ۲8 و 4۲ اما در در حالیکه در ارادۀ ما هیچ تغییری نیامده؛

تواند؛ ولی تبصره کردند که   پاک مردم هیچ کس دیگر بر مردم افغانستان حکومت کرده نمی رأیتعهد ما این بود که جز 
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به یک منطقه دور افتاده  رأیق مسالۀ پول و چوکی در میان است، ولی ما به خاطر خواهری که برای رفتن به پای صندو
 .توانیم  پاک خود را استعمال کرده؛ تمام مال، دارایی و چوکی را به زحمت این خواهر خود عوض کرده نمی رأیرفته و 

از مزدورانی بکنند که با پول خریداری شدند و به امید چوکی و مقام هستند و از نام و ای ها را در مورد آن دسته   این بحث
ها   و امروز در صدِد کسب نام و نشان برای خود هستند، زیرا این تبصره کنند میجاهدین و قهرمان افغانستان استفاده نشان م

 .چسپد  ها بر ما نمی  گونه برچسپ  زیبد؛ اما این  به آنان می
خاطر حق مردم افغانستان آن ما زهری را که باالی مردم افغانستان تحمیل شده بود، نوشیدیم و ما به  477۲ در انتخابات سال

 .مرحله را یک مرحله مبازره دانستیم و بدون معامله به مبارزه خود ادامه دادیم
در میان مردم و با مردم افغانستان به مبارزه مدنی خود ادامه دادیم و شما بر ما منت گذاشتید و در نبود چوکی و صالحیت 

 .ا یاری کردیددولتی به دروازۀ ما آمدید و پنج سال تمام ما ر
 .رسانم و از مردم افغانستان یک تقاضا دارم  چند نکته را که در چند ساعت اخیر اتفاق افتاده، خدمت شما به عرض می

تیم  ۀما، نمایند ۀبا حضور نمایند آراءنشود و تفتیش  آراءزند، وارد شمارش   ما تقاضا کردیم که آرای تقلبی که خود صدا می
خود  رأیان ملل صورت گرفته و آرای تقلبی از آرای مردم افغانستان جدا گردد تا مردم برای دفاع از سازم ۀمقابل و نمایند

شرمانه رد   شان است؛ اما عواقبش برای مردم شاید خطرناک باشد؛ ولی این راه حل بی  العملی نزنند که حق  دست به عکس
 .شد و نتیجه آرای تقلبی اعالم گردید

های انتخاباتی و یک تیم انتخاباتی که هر سه یک تیم هستند، این مورد را به یکدیگر پاس دادند که شما   حامد کرزی، کمیسیون
 .گویم  هم نه بگوید و ما هم نه می

دانم جفایی را که حامد کرزی   می اینکهو با وجود  جمهور کرزی توسط شما، مخالف استم   یسئشدن عکس ره من قلباً از پار
تان را برباد داد، در هیچ ریخی و طالیی مردم افغانسأهای ت  طی سیزده سال گذشته روا داشته و فرصت بر مردم افغانستان

هایی  ریخ چنین جفایی در حق مردم افغانستان نشده است، ولی من قلباً و با تمام احساس خود مخالف چنین عملکردأمقطع ت
ر کنند که هرچه کردند از چشم مردم پوشیده خواهد ماند و در شود و یا کسانی فک ءاستم؛ ولی اگر این صداقت ما تعبیر سو

 .د که سخت در اشتباه اندنبرابر او خاموش می نشینیم، باید بدان
قانونی گان و سفیر خود وظیفه دادیم که راه حل  نی به من گفتند که ما به نمایندوامریکا امروز صبح در تماس تلف ۀوزیر خارج

ها مبنی بر ایجاد بحران   انتخابات مشروع باشد تا حکومت آینده مورد اعتماد مردم باشد و نگرانی ۀکه تقلب برمال شود و نتیج
های بسیار   جهانی روز گذشته تالش ۀماتیک جامعوهای دیپل  تأد را مطرح کردند، در همین حال هیدر افغانستان مرفوع گرد

تقلبی توسط  ۀیک دیوار سخت مقابل شدند و نتیج آنان با متأسفانهما کردند تا نتیجه انتخابات پس از بررسی تقلبات اعالم شود؛ ا
 .کمیسیون انتخابات اعالم شد

ن وبرد به من تلف  امریکا که برای یک سفر در چاپان به سر می ۀبه این برنامه بیایم، وزیر خارج اینکهامروز صبح قبل از 
هایی داشتیم و وعده آنان این بود که ما برای   و من با آنان صحبتن کردند وجمهور امریکا تلف  یسئکرده بودند و بعد از آن ر

دفاع از عدالت و در افشای تقلب در کنار مردم افغانستان ایستاده استیم و اطمینان دادند که از هیچ نامزدی حمایت نکردند و 
 .ستقبال کردیم؛ اما در روند انتخابات خواهان افشای تقلب استیم و ما از این حرف امریکا اکنند مین

 :چند مورد دیگر را نیز باید یادآور شوم و آن اینکه
 بدون شک و شبه برنده این انتخابات ما استیم. 
 دهیم  یک روز اجازه حکومت تقلبی را نمی یبدون شک وشبه حت. 
 پاک مردم افغانستان خواهد بود رأیاساس  د بریآ  هللا حکومتی که روی کار میءانشا. 
  تحقیر هیچ کدام باالی ما اثر گذار نخواهد بودفشار، تهدید و. 

 
 ءهللادهیم که انشا  مردم توقع دارند که ما هرچه زودتر حکومت خود را اعالم کنیم و ما این وعده را به مردم افغانستان می

تصمیمی را که به خواهم که چند روز به من وقت بدهند تا   حکومت شما به زودی اعالم خواهد شد؛ ولی از مردم افغانستان می
 .شما گاننمایندبا شما مردم افغانستان و  خیر مردم افغانستان باشد، بگیرم؛ البته در مشوره

 .این خواهش و تقاضای من از شما است که به من وقت بدهید تا من آنچه را که به شما وعده سپردم، به کرسی عمل بنشانم
م و جا و مقام را در سالمت مردم و خدمت صادقانه به ه اخاطر جا و مقام نیامددانید که من به   من نماینده شما استم و شما می

دانم و شما حق دارید و هر تصمیمی که شما بگیرد، تصمیم من است؛ اما برای من چند روز اجازه بدهید تا تصمیمی   مردم می
 .را که به خیر و صالح مردم افغانستان است بگیرم
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اما برخورد های غیر . دانی استستایش و قدرخور ِ دو دور انتخابات ریاست جمهوری، در حضور ُپرشور شما در هر ۀحماس
ساالری از سوی حکومت و کمیسیون نامستقل انتخابات، پا گذاشتن   موکراسی و مردمیهای د  موکراتیک و نفی کنندۀ ارزشید

 .روی حق خود ارادیت شماست
رسد،   مشهود و بالفعل، به نظر نمیکاران   برای جدا سازی رأی پاک و نا پاک و به محکمه کشانیدن تقلب ای  وقتی هیچ اراده

 .ماند  گیری توسط مردم برای آینده خود شان باقی نمی  راهی جز تصمیم
ج ابتدایی پیش از جدا سازی، رأی سفید و سیاه، نه ئستقل انتخابات مبنی بر اعالم نتاکمیسیون نا م( روز دوشنبه) اقدام دیروز

 .دار ساخت  ساالری را نیز جداً خدشه  موکراسی و مردمین نهاد از بین برد که درا نسبت به آ تنها یکبار دیگر باورمندی مردم
نیم میلیون رأی به نفع یک  برد وسیع تقلب تا سطح دو با توجه به باور مندی کاملی که هم در سطح ملی و بین المللی از کار

گیرد و برندۀ میدان، تیم اصالحات و   ن قرار مینامزد مشخص، وجود دارد، با تصفیه آن، آرای تیم تحول و تداوم زیر دو ملیو
سو   گی به شکایات، به دلیل همانتخابات و نه در کمیسیون رسید نه در کمیسیون ای  چنین اراده متأسفانهاما . گرایی است  هم

 .بودن آنها با یکی از ستادها، وجود ندارد که سیاه و سفید را و یا حق و باطل را از هم تفکیک کنند
ها از طریق مذاکره و   هایی که ما برای قناعت حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون  با توجه به این امر و پس از همۀ تالشپس 
  و گو برای حصول حق مردم خویش، بکار بستیم، به این نتیجه رسیدیم که تقالیی در کار است و هیچ تصمیمی برای پاس  گفت

 .جز اعالم حکومت مشروع و مردمی، متصور نیست ای  رهلذا چا. خورد  حق مردم به چشم نمی داری
 .دانیم  داریم و خود را ملزم به پیروی از آن می  همین حاال حکومت مشروع را با زعامت جناب داکتر عبدهللا اعالم می ما از

 

 !جناب حامد کرزی
جوزجان، از غور تا بامیان، از فاریاب تا  وقتی مردم تصمیم گرفتند که از بلخ تا هری، از کندهار تا بدخشان، از ننگرهار تا

گرایی را حمایت کنند و زمینه را   این کشور تیم اصالحات و هم ۀاز فراه تا نورستان و از هر گوش پکتیا، از کندز تا هلمند،
آنان محافظه  آنان از سوی شما ُحرمت گذاشته شود و با ارادۀ ۀهم کنند، حق دارند که امروز ارادبرای تأسیس نظام مردمی فرا

ولیت شما که حق را از باطل ؤاین حق مردم است و مس. دفاع کنیدکاری و بازی صورت نگیرد، بلکه با قاطعیت از حق آنان 
 .در شما وجود ندارد ای  شود که قطعاً چنین اراده  اما دیده می. جدا سازید

جهانی توجه داشته باشند که ما از عواقب هر اقدامی در مخالفت با حق مردم، قبالً ُهشدار داده  ۀجناب حامد کرزی و جامع
صورت گسترده در مهندسی انتخابات نقش داشته   های نا مستقل انتخابات به  بودیم، حاال که شخص حامد کرزی و کمیسیون

 .ل عواقب اقدامات بعدی استؤوخ نداده اند، مسبه صدای مردم پاساند، و هیچ یک از دو طرف به شمول جامعه جهانی 
 !گویید  که به صدای ما لبیک می  گرایی و آنانی  هواداران تیم اصالحات و هم

های بعدی که   از هر خواست شما حمایت و به صدای تان لبیک می گوییم، توجه داشته باشید که در حرکت حالیکهما در 
کشور، نکات  باشندگان یت نظم جامعه و ُحرمت بهافتد، ضمن رعا  گرایی، راه می  همهای تیم اصالحات و   موازی با اعالمیه

 :آتی را در نظر داشته باشید
 ولیت تأمین امنیت شما و نظم ؤز میان شما و برادران شماست و مسبا نیروهای امنیتی و قوای مسلح کشور که ا

با آنان . که دوستان و همکاران شماست، برخورد نکنیدجامعه را بدوش دارند و همین گونه با نیروهای بین المللی 
توجه داشته باشید که تأسیسات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات بین . در تأمین امنیت و نظم جامعه همکار باشید

 .المللی را آسیب نرسانید
 پاس. یب نرسانیددولتی که دارایی عامه است و با تالش و سعی فراوان حاصل شده است، آس ۀبه هیچ نهاد و مؤسس  

 .ولیت خود بشماریدؤداری از دارایی عامه را مس
  دار قانون هستید، از هر حرکتی که منتج به بی نظمی   منظم و پاسباشندگان در هر حرکت تان، نشان دهید که شما

 .شود، بپرهیزید  می
 

. را به یاد داشته باشد مبارزۀ ما ردای روشن این سرزمین،دهیم تا ف  طلبی قربانی می  خواهی و حق  ما برای عدالت
 التوفیق و من هللا .سازیم  ریخ میأعدالت را سربرگ ت. قلب، مزین کندریخ ما را جعل و تأخواهیم ت  نمی

 ختم بیانیه ها. یی جمعیت اسالمی و والی بلخ  یس عمومی شورای اجرائیهئرستر جنرال عطا محمد نور 
  

 :تحلیل مواد سه گانهبر میگردم روی 
 :کند این مادۀ توافقنامه چنین اخبار می

 .برندۀ انتخابات باید حکومت وحدت ملی تشکیل دهد...  -
ومت بر مبنای مصلحت و وحدت ملی یعنی حکومت ائتالفی که مترادف است به ساختمان اداری زمان آقای کرزی، یعنی حک 

 .یمعامله گر
طول سیزده  افغان درملت . این مادۀ سوم مهمترین ماده ایست که باالی جدائی بین خواستۀ مردم و حکام روشنی می اندازد

نسبت نبود یک ادارۀ سالم و عدم  .زمامداری آقای کرزی چنان مصدوم گردیده که قدرت نفس کشیدن را از دست داده اندسال 
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توان تنها و تنها در انتصاب  علت اصلی آنرا می. ها رسیده و فغان شان به آسمانشده  از زندگی بیزارعدالت در امور مردم 
 .و کردو ج کسانیکه پشتیبانی و یا مناسبات خانوادگی با جنگساالران و بنام مجاهدین داشتند، جست

قت جابجا عرضه گردیده و در حقی همان آش و همان کاسه روی صحنه سیاسی کشور دیگر با میانجی گری آقای کری بار
های اداره است که صالحیت  ترین پست کند، در حساس نفر تجاوز نمی اصلی، تعداد شان از ششنفر  کردن و گنجانیدن چند

توانند و باز ملت  لج گردانیده میف تا سرحداشرف غنی احمدزی را محدود  گردانی هر رئیس جمهور بشمول داکتر و کار
 .ندراذگ یرا م شب خود بیچاره در نا امیدی روز و

اگر چشم باز داشته باشند که دارند . کنند از اشتباهات خود نمی آموزند و در تکرار آن خم ابرو نمی متأسفانهها  امریکائی
 .  تواند که خدا نکند در افغانستان تکرار شود وضع جاریه در عراق و لیبیا بهترین درس زندگی شان شده می

 
 پای

 

  


