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 ۲2/۲۰/2۲1۰ صوفیه عمر
 

 معلوم ملت در سر یک چهار راه نا

هر زمانیکه انتخابات در امریکا صورت میگیرد چه عضو پارلمان باشد، سنا یا ریاست جمهوری، کاندید باید و باید 

پشتیبانی صد در صد اسرائیل را ابراز و متعهد گردد! من این موضوع را غیر قابل باور، خنده دار و تأمین امنیت و 

دور از منطق میدیدم و حتی در یکی از کنفرانس های صلح که در سول پایتخت کوریای شمالی دائر شده بود درین 

منگیر کاندیدان ریاست جمهوری ما مورد صحبتی نمودم، مگر تأسف آور است که شبیه به همچو موضوعی امروز دا

تیجیک با امریکا معیار وطن دوستی، حمایۀ قدرت های بزرگ حتی نقشی اگردیده است!! موضوع امضای پیمان ستر

در برد و باخت کاندید ها خواهد داشت!! و این جای تأسف و تأثر است!!  و درین مورد همه کاندیدان به خصوص 

داده  خیز و جست های بیشتر وعده های بیشمار ود تر امضا نمودن این پیمان  بازچه  داکتر عبدهللا عبدهللا برای هر

 اند!!

بود، مگر با آمدن داکتر صاحب اشرف  این انتخابات در آغاز فکر میشد بین تیم مافیای ارگ و داکتر عبدهللا خواهد

 تر گردید!                                  مغلق مغلق، یعنی انتخابات غنی به یک مثلث تبدیل و ذاویۀ دیگر سیاسی به آن اضافه شد!

 نگاهی به گذشته و ارزیابی کار های کاندیدان:                                                                                   

کرزی است. موصوف از آغاز کار جناب زلمی رسول، تداوم پالیسی مافیای ارگ، بقای رژیم فاسد و ناکام ادارۀ جناب 
شان یعنی از کنفرانس بن تا حال کدام کاری که از تراوش مغزی و استعداد خودش بوده باشد از خود نشان نداده بناً 

قه رو حتی اگر احتماالً برنده شوند، برنده بودنش با بحرانات و تظاهرات سرتاسری بد همان آش است و همان کاسه!
 خلع وی و ایجاد یک حکومت مؤقت گردد.  ممکن باعث خواهد شد و

                                                                       
جناب اشرف غنی که از حق نگذریم مرد متفکر ، با مغز و با استعداد است، مگر با کمال تاسف ، ایشان مهندس و 

های نا عاقبت اندیش شان را طی سیزده سال گذشته ملت مظلوم  طراحی و نقشه نتایجبرنامه ساز کنفرانس بن هستند!! 
 شایستهبا گوشت، پوست، استخوان و شرف و ناموس خود احساس کرده اند! به خصوص آنانیکه از آمدن تکنوکرات و 

 جناب داکتر اشرف غنی با یک جا شدن با دوستم) قصاب ملت( .ساالری امید ها داشته و سالها مبارزه نموده بودند
مشت کوبندۀ به دهن و سینۀ آنان  کوبیدند!! ایشان در عمل ثابت کردند که ملت افغانستان باید در گرو جنایت کار و 

 و تکنوکرات ارزشی ندارد!! واقعاً به حق ملت ظلم کردند!  جنگساالر باشد!!
                                                                                

استادش،  همراهیداکتر عبدهللا عبدهللا، از جمله کسانی استند  که در برابر حکومت قانونی مرحوم محمد داود خان به 
دولت پاکستان، دشمن قسم  آی و-اس-برهان الدین ربانی وهمسنگرش احمد شاه مسعود خود را به دامان ناپاک آی

به آن کفایت ننمود و در جریان  شودنی را مرتکب شده مگرجفا های نابخ خوردۀ ملت و مملکت انداخته در حق هر دو
تا  دستشانکابلی مظلوم،  00۲۲۲حکومت جهادیان با دخالت مستقیمش در جنگ های تنظیمی به خصوص در کشتار 

به دشمنی اش پایان میداد . داکتر عبدهللا با داشتن  کاش در همین جا وطن غرق است!! بی گناهانشانه هایش در خون 
وطن نمود و آن باز کردن دروازه های تهاجم  دیگری به حق ملت و  بخشیدنیسابقۀ سیاهش یک بار دیگر جفای نا 

برای آنکه بدانید چطور چنین خیانتی را نموده خواهشمندم از من نشنیده بلکه از کتاب  افغانستان به امریکا/ناتو است!!
مریکائیان، نوشته شده، خود خوانده و قضاوت کنید. کتاب های که در صفتش و در مدح کامیابی و نوکری اش به ا

و عبدهللا عبدهللا را از تار و پود معرفی  میدارد! بوش ات وار) بوش در جنگ( پرده از روی این روبای مکار بر
 مینماید!!                                               
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انتخاب کنیم؟ کدام اینها نمایندۀ ملت شمرده میشوند؟؟ کدام اینها : با داشتن همچو کاندیدان چطور و کی را هم وطنم
اگر در انتخابات شرکت کنیم به کدام   انتقال خواهند داد؟؟ پارچ گیافغانستان را به سوی ترقی، آزادی سیاسی و یک 

دارد؟ الهی مدد. دلیل شرکت کنیم؟ و اگر شرکت نکنیم گویند تحریم کرده ایم؟ خدایا ملت مظلوم در چه حالتی قرار 
معلوم بیرون شده  را یاری نما که ازین چهار راه نا الهی این روزهای سخت و نا امید کننده را به پایان رسان و ملت ما

 اتحاد، پیروزی و اتفاق را بیایند. و راه سر بلندی،
 

 پایان
                                                                                                          

 با عرض حرمت/صوفیه عمر
                                                      2۲1۰-2اپریل 
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