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 11/80/4812                                                                                            احسان هللا مایار
 

 عنوانی داکتر صاحب غنی احمدزی یون اسمعیل محمد پوهنوال ۀسرگشادۀ نامـ

 جهان به دقت مطالعه فرمایند()متفکر بزرگ 
 

احمدزی در مرحلۀ حساس تعیین اسمعیل یون به عنوان آقای  نامۀ سرگشادۀ محترم پوهنوال محمدیادداشت: 
 سرنوشت میهن مشترک ما نشر شده است.

زندگی مردم افغان و استحکام نظام سالم مطابق به خواسته های وسیع این وثیقۀ ملی که در آیندۀ از دید بنده انتشار 
"افغان جرمن  از دوستان همکار در پورتال عدۀبوده، لذا با یک امر ضروری می گیرد رأی دهندگان مستقیماً تماس 

خوانندگان در تماس شدم تا با یاری همدیگر نامۀ آقای یون را از پشتو به دری ترجمه نموده و بدسترس " آنالین
 بگزاریم. اینک شما و ترجمۀ مکتوب سرگشادۀ آقای یون به لسان دری:

 

 481۲/ 80/ 1۱      پوهنوال محمد اسمعیل یون                                                                       
 

 سرگشاده عنوانی داکتر صاحب غنی احمدزیۀ نامـ
 

خواهم از اصل مطلب  از سخنان تصنعی و مقدماتی می فاانصر بامحترم داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی! 
 .آغاز نمایم

ی را که یارای رسیدن به دیدار روند که به قدرت رسیده باشند، و آنان به مبارکی آنانی می ،درینجا طبق رسم مردم
پا می کنند، و در برابر با افگندن طرۀ مو رقص و اتن بر ،های تبریکی ارسال می نمایند، شادی می کنند باشد پیامن

را  خواهم ناکامی تان مناسبت برد و مؤفقیت تان بلکه میبه برنده، تبسم و تظاهر می نمایند، ولی من برعکس نه 
 خشکیده بود و نماز شکرانهازین که تا هنوز عرق جبین ملت نتان تبریک بگویم. درست در همان لحظات آغ برای
ناکامی تان در همان وهله از دور ها پدیدار گشت. شکست شما ۀ کرده بود، نشانـبه این مناسبت میمون اداء نرا 
ید، نه خود و نه تیم ئگران دفاع نما طئهملت در برابر دشمنان ملت و توتوانستید از رأی نی آغاز شد که نزما

ه غمخواران ملت از ترس بروز بحران اجازه دادید تا گامی بلند کردید و نه ب ،نامتجانس و مذبذب تان به دفاع از آن
 نه برای ملت زمینه سازی کردید تا از رأی خویش دفاع نمایند.  از آن دفاع نمایند، و

 

ت سیاسی و تــَـَدبـُـر ئبحران، بحران را بیشتر عمیقتر ساختند، و زمانیکه به نوع جر نۀفرزندان بحران آفرین به بها
را ممتد ساختند، حتی تا سرحدی که پای جامعه جهانی و  های خویش پی بردند، خواستتان در امور مملکتی 

ل ئی در تناسب با برندۀ احتمالی قاامریکا را در آن چنان دخیل ساختند که امتیازات بیشتری را به بازندۀ احتمال
 شوند. 

فکر و هیچ بدانید، که با هیچ م ،شده دیموکراسی در جهان تکرار بۀآدم تا به این دم هر قدر که تجراز زمان بابای 
انتخابات باشی و هم مالمت، هم خموش و هم لگدمال،  ۀپیوسته است که هم برندوقوع نبه بی فکری چنین بازی ای 

ولی جانب مقابل که در واقعیت امر مالمت است، همچنان سالمت باشد. هم امتیازات اپوزیشن را تصاحب کند و هم 
در پوزیشن بیشتر از نیم قدرت را به چنگ آورد. صاحب صالحیت باشد ولی هیچ مسؤولیت نداشته باشد، هم امتیاز 

د و هم منتقد. افسوس بحال ملتی که رهبران سیاسی شان مصاب به چنین وبای مرض خطیر)مصلحت( بگیر باش
 باشند.   

 

 خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو
 خرڅوي یې رهبران په ســــــوداگرو

 

 پدرود با تو ای وطن و دوستان، که رهبران ترا فروشند به تجاران
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که همه مصروف اتن و فریاد  روزی دهند، همان کدامین سو سوق میه بل از آن بودیم که رهبران، ما را غاف
 : وشی بودند متوجه این بیت شاعر نبودند که گویدخ

 

 څه خبرېې چې په کوم لوري دې بیایي
 روسـنـد پـهډا و گـــپه  یــیروان  چــی

 

 پویند؟ کدامین سوبه ، چه دانی که ترا ئیرقص کنان و سرود گویان در تکاپو تو که این همه
ها جاری و ساریست،  یس جمهور خواهی شد، الحق سر از همین اکنون نامت در جهان بر زبانئر می پذیرم که

رود، شاید، تو به جلو خواهی رفت ولی  شاید بیشتر از این یاد شوی، ولی ملت بیشتر ازین به سوی بربادی می
 دیگر به عقب بر گشت! ،قافله

 

 منم رهبر په خپله مخکې الړو
 خو قافله خو یې په شا راوسته

 

 قبول که رهبر، خود به جلو رفت، هیهات که قافله را به عقب راند
 

ان که فرجام نهایت ذلیل برایش بـِدسته و تکیه به جنگساالران نموده هر آنکه به این ملت مظلوم به دیدۀ حقارت نگری
کرزی به اساس  امش همان بود که همه دانند،در کمین است. داکتر نجیب نیز به همین اشخاص تکیه کرد، ولی فرج

دهان جنگساالران ریخت و شما که بیشتر و بلند تر از دیگران به یس جمهور شد ولی حلویات قدرت را ئرأی ملت ر
گلو پاره می کردید بیشتر و زود تر از دیگران به تهدید های جنگساالران شانه  ،در برابر فساد و زورگویان قدرت

 خم نمودید. 

 ما که بیشتر از دیگران تأریخ مطالعه کرده اید، آیا نیروی ملت بیشتر است یا نیروی جنگساالران؟ ش 

 یس جمهور کرزی است که تحت نامه مصالح ئاحتیاط مضر ر ۀو یا اینکه )اقدام شما( تکرار فورمولـ
 و مصلحت ملی، هم به منافع ملی ضرر رساند و هم مصلحت را به سخریه کشاند. 

واقعیت توازن برقرار شود، نه اینکه بر ملت چنان واقعیت منفی تحمیل  زمانی فراهم آید که میان عدالت ومصلحت 
ان که این ملت، یک ملت صابر و صبور است. بـِدر به زیان های بیشمار ملت گردد، شود که تکرار تجارب آن منج

گذران را تحمل کرد زیرا با اشخاص روز رئگساالران، مفسدین، متملقین و ساپهلوی خودت جن این ملت صابر در
و تداوم(، منجر به ناباوری  توجه به ماضی شما، به شما باور داشتند ولی این باور، قبل از باور راستین به )تحول

ر افغانان وطنخواه به عقب تو ایستادند، روشنفکر، مال، اشخاص باسواد و ئهای غیور و رنجدیده و سا پشتونشد. 
و پسران جوان، مو سفیدان و اشخاص صاحب رسوخ بخاطری در یک صف ایستادند تا از عذاب و  بیسواد، دختران

یبان سر رنج عوامل اصلی شر و فساد نجات یابند. ولی حال که شر و فساد، خود با )تحول و تداوم( از یک گر
 :ر پی درمان آن دست بکار خواهد شدملت خود د فلۀبیرون کرده بدان که قا

 

 هم منزل نه ځان خبر کړيقافله دې 
 الر خطا شي نــه هـنـمارکـلـه کـلـه 

 

 .قافله خود بداند که منزل کجاست، گهگاهی رهنما خود ره مقصود گم کند
 

 افغانستان آنقدر پیچیده است که )متفکر جان( جهان هم ره منزل گم کرده است، از قراین بر میۀ په پندار من قضیـ
ها اند. شاعری در گذشته های دور گفته  ست و تنها ممثلین آن افغانا بدست کسی دیگریید که سر نخ این درامه آ

 بود:
 

 څومره چې زه یم خبر له ملکه
 د مشوړې سر دی بهر له ملکه

 

 ـل مملکت دانم، سر نخ این معنی برون از ملک سلطان باشدئتا جاییکه از مسا
 

 )مفکر( تان سنگینی می نماید، خود را به دلیلی ذیحق می های این )کم فکر( بر ذهن مرا معذور دارید اگر حرف
پذیرند نه و یا کمپاینران )دو روله ات( نمی پذیرد،  دانم که بعد از شما بیشرین کمپاین را من کرده ام؛ اگر متملقین

ون( و ، خانمم )اریون یون(، )تلویزیون ژوندکه من )یون( ملت معترف به این واقعیت استۀ ولی مخالفین و کافـ
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صدها )جوانان تحریک ملی افغانستان( بیشتر از دیگران در امور کمپاین بخودت عرق ریخته و خسته شدیم. حتی 
دادند! یا للعجب!  عوض خودت علیه )ژوندون( شعار مرگ سر میبه مخالفین، حین مظاهرات علیه خودت 

ود که به شخصیت و یا حیثیت ملی شما بدادند بدان معنی ن طرفداران مرگ که بر علیه )ژوندون( شعار مرگ می
ـر تبلیغات خویش پا از دایرۀ اسالم کشیده بودند، ئاحترام داشتند، و گویا نام شما را ذکر نمی کردند، آنان که در سا

کردند که همین تلویزیون برای شان درد سر ایجاد کرده بود و یک نوع سیر فکری  بعلتی نام )ژوندون( را یاد می
( درست به همان دیده ژوندونولی متملقین و یکعده کمپاینران خودت نیز به ) بود،آورده بوجود را برای ملت 

ـی( به آن می نگریست. علی الرغم این همه، ما از پشتیبانی عقب ئنگریستند که جانب تیم )اصالحات و همگرا
کردیم. این بدان معنی نرفتیم و نه به دوستی کنونی )مفکر بزرگ و جنگساالر( و ماضی آن به زبان تصویر اشاره 

هر نوع جام زهر ملت، بخاطر منافع علیای مملکت خویش، حاضر و آماده به نوشیدن ۀ در جنب قاطبـ ماکه بود 
های تنگ  عده متعصبین، گروپ علتی از من و تلویزیون ژوندون فاصله اختیار نمودی که یکبه بودیم. خودت نیز 

به شما نزنند؛ ما تحمل فساد  ود، مهر )نشنلیست( و )فاشیست(ب خخاطر استتار فاشیزم و تعصبه ظر و مخالف ن
جنگساالران و متملقین نشسته پهلوی خودت را کردیم ولی شما هرگز به مبارزۀ مشروع، فریاد حق و  گان،پیش

عدالت و انسانیت گوش ندادید و حتی به انسانیت، اسالمیت و افغانیت ما نه نگریستید. حاال ملت در مسیری نیست 
 می کند :  توزینبلکه عمل را  مایدنتوزین تنها صحبت های سخنگویان را  که

 

 په حضور کې نــوانـدوخـاد عمل د 
 د وینا خاوند والړ الس په سالم دی

 

 در حضور مردان عمل، صاحب گفتار به سالم ایستاده است
 

می پنداشتند که گویا گفتار و  آن بود که داکتر اشرف غنی را همان مردی خاطربه مردم که برای شما رأی دادند 
کردارش باهم در تساوی است، شخص قاطع و مدبر است، از اشخاص ناپاک بیزار است و گند و لجند بیست سال 
اخیر را پاک خواهد ساخت، مردم از مصلحت مضر و احتیاط بی جای حامد کرزی خسته شده بودند، مردم احساس 

ی فکر نمی کردند ولی خبر اصالً در مورد معامله و تجارت سیاسعجیبی را لمس میکردند، عاطفه بود، آنها 
 :نداشتند

 

 نيپـیـژ څــــهخلک د احساس نزاکت  گــرداســو
 تول دی ساه مې بنده شوله معیار یې وزن دی او

 

 معامله گران نزاکت احساس چه شناسند، معیارش وزن و سنجش بود،
 «زین معامله» آه که دلگیر شدم  
 

زه نموده ام، ولی آنانیکه هستم که در راستای مؤفقیت شما با سر و مال خویش مبار نیها افغا میلیونمن از زمرۀ 
و قصبات دور دست زیست دارند و مشتاقان و عالقمندان تو بودند حال نه به تو دسترسی دارند و نه هم  ه هایقردر 

سوزند، من حداقل یک  امین مجمر میدانم قلوب شان در آتشکدۀ کد برخوردار از نعمت نوشت و خوان اند، نمی
ـیکه حد اقل این ئتوانم گره قلب خود را با نوک خامه ام بگشایم، ولی آنها مزیت برتر از آنها دارم و آن اینکه می

گداز این مجمر را بیان و تحمل خواهند کرد، آرزومندم این نامه ام  و وسیله را ندارند چگونه و بکدامین زبان سوز
به یت قانون را در عمل پیاده کنید، ها افغان بپذیرید، به نظر و رأی مردم احترام کنید، حاکم میلیون را نقش و نماد

حاکمیت کثیرالبعدی افغانیت شوید. سالطین  ۀسازش های سمتی راه گشای مفکور عوض مصلحت، قانونیت، و بجای
ل می مانند، ملت نمی میرد، ملت تسلسها همچنان زنده  شوند ولی ملت رند، خلع می آیند، می می روند و می می

که یکی را که بر اورنگ قدرت آورند و یکی را هم از سریر سلطنت به زیر دارد، بدانید که همین ملت است 
 اندازند. 

 

 کـاو بـلـه یــو سـنـدچې نــه ولسو
 پادشان ورته سجود کاندي اختیار

 

 سجود آیندشان به  اگر دستان ملت باهم متحد شد، پادشاهان برای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دهم.  تان امتحان می ( روز اول حکومت خویش برای188طی )» که: ان شباروز کمپاین فرموده بودیدشما در هم
( ۰8مشترک تصمیم گرفته اید که تا ) میۀحال شما بعد از امضای اعال «امتحانم خراب بود، ناکامم کنید. چۀاگر پار

نی است که فساد، بی میان نیاورید، این بدان معبه ها  ر بخشئاگونه تغییری در سکتور امنیتی و س روز اول هیچ
ها ادامه داشت کماکان بحال خود گذاشته خواهد شد.  ر امور مضره که طی مدت طوالنی درین ارگانئعدالتی و سا

سال متوالی است که  4۱عرض برسانم : به تان  آن عرایضی برای چۀخواهم روی امتحان و پار اینجاست که می
ید با هم پیرامون ئج از کشور استادی کرده اید. بیاپوهنتون استاد هستم و شما هم سالیان متمادی را در خارمن در 

 ید و من در بدل هر روز برایئروز صد در صد کار نما 188طی هر استادی محاسبه کنیم. هرگاه قرار باشد شما 
ده باشید، پس درست صد نمره بدست آورده سؤاالت را درست حل کر همۀنمره بدهم و آنهم به شرطی که  تان یک

خودت ن امتحان اگر در هر سیستمی باشد روز را ضایع ساخته اید، ای ۰8اید ولی از اینکه شما در سکتور امنیتی 
را محروم مطلق می پندارد، درین مضمون شما هرگز مستحق امتحان نمی شوید و اگر قرار باشد شامل امتحان هم 

نمره کمایی  18روز شما  18روز می ماند و اگر طی  18را از اول از دست داده اید، بقیه نمره  ۰8شوید پس شما 
 امتحان واقعی. نتیجۀشوید، همین است  نمره بدست آمده ناکام مطلق پنداشته می 18کنید پس شما از 

 

پس غیره اثر مستقیم دارد  بدیهی است که سکتور امنیتی باالی سکتور های  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
شوید و هر شاگردی که  آید، نتیجه آنست که شما در نصف مجموعه ناکام می ین میئدر تمام مضامین نمرات شما پا

 دیگری نیست مگر اینکه ناکام پنداشته شود.  ۀه روبرو شود برایش هیچ راه و چاربا خطر نصف مجموع
 

  یس جمهور احتمالی آینده!ئپس جناب داکتر و ر
خاطری به حمایت شما به یش حساب و کتاب خود را دارد. ما اگر این ملت فقیر است ولی بدانید که در همین فقر خو

کردیم، اگر بحساب کمیت و لباس می بود رقبای  قدم بلند کردیم که در وجود تان کیفیت و ظرفیتی را مالحظه می
 .زنیم های حسابی می سابی هستم و حرفنیرومند تر تان باال تر از شما وجود داشتند، ما مردم ح

 الفت صاحب فرموده اند : ـ 
را قبل از عدد  1است ولی از لحاظ عددی هر دو اعداد اند اگر ما عدد  1در کیفیت خویش بلند تر از عدد  ۰عدد )
را قبل از  ۰نمی شود ولی برعکس اگر عدد  48شود ولی هرگز بر حسب نقل معروف  می 1۰بنویسیم طبعاً  ۰

خاطری خودت را در جلو قرار به تقرب می کند(. ما  188ن گونه به شود و بدی می ۰1عدد یک بنویسیم طبعاً 
 1در برابر عدد ترا  ۵کردیم.  در انتخابات عدد  دادیم که ظرفیت و کیفیت هر دو را در وجود تان مالحظه می

+  ۵8آمدیم، زیرا درین حالت فورموله  دنبالت میبه دادیم و  خاطر همین کیفیت خودت ترجیح میبه عبدهللا عبدهللا 
 تنزل می 1۵شد شما به عدد  شد ولی اگر عدد یک کم می پوره میشد و نتیجه در حد قانونی خود مستقر می 1

نمی شد، حال ملت مشوش است که شما خود بدست خود عبدهللا عبدهللا را بطور نامستقیم  48کردید و  نتیجه هرگز 
کنم  را پوره نکردید. حال یکبار دیگر تکرار می 48ید و روی همین قرار است که به قول معروف در جلو قرار داد

. عملکرد تلخ مردمی و اجتماعی نکنیدت نسازید و ماضی خود را مکدر که این ظرفیت و کیفیت را قربانی مصلح
ای حاکم ایجاب موجودیت کردند زدودن و تطهیر ناپاکی ه شما را مردم بخاطری دوست داشت که مردم گمان می

نه قبول کنید که این ملت هرگز زبان تلخ و ترش کسی را تحمل کرده نمی  کند ور همچو یک شخصیت تلخ را می
شود که طرفداران تو اند، برخورد  تواند ولی از قراین بر می آید که این تلخی صرف در برابر کسانی استعمال می

 هیچ کس تا دیر زمانی نمی تواند تحمل کند. اگر تیم شما در برابر  درخواست شیرین با مخالفین و تلخ با مؤافقین را
امروزین هرگز ۀ کرد جریان یکطرفـ های معقول را مطرح می خواست های پی در پی تیم جناب عبدهللا عبدهللا، نیز

های معتدل و معقول  تا به این  سرحد افراطی تقرب نمی کرد،  و در آن حالت میانجیگران بین المللی میان خواست
کردند که این هم به نفع شما بود و هم به نفع ملت، ولی بدیهی است که غالباً به  هر دو طرف حد وسط را تعیین می

ت قوی سیاسی و نه هم ئنه اساس قوی مردمی دارند، نه جرگیرند که  نمایندگی از شما کسانی در مذاکرت سهم می
همانا بقایا و محتاجین شورای نظار اسبق اند، هرگز کسی را سراغ  مهارت فرهنگی؛ اکثریت این گونه اشخاص

نکردم که در برابر تیم مقابل )خط قرمز( مخالفت را داشته باشد تا هیچ کدام از آن حدود فرا تر نرود و به اساس 
ماضی همدیگر را خوب بشناسند، روی همین دلیل است که همین اشخاص خودت بودند که در متن اعالمیه 

سیاسی، علمی و تفکر  تجربۀخل متن نموده اند. هرگز از طالح )مقاومت( را با مهارت زیر زده و آنرا دااص
سیاسی شما چنین توقعی را نداشتیم که به آن مصطلحات و یا الفاظی به دیدۀ تکریم نگریسته شود که تا هنوز از آن 

 کلمۀو یک گروپ خاص تحت چتر خاص  منطقۀخاص، یک  ستۀدانید که یک د آید. شما می بوی خون می
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دانند.  برای استتار جنایات سیاسی و جنایات بشری خود می ای هوسیلگیرد و آنرا  )مقاومت( ازین ملت باج می
فیصد مردم  ۰۵های  شود پس ارزش مادامیکه )مقاومت( یک بخش پنج فیصدی مردم منحیث یک اصل پذیرفته می

مقدس )جهاد( بهرۀ  کلمۀهمین ده پروتوکولیان طرفدار روس از ع در کدام طاق نسیان گذاشته خواهد شد؟ یک
چند تن محدود جنگساالر  پنجۀشد حال اسیر  ملت افغان پنداشته می طبۀقا سۀیاسی بر می چینند، جهاد که حماس

اصل تساوی و  مادامیکه قانون اساسی افغانستانکنند.  های واقعی جهادی استفاده می است و از آن علیه ارزش
تحمیل  اتباع کشور معیار می پندارد پس هیچ کسی اجازه ندارد همان مصطلحاتی را باالی ملت همۀاسالمی را میان 

های ضد  ر گروپئصلح میان طالبان و سا سۀرسد، چنین مصطلحات پرو مشام میبه نماید که از آن بوی نفرت 
 طبۀش مقدس جهاد که ارزش مشترک قاد. په استثنای ارزگرد جمعیت را خدشه دار ساخته و عامل تداوم جنگ می

وضوح مبین به ی نیست، استفاده از چنین اصطالح شود دیگر نیازی به هیچ نوع مصطلحات تنظیم ملت پنداشته می
آنست، که طرفداران خط فکری شورای نظار تاکنون در بین تیم شما اثر نمایان دارند. حال که شما پا را در آب 

د بدانید که احتمال غرق شدن شما نیز زیاد است، هر که به آب از مسیر نا آشنا داخل شود کشتی اش گذاشته ای
 شود.   بیدریغ اسیر غرقآب می

 

 ماڼو آخر کشتۍ به دې په سمندر ډوبه شي
 لــره یـاددره ورگډیږي دا مې گــوچې بې 

 

 فرجام محکوم غرقآب استکشتیبان پندار اگر از مسیر نا آشنا داخل آب شوی، کشتی ات در 
 

از اینکه شما کشتیبان و ملت با خودت سوار این کشتی است، پس برای نجات ملت باید تالش کنید؛ یکی از راه حل 
همگانی برفراز کوه بلندی رفته و پیام تان  یدئدن نتایج شفاف انتخابات و تاهای نجات ملت آنست که بعد از معلوم ش

 :سانید و تأکید کنید کهرا به سمع ملت و جهانیان بر
 کرده اید، شما برای مقام و چوکی مبارزه ن 
  ،بگویید که من برای آسایش این ملت تالش نموده ام 
 تالفی و ماهیت آن خاطرۀ خوش ندارد، ئلت من از حکومت جنجال برانگیز ام 
  ،از آن متنفر است 

تالفی تحت هر نامی خواه )حکومت وحدت ملی(، )دولت اسالمی(، )امارت اسالمی(، ئاگر این حکومت ا
تالفی باشد، نه دوامی دارد و نه ئیا نام دیگر باشد ولی ماهیتاً ا)جمهوریت اسالمی(، )جمهوریت دیموکراتیک( و 

یس ئخابات شما را منحیث رقانون انت ملت آنرا می پذیرد، بهترین راه حل آنست که داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا طبق
د و شما در مقابل به مردم وعده بدهید و تعهد سیون را متقبل شوجمهور پذیرفته و خود سمت زعامت کرسی اپوزی

ها را به اساس لیاقت و بدون هر نوع تبعیض  ها نمایندگی همه افغان نمایید که در حکومت خویش بین همه افغان
 ؤول خواهید بود. تضمین می نمایید و در برابر ملت مس

 

ت اخالقی ئت ملی( اصرار می ورزید پس یک جرجهانی و داکټر عبدهللا عبدهللا بر نام حکومت )وحد معۀهرگاه جا
 :کنید و
 عبدهللا عبدهللا رها کنید تمام حکومت را برای،  
 با جمع افراد وفادار خویش به اپوزیسیون بروید و خود، 
  ،و حالی کنید که علی الرغم برنده شدن در انتخابات شوق و میل چوکی را ندارید 

 

و همانگونه که به عبدهللا عبدهللا برادر خطاب می کنید بگذار برادرت حکومت کند و این کار عبدهللا عبدهللا است که 
 دهد.  جهانیست که چگونه به آن دوام می معۀتواند حکومت کند و کار جا چگونه می

 

 :راه سوم نیز وجود دارد و آن اینکه
 آن  ،عبدهللا با هم موافقه نمایید و بگویید که حکومت وحدت ملی می سازید ولی شرط اساسی شما و داکتر

باشد که نه اعضای تیم شما و نه اعضای تیم داکتر عبدهللا هیچ مقام عادی و عالی حکومتی را احراز نه 
 نمایند. 

 با یکی که هم لیاقت داشته باشند و هم  یدئنماملت برای حکومت چنان اشخاصی را انتخاب  طبۀاز میان قا
 باشند.  ازین تیم ها در ارتباط ن
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 مشترک اپوزیسیون را در برابر همین حکومت  بیطرف تشکیل ۀ ، کمیتـعضای تیم های انتخاباتی هر دوا
 نمایند، 

 داد و  انجام میهر کاری را که این حکومت بیطرف  د،کاندید بازنده در رأس این کمیته قرار داشته باش
 یس جمهور آنرا اصالح نماید. ئد آنرا تحت تنقید قرار داده و رحاوی خال ها و مشکالت بو

 

قام های اگر این تیم ها واقعاً وفادار به ملت باشند و خواستار مقام و کرسی نیستند، بهترین راه حل آنست که م
باشند، ت و خدمات آن آلت قرار دهند و تیم ها ناظر اجراخاطر خدمت به مبه ر هموطنان ئحکومتی را در اختیار سا

طریق خط مشی هر دو تیم به  ینا باشد، به یقین که مشکلی در میان نیست، مادامیکه ازهرگاه حرف چوکی و مقام ن
 هد بود؟ تطبیق در می آید، پس مشکل کار در کجا خواۀ منصـ

 

مپاین برای خودت ، منحیث یک کمپاینر غیر رسمی و سرانجام منحیث کسیکه در راه کن منحیث یک افغانم
را بدوش نگیرم و ۀ گی را کشیده  و متضرر نیز شده ام حاضرم در حکومت تان هیچ نوع وظیفـبیشرین بار خست

خاطر منافع علیای کشور حاضر به به ودت ار کنم. پس هر کمپاینر تیم خجایم را به شخص مستحقتر دیگر واگذ
 چنین حالتی باشد. 

ولی از قرایِن حالت مصنوعی جاری و سازش تحت فشار چنین بر می آید که راه در پیش مملو از خار مغیالن 
است. درین ترکیب یک متفکر جهان چه که اگر صد متفکر جهان هم بیآیند باز هم حکومت وی دوامی نخواهد 

 )یک علی بابا( و )چهل دزد( با هم نمی سازند.  داشت، بدان که
 واه از آن روزی که دزدان و مفسدین هر دو تیم با هم یکجا شوند و آنگهی امور برطبق مراد پیش نخواهد رفت،

الجبار یه خویش و هم به یمن بازوی نیم حکومت خویش وضع را بائیس اجرائیس اپوزیسیون هم به بازوی رئر
یس اپوزیسیون که هیچ مسؤولیتی ندارد، باز ئمهور خواهد شد، در چنین حالتی ریس جئکار رمختل ساخته و مانع 

یس جمهور خواهد بود که هم رنج و درد را تحمل خواهد کر و هم شرم ئبی گناه خواهد بود ولی این رۀ ـموسیچ
نصیب پوزیسیون،  ناشی از شکست در امور را به دوش خواهد کشید، لذات و سکرات نصیب اپوزیسیون و دشنام

ین بار مبتذل بدان که در چنین حالتی َدوراِن حاکمیت کرزی تکرار خواهد شد، تکرار چه که شکل  و شمایل آن چند
 .تر از آن خواهد بود

یس جمهور کرزی خواهد بود و از بطن تزویج )تحول و تداوم( و )اصالحات و همگرایی( ئمردم به ارمان دعا به ر
های گذشته را خواهد چید و همه  نیا خواهد آمد ولی چنان شرمی خواهد بود که بساط همه شرمکودکی بنام )شرم( بد

 انگشت تحیر را بدندان خواهد گزید.  
قوانین نهاد بیاد داشته باشید که ساختن شرکت سهامی تحت نام )حکومت وحدت ملی( همین اکنون قوانین کشور و 

و بی اعتبار ساخته است، اعتماد مردم بر روند انتخابات دیگر از بین ها را کمرنگ  ر ارگانئهای انتخاباتی و سا
رفته است. چه جالب است که حال در افغانستان جریان مبتذل دیگری تحت نام انتخابات جلوه افروزی می کند. پس 

ه اگر جناب متفکر بزرگ جهان خواستار چنین حالتی باشند، مهربانی فرموده بسوی همچو یک حالتی قدم رنج
نخواهد داشت و سر از همین  دوامهم فرمایند و بدانند که در چنین حالتی حکومت شان حتی تا تدویر لویه جرگه 

 شان مبارک باد می گویم.   را برای لحظه شکست شان
 و علینا االالبالغ
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