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  " میتدافغانستان ل" سهامی شرکت خلقت 
  کابلوارداتی در دیموکراسی سپردن خاک به 

 

 

 
 زیر نظر سهمداران " افغانستان لمیتد" عمومی و رئیس عامل شرکت سهامی رئیس 

 ندی کنمشرکت را امضاء اساسنامۀ 
 

ا دیدم و رباال عکس . باز کردم را از طریق انترنتجهان  ۀو درواز با عجله بستر را ترک کردهبح صامروز 

رئیس عبدهللا داکتر و  رئیس جمهور ،اشرف غنی اکتردکردم و هر یک از چهره هائیکه در اطراف  رجآنرا انال

 .از نظر گذشتاندمقرار گرفته اند افغانستان اجرائیه 

رور اخبار روز نشریۀ فارن پالیسی نظرم را جلب نمود که از دید بنده قابل تأئید بوده و ایجاب توضیح مضمن 

   .بیشتر آنرا نمی نماید

که در  "دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد"نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان 

  :بخش از آن می نویسد

افغانستان همیشه قربانی راه حل های سریع بوده که این عمل بر عوض کمک مشکالت بیشتری را ایجاد " 

و هم چنان تحمل تلفات بشری برای ایجاد موسسات  میلیارد ها دالر سرمایه گذاری امریکا و ناتو .کرده است

نظامی و ملکی در افغانستان، قربانی اهداف کوتاه مدت برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان شده 

را برای رسیدن به صلح و ثبات  این گام های عجوالنه همراه با ضعف رهبری در حکومت، امیدواری .است

 .ه استپایدار در افغانستان زایل کرد

به نوشته ژورنالیست افغان شاه محمود میاخیل در نشریه فارن پالیسی، همین راه های حل کوتاه مدت هم چنان 

با وجود اشتراک تعداد زیاد مردم . افغانستان تاثیر منفی گذاشته است 2912بر انتخابات ریاست جمهوری سال 

ماد بر موسسات انتخاباتی، پروسه مات اعتدر دور اول و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، چنین اقدا

انتخابات و نتایج آن را باز هم کاهش داد و این بار هم تشکیل یک حکومت قانونی مورد نیاز را که بتواند از 
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سال گذشته حمایت کند و قانون اساسی فعلی مملکت را نجات بدهد، قربانی منافع کوتاه  13دست آورد های 

 .سازد مدت طرف های رقیب در انتخابات می

نشریه فارن پالیسی به موضوع تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد ُپست ریاست اجرایی در افغانستان اشاره 

مردم افغانستان و . نموده می نویسد بار دیگر در افغانستان تصمیمی گرفته می شود که راه حل دایمی نیست

افغانستان را ترتیب دادند، ولی اکنون  جامعه جهانی به خاطر صلح و ثبات دایمی، ده سال قبل قانون اساسی

به نوشته نشریه فارن پالیسی، دو . برای حل مشکالت کوتاه مدت سیاسی قانون اساسی هم قربانی می شود

گفته اند ده درویش در گلیمی  قدرت موازی نمی تواند در افغانستان هم زمان فعالیت کند، چنانچه بزرگان

 ".جندبخسپند و دو پادشاه در اقلیمی نگن

لیحضرت عبمناسبت توشیح قانون اساسی که توسط امی خواهم با نصب یک عکس از مطالعۀ نوشتۀ باال بعد 

که امروز پوره پنجاه سال ازآن صورت گرفته م  2101 سال رد در ارگ کابلافغانستان  ، پادشاهمحمدظاهرشاه

معطوف افغانستان  قدر و منزلتبه  ،گذشته هابه نسل نو افغانستان را توجه ، ی گرددمسپری  روز خجسته

   .گردانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خدمت پادشاه محمدیوسف، اولین صدراعظم دهۀ دیموکراسی قانون اساسی جدید کشور را جهت توشیح داکتر 
 .دارد افغانستان تقدیم می

 ن ما گردیدثبت تأریخ میهزارت مخابرات واز طرف  1011و ثیقۀ ملی در سال این یح شتوتصویر 
 

و امید آن می رفت شنائی پیدا کرده آ با دیموکراسیو احتیاط کامل لت افغان قدم به قدم مانفاذ این قانون ازبعد  
سیستم اداری از جهان و کشورهای  یبعضدر مال رسیده کبسرحد ا نعمت بزرگ و وکه افغانستان با این پدیده 

اهد تأسف هر آنچه آمد و گذشت سرحد زندگی مردم مارا به آنجا کشانید که ما امروز شبا  .آن پذیرا گردد
م که این قافله به جائی رسد که ملت یبوده و امیدی ندار پارچه شدۀ افغانستانین روز در جامعه تکه تاریکتر

ت نجاو نفاق بین اقوام احساس امنیت و خوشنودی را از زندگی نموده و ازاین ورطۀ بدبختی آن افغان دراخیر 
 .یابد
تعداد رأی  نتیجهصلب گردید تا کمیسیون مستقل انتخابات  ئیسرصالحیت  امضای این وثیقه بل ازققدم اول در 

 .الم کندعبدست آمده رسماً ا و قربانیهای مردم مصرف که با ملیونها دالررا دهندگان 
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در  2991آن در سال  مجدد م کاشته شده بود و امید نموء1012تخم دیموکراسی که در سال  21/0/2912روز 
دوچهرۀ جدید در  سلف این مله داریاو معذهن مردم وطندوست افغان جا پیداکرده بود، نسبت به مصلحت 

 .، ریشه کن شده و در خاک سپرده شدسیاست افغانستان
   
 وردخشمکش وبرک اولیننده ب

در  را لرئیس عمومی و عام
شرکاء، بنام الس هفته وار جا

می  جالسرۀ اااد منضکابینه، 
سخن خداکند اشتباه کوتاه  .بینم

   .نمایم
کارتون اتمه می خواهم خدر 

را از نظر خوانندگان  هلوپ
بگزرانم و متوجه باشیم که 

 ددی زاکشورهای جهان سوم 
، کشوریکه سفیر آن امریکا

کشور زیر تعهدنامۀ رئیس 
جمهور و رنیس اجرائیوی 

  .چی ارزشی داریم، می کند ءافغانستان منحیث شاهد امضا
در روزنامۀ معتبر واشنگتن پست نشر گردیده در رابطه با حملۀ باالی  11/0/2912که به روز این کارتون 

سوریه وعراق می باشد، اما به صورت کل بایست باور کرد که اهمیت افغانستان می در یا خالفت اسالدولت و 
شمار ۀ یکی ازآن خزنده ها و چرنده ها در زمرنیز به تناسب ده کشورعربی بلند تر نخواهد بود و افغانستان 

 .اهد داشتونزد امریکا اهمیتی نخشده و 
 پایان

 
 

   


