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 محمد محقق رهبر حزب وحدت  یچرا حاج
 ؟را قبول کرد یجمهور استیر تیمشاورپؤست 

 
ارزش که قدر  یپوست ب کیداشته باشد چطور  نهیدر کاب رانیزو نیخود را رهبر بشمارد، مشاور، معاون کهیشخص

 ؟ البته که است.! ستیشرم اور به محمد محقق ن کارهیپوست ب نیا یقبول ایدو توت ارزش ندارد  قبولدار شود.؟ ا
و  یامدن حکومت موقت منافع شخص اب کهیانها است . انهاصحبت از حکومت موقت سر زب هاروز نیدر ا چون
 .اندازدیخود به هر خس و خاشاک دست ب یاسیس اتیاست بخاطر بقا ح ریذګنا  ندیبیشانرا در خطر م یدولت

 ی. ودهدیموقف امروزه خود را ازدست م یکه و داندیبه امدن حکومت موقت خوب م یاحمدز یاشرف غن داکتر
مهم  یبسازد، به و یکیدست خود را  شوندیبه امدن حکومت موقت متضرر م کهیبخاطر بقا خود مجبور است به انان

وطندوست  ن،یغاصب ایاست  ساالرانګجن نهانه، ا ایشان بود  روزهیو دشمنان د نیافراد مخالف ایکه ان فرد  ستین
 ونینبی، ز مونیمعاشخور  فاط ینه . و ایارتباط دارد ، روس و پاکستان  رانیا یرونینه ، به استخبارات ب ایاست 
 .ووو!!! ؟؟؟کیموکراتید اید است منه . چورا ایاست 

ر حکومت به عم؟  تیساله نظام  و جمهور ستیب یبنام دفاع از دست اوردها خواهدیم یو دار و دسته و یغن اشرف
 نیبه ا یروزانه به تعداد هزارها افغان کشته هم شود دوام دهد. و رګعامه ا یی، چور و چپاول داراغرق در فساد

 ونهګ نی. مثال عمده ادیو پشتونها را بدور خود جمع نما هاعده تاجک  کیقوم هزاره، ازبک و  خواهدیها م ګرنین
 یورا به  تیوزارت، سفارت و وال نیاست که چند یربان نیصالح الد یبه اقا یو یریها پشنهادات اخ ګرنین

 تیبخاطر حسن ن یو شخص اشرف غن ګانرا قبول نکرد، همچنان حلقه ار یربان نیصالح الد یپشنهاد نمود بود، ول
 یسناتور انتصاب ثیرا بح یریګشورا مصالحه دوحه  و د تیعضو ه ثیبح یکیدوستم را ،  دیعبدالرش خترپسر و د

 زدیدر دو سه سال قبل که از ان الف و شاپ م یمفهوم که داکتر اشرف غن یب یدر مجلس سنا جابجا ساخت. وعدها
را از   یدهم ، رشوت و فساد ادار یموقع نم هابه ان برمیم نیرا از ب ساالرانګمن تمام جن»..   نکهیمانند ا فتیګم ای
 یازهیکرده نتوانسته ، دهل دیتول یکنم که در صد سال کس دی، در پنج سال انقدر برق تول سازمیکن م شهیر ادیوبن خیب

 یو صدها وعدها سپارمینشود، کار را به اهل کار م ندهګما در بنادر افغانستان  وجاتیتا م کنمیرا جور م ییهوا
خود پشت دور داده خم به ابرو  نیو دروغ یداده شده قبل یامروز جناب مفکر به تمام وعده ها« . ووو ریګد نیدروغ

بودباش  یبرا یدر افغانستان جا یو ریګکه به امدن حکومت موقت د داندیخوب م یاحمدز یغن اشرفاورد.   ینم
عده تاجکها و پشتونها درد سر خلق  کیبه قوم هزاره، ازبک و  ندهیدر ا خواهدیها م یشعبده باز نیبه ا یندارد و

 کند.
 .ونایاهل افغان ای قل

 می، محمد محقق، کر افیعبدالرب رسول س ،یربان نیاز صالح الد ریاست که بغ یدر افغانستان واقعآ قحط الرجال ایا
دوستم ، امرهللا صالح ، عبدهللا عبدهللا و عبدالملک   دیخان، عبدالرش لیعطا محمد نور، اسماع ،یقانون ونسی ،یلیخل
 ببرد. ؟ شیان شورا را به  پ یو کارها بمصالحه را کس یشورا مل تیکه عضو ستین یکس ریګد

امروز  نینش ګو نه به حلقه ار یکه نه به شخص اشرف غن دیا یفوق به وضاحت بر م یو روحدادها ایاز قضا پس
 یفوق صرف شعارها می. دفاع از مفاهتیساله نظام و نه جمهور ستیب یمهم است نه دست اوردها ساالرګنه جن

 . میشنو یم نانینش ګار یعنیاست که از دهن صاحبان قدرت خدا داد افغانستان  بندهیکاذب و فر
 یبزند، و هیمشر حکومت موقت سر قدرت هرم تک ثیبح یو دیجناب داکتر عبدهللا عبدهللا در فکر انکه شا روزید ات

 دیردګ نیقیمت روزید کهیوقت یول نمود،یدفاع م ییو هم پنها یدر هر جا و کجا از طرح حکومت موقت هم بطور علن
جهت نمود و طرح حکومت موقت را رد  ریغدرجه ت 1۸0امروز  ستیحکومت مطرح ن ندهیا کچریدر ف یکه و

افغان  ونیاسیبه پوست و استخوان خود لمس نموده که سران احزاب و س ذاشتهګنمود، ملت افغان در طول چهل سال 
 نه بوده انها صرف و صرف در فکر خود و خانواده خود هستند.  یدر فکر منافع مل چوقتی؟ ه
تجربه و امتحان  ریګبار د یرا برا یو طالبان یسقاو یحکومتها ندهیادر  خواهدینم ریګکالم : ملت افغان د ریاخ
 است و بس.  فتارګ کیما صرف  از . وسالمدینما
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 میگومیمن انچه شرط بالغ است، با تو                      
 خواه مالل ر،یخواه از سخنم پند گ وت                     
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