
  
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  

 

 ۶۰/۶۰/۷۶۰۰        صافی انجنیر عبدالصبور
 

 :بیش نیستمحمدنور چیز   ائتالف ترکیه سیلي محکم بروی عطا
 

ی ائتالف م های سیاسی است که هدف مشترک را دنبال می کنند، نیرو قت گروه ها وائتالف به معنی اتحاد مو  
 اهمگتر بی بزراگروه یا و باهم ممکن است چند گروه کوچکازجمله تواند به اشکال گوناگونی صورت گیرد 

 قائل شد به این صورت میان ائتالف و اتحاد تفاوت الزمست ،دریک ائتالف قرارگیرند یا کوچک با بزرگ و
ی کلش ازنظر ائتالف ها ،میباشند تر رسمی وغیر تر تر و محدود قتیائتالف در مقایسه با اتحاد مو  که غالباً 

 ،مدت یا درازو کوتاه مدت  ،علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده ،چند جانبه، سری ،دو جانبه مثل متفاوت اند
مللی لمنظور از ائتالف در سطح بین ا سطح داخل و یا به صورت بین المللی باشند،ائتالفها میتواند در همینطور

زمانی شکل می گیرد که و  مختلف برای نیل به یک یا چند هدف مشترک استهمبستگی و همکاری چند کشور
ً ور  چند کش یا این که بدون وجود هرگونه توافق  طی توافقنامه  رسمی همفکر برای تحقق اهداف مورد نظر عمدتا
 .در پی تحقق اهداف مورد نظر برآیند کتبی

 

گوناگون پارلمانی یا ریاست جمهوری  عرصه سیاست داخلی کشورها را می توان در انتخاباتمصادیق ائتالف در
ب برای کس دو یا چند حزب که در یک جناح فکری قرار دارند معموالً  این انتخاباتکرد. در بسیاری از مشاهده 

ان را وستهند لمانیبه عنوان نمونه در آخرین انتخابات پار ،قدرت و پیروزی بر رقبا دست به ائتالف می زنند
  نامبرد.

ائتالف جهانی مبارزه  میکی ه ل های اخیر در سطح جهان شكل گرفتائتالف های بزرگ بین المللی كه در سا
جدی با  های جهان برای مبارزه كشور یکعده از سپتامبر۰۰حوادث  از پس که است درافغانستان با تروریسم

ر زه با تروریزم شکل گرفت ولی بمبار این ائتالف باوجود که بخاطر، تروریسم به نوعی توافق دست یافتند
 وبلکه ابعاد آن گسترده شده رفت  ،مدآرامش آصلح ونه  شدزایل تروریزم در افغانستان  نه عات،خالف توق

به اوج خود رسید، این که چه تروریزم  درسطح جهان در عراق، سوریه ، لیبیا و یک عده کشورهای افریقایی
جدا و ما دراین بحث روی شکل گیری است عوامل باعث ناکامی این ائتالف درمبارزه با تروریزم گردید بحث 

 د ها و اهداف آن که در افغانستان چه گونه شکل گرفته و یا میگیرد تمرکزمیکنیم.ائتالفها، دستار
 

ب خلق احزا بین ها، عهدها و پیمانها ائتالف وحدت ها، بار گذشته درافغانستان نیزچند نیم قرندرطول این 
ت طورمثال وحد ،پایدارنبود هیچ کدام صورت گرفت که قومندانان محلی بین و یتنظیم های جهاد وپرچم، بین

های  ترین پیمان آباد، از مشهوصلح اسالمپیمان  ،هم پاشید از ثور۰ از پیروزی کودتای بین خلق وپرچم بعد
نوکران  مقامات پاکستان، ایران و عربستان( ۰۹۹۷مارچ  ۰) ۰۷۰۰حوت  ۰۰که به تاریخ  های جهادی تنظیم

های  جنگکه به  تنظیم تعهد سپرد ۹طی آن که  کردند پیماننشانده وادار به امضای شان را برسر یک میز 
 .گام های عملی برمیدارند شیده برای صلح در کشورکابل پایان بخ

سران تنظیم ها به شمول تنظیم ، سعودی ت ملک فهد پادشاه وقت عربستانعود و پیمانبه دنبال امضای این 
عربستان گردیدند درحالیکه ماه رمضان ت پاکستانی عازم با نوازشریف و جمعی از مقاما یکجا وحدت اسالمی

بستن در پیشگاه خداوند  عمره و عهد یبعد برای ادا هنماز کرد یادا در مسجد نبوی در مدینه این رهبران بود
جایی که ملک فهد و  ،که به قول شان برای اعاده صلح در افغانستان وفادار خواهند ماند به خانه کعبه رفتند

 ندگان کننوازشریف منحیث ضمانت
 

  :کردند کهنوازشریف و ملک فهد اظهار نهادند. درین جریان  ءامضا آن پیمانروی  ۰۹۹۷مارچ  ۰۷به تاریخ 
کنندگانش را هرگز نخواهد  ترین مکان مسلمانان به این معنی است که خداوند نقضامضای تعهدنامه در مقدس»

 «.بخشید
 

ه همگفتند، اما این های پاکستانی و جهان از احتمال بازگشت صلح در افغانستان سخن می فردای آن رسانه
، پرانیا گذشته بود که اخبار راکتخوری سران جهادی در خانه خد قرآن از بیش نبود. فقط بیست روزخیالبافی 

 .های جهان گردید روزنامهرسانه ها و جنگ و تباهی آنان سرخط 
 

های چپی سابق به همراه مصطفی الدین ربانی، برخی از جنرالمارشال فهیم، برهان ۷۶۶۹از انتخابات سال  قبل
 جبهه  ۷۶۶۹جمهوری سال  انتخابات ریاست ایام تشکیل دادند. اما در «جبهه ملی»کاظمی و احمد ضیا مسعود، 
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ربانی از عبدالله عبدالله حمایت کرد و احمد الدین  مارشال فهیم به کرزی پیوست، آقای برهان ،ازهمپاشیدملی 
جمهوری و تثبیت حاکمیت کرزی، آقای با ختم انتخابات ریاست ،شدیکجا گل آقا شیرزوی  با مسعود، ءضیا

 عبدالله عبدالله را ترک و با آقای کرزی دست اتحاد داد.، الدین ربانیبرهان
لی دوم را تشکیل دادند. این تشکل هم خواستار آقایان دوستم، محقق و ضیا مسعود، جبهه م ۷۶۰۲در سال 

هایی در آن زمان اجرا کردند و نگرانی های بیشتر برای والیات بود. آنان مانورتمرکززدایی از نظام و صالحیت
این ایتالف  ۷۶۰۲جمهوری سال جمهور وقت را برانگیختند، اما در آستانه انتخابات ریاستحامد کرزی رییس
محمد محقق به عبدالله عبدالله و احمد ضیا مسعود هم  پیوست، جنرال دوستم به اشرف غنی .بازهم ازبین رفت

 .پله با داکتراشرف غنی یکجا شد بادیدن که بعداً  معاونت اول زلمی رسول را پذیرفت
 

جنبش ملی، جمعیت اسالمی و حزب  سی عمدهزمان در رأس سه حزب سیام سه مقام ارشد دولتی که هکنون 
کیل تش« برای نجات افغانستانشورای عالی ایتالف »نام  زیر نستان قرار دارند، ایتالفی راوحدت مردم افغا

های مسبب همه بدبختی  ، درحالیکها نانجی ملت خطاب میکنندر خوداکنون  چهره های آزموده شده این ندداد
 قبول کردمیتوان  چطور و استند، بودههمین ها و بی عزتی همه جامعه اساسی، تداوم جنگ، بی عدالتی، فساد 

 است.واقعاً تأسفبار نانجیان امروز باشند! دموکرات ها و غارتگران و چپاولگران دیروز که
ارزشمندی نکرده است سؤال این است  کشور کار د که درتأمین امنیت درنن داکترغنی را متهم میسازاین آقایا

 یکفرد است یا همه ملت که باید درآن سهیم باشد؟ کار یک کشور امنیت درکه آیا آوردن 
بلند ی روی کرسی ها براه می اندازند درچنین شرایط اساس ائتالفها، مظاهره ها واعتراض ها را آنهائیکه آیا

 وی کهرا روی میز داکترغنی گذاشته اند  گاهی هم برای تأمین امنیت کدام برنامه  عملی دولتی هم کارمیکنند
 ؟نپذیرفته باشد ردکرده و

وفالن  فالن شخص برطرف شود خطرناک مدنی یاحرکت نارنجی و حرکت و باد و زنده باده نعره های مرد
این شعارها وخواست ها صرف یا  بی امنیتی آماده کردن است،بلکه زمینه را به  اینکه برنامه نیست ابقاء،

 .است نهفتهآن  در چشم ملت از رپشت پرده دو ازروی تعصب است و یا مرام دیگری
 ؟دارد یا خیر کیفی را درارگان های امنیتی کشورو  ، کمیکلی داکترغنی توان آوردن اصالحات   آیا

تنظیم مشخص  درحالیکه داکترغنی خود نه حزب دارد و نهحکومت وحدت ملی دست های داکترغنی را بسته 
 ،که کافی نیست باوی همکاری دارند دیروز ی جهادیتنظیم هاهای البته بعضی از شاخه  ،کندکه از وی دفاع 

 شارزیرفستم بود که آنهم در قضیه ی ایشچی داکتر اشرف غنی یک از متحدان قدرتمند داکترغنی، جنرال دو
یس دو و پولداکترغنی نمیتواند که با دست باز در ار ، زینروکردخانه نشین  و وی راگرفت انی قرارجامعه  جه

نصب شده  ی خورد وبزرگدرکرسی ها توسط این تنظیم ها ئیکه اززمان کرزیمهره ها ونتغییرات بیاورد چ
،  از طرف همین اند غیره و غیره حفاظت و  ، حزب اسالمیحزب وحدتائتالفها، حزب جمعیت، شورای نظار 

 که: گفته استدولت را تهدید کرده استاد عبدالرب رسول سیاف بارها  ،حمایت میشوند
درحالیکه صرف تورن اسماعیل وزیرسابق آب و  ،«واین قابل قبول نیست ندقدرت حذف میشومجاهدین از »

نظیم ها و تهمین ائتالف وابسطه به همین اکنون تمام پوست های دولتی دردست افراد ،برق خانه نشین شده وبس
وام د ی یک هفتهول ،ودش برداشتهموترها  یشیشه هافلم های سیاه ازداکترغنی امرکرد که زمانی قرار دارد،  ها

ائتالفهای  ها وجنبش شامل درقدرت بشمول یاحزاب وتنظیم ها ،جنگساالرانها همین  صدا و سر نکرد که
لله یه های فساد مالی بسم اعقب نشینی کرد، دوسغنی هم داکترو  پولیس ها را لت وکوب کردند باالشدتنظیمی 

 غیر اخراج و سر کهای خودشهر ،سیه غصب زمین، ضیامسعود و دها دومحمدی، محمود کرزی، قسیم فهیم
نظربه قرار دارد ولی  رئیس جمهور میزقاچاق سنگ مرمرهرات به ایران روی  ،خودسر طور ادنمع حرفوی

به قوم گرایی ومجاهد زدائي متهم  داکترغنی را فوراً شرایط و جنگ نیابتی و بخاطر همین سروصدا ها که 
 .نشد ونزد رئیس جمهوری حفظ مانده است ؛ به محکمه سپردهمیکنند

 :ها ائتالف ها و اف ازسرو صداهدا
ند دست یاب های قراراست به توافق رابازکرده مذاکراتداکترغنی در   کرد که با چندی قبل عطامحمد نور اعالن

 ازخارج و قونسلگری ها درداخل و ها سفارتخانهها،  وزارت خانه درسهم جمعیت اسالمی  ۶۵٪که طبق آن 
 گوی ریاست جمهوری این مذاکرات را تائید کردنخ، شاه حسین مرتضوی سخواهدشدبرای وی واگذار  کشور

از داکتر عبدالله عبدالله هم شکایت  ، درعین زمان عطامحمد نورولی گفتند که هنوز توافق بعمل نیامده است
 با داکتراشرف ازعدم توافق عطانوری دلسرد جان کری دانست، کرد وی را ضعیف درتحقق مفردات توافقنامه  

ارجه وزیرخ صالح الدین ربانی نسرپرست شدجمعیت اسالمی،  حزب از دیگر برکناری ضیامسعود عضو، غنی
و پافشاری امریکا و متحدین روی صلح با  طرف شورای ملی، آمدن گلبدین حکمتیار ازرئیس حزب جمعیت  و

ن ازطرف هم پکه کرد ،شوندمیقدرت کنارگذاشته از که ساخت وفکرمیکنند بعضی از جناج را وارخطا ؛طالبان
باعث خیزش های به اصطالح  را جان تازه داد و این دلسردی ها طرف استخبارات منطقه از وجنگ آتش نفاق

 متضررمیشوند.فکرمیکنند  ،شد که از آمدن صلح و اصالحات درنظام و تنظیم ها گروه ها مدنی بعضی از
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فرقه و صدد ت نیک با افغانستان طورخستگی ناپذیردر ظاهراً  وسیع ومناسبات  ه با وجود داشتنایران کشورک

  :دلیل روشن دارد سهایران  جنگ درافغانستان است که این عمل  

 ۰- که به طبع ایران سازگارنیست درافغانستان وناتو امریکاقوای موجودیت. 

 ۷- غنی درآستانه  مهارشدن اشرف داکتر ، ومدیریتدترشا ،آبهای افغانستان که با همتروی  کنترول
 .قرار دارند

 ۷-صاد اقتو ، صنعتیحاضرنیستند که یک افغانستان به پای استاده پاکستان هرگز کشورایران و
 درکنارداشته باشند. صادرکننده را
حسن روحانی، در مراسم افتتاح کنفرانس بین المللی آقای یس جمهوری اسالمی ایران ئ، رسپوتنیکبه گزارش 

کشور به شمول افغانستان در تهران،  ۷۲ها، با حضور نمایندگانی از حل ها و راه لنجمقابله با گرد و غبار، چ
 بیابان روالاز طرح های مختلف بندسازی در کشورهای همسایه ایران چون عراق و افغانستان و تأثیر آن بر 

 .د گرد و غبار در منطقه انتقاد کردزایی و تولی
 ۷۲با حضور نمایندگان  جوالی۲بتاریخ ها" حل ها و راه چلنج ار، "کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غب

ره عالی حفاظت از یس ادائو مصطفی ظاهر، ر غاز به کار کردکشور جهان به شمول افغانستان در تهران آ
ین ایست به نمایندگی از افغانستان دریس جمهور در امور محیط زئر رعباس بصیر، مشاوو محیط زیست کشور

 .کنفرانس شرکت کرده اند
 :گفت وبی پرده روشن، صریحهمچنین  ایران رئیس جمهور روحانی

سلما و دیگر سدها و  ،کجکی، کمال خان یای متعدد در افغانستان و بندهاه ما نمی توانیم در برابر احداث سد»
وی اضافه کرد، اگر .«، بی تفاوت باشیماندتأثیرگذار کشورماسان و سیستان و بلوچستان بندها که بر والیات خرا

روزه سیستان و بلوچستان را در  ۰۷۶میلیارد متر مکعب آب می توانست بادهای  ٪۰با ظرفیت  |هامون| هیلج  
و تاالب های اطراف، تبدیل به معضل بزرگ برای  جهیلدن این وضعیت مطلوبی قرار دهد، امروز با خشک ش

 .مردم شده است
 

 والیت هرات جلب کنم؛ در به حمله ده روزپیش محترم را که توجه خوانده گانبی موردنیست 
 :به رسانه ها گفته، ۷۶۰۰جون ٪۷روز یکشنبه سخنگوی والی هرات  ٬٬جیالنی فرهاد٬٬
پولیس و چهار طالب کشته و یک پولیس  ۰۰پولیس در نزدیکی بند سلما  بر پوسته  ر نتیجه حمله گروه طالبان د

  !صورت گرفت این حمله برای چه و ازطرف کی ،دیگر زخمی شده است
 .کنند عام المنفعه حمله نمیواقتصادی  مهم درحالیکه طالبان اعالن کردند که باالی تاسیسات

 

ران برخورداراست چنانچه یک جاده را درشهرمزار شریف جهت با ای عطامحمد نور ازسابقه  و رابطه خوب
 تغییرنام داد. ی ایران درمزارشریفخوش خدمتی بنام شهدای قونسلگر

 دویدن عطامحمد نور تا ترکیه و خوانده گان محترم حال توجه کنند که جنبش روشنائي، جنبش رستاخیز، و
ائتالف ترکیه از کجا آب میخورد، چطورشکل گرفت و چرا خواهان استعفای داکتر اشرف غنی، مشاورامنیت 

 لطفاً دقت کنید! ساده فکرنکنید ملی و وزیرداخله میباشند؟
 

 ندفی میکمعر رئیس جمهور برای هاتمام افراد را که این ائتالف ؛دان خواهان آن ی بوجودآمدهائتالفها و جنبش ها
عین ت شنهاد شدهدرپست های الزم و پپچرا  و چونکم و کاست و بدون  سؤال و جواب بدونبدون  یقت بایددرحق

تا آن جنرال های  جمعیت اسالمی وعطامحمد نور گذاشته شوددراختیاردردولت  سهم ۶۵٪ و مقرر گردند و
ده اند کر ودپلوم ها را اخذ ب باالکه طور فوق العاده رتوآن کادرهای با اسناد جعلی تحصیلی  بیسواد و ماشینی

تعویق کاربند های  ،رونق اقتصاد وارداتی تا زمینه برای قاچاق معادن،، مهم دولتی مقررشوند یدرکرسی ها
شان درساحات مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و  ایرانی و پاکستانی مهارآبها جهت خشنودی بادارانو  برق

 مهیا گردد. اقتصادی
 

  :ترکیه ائتالفمضحکه ای 
ف اشاره ائتال نیا گریدرفوق هم تماس گرفته شد الزم است که به نقاط جالب د هیباوجود که درمورد ائتالف ترک

 :گفت نیعطامحمد نور درمورد جنرال  دوستم چن ۷۶۰۲  یجمهور استیقبل از انتخابات ر م،ینما
 نیادارند هرگزبعد از یظلم وستم  جنرال دوستم را گذشتاند و تجربه کاف قبل یچند نیمردم  بلخ هم»-۰ •

... طالبان آرمان را بگور ببرد نیقبول کنند جنرال دوستم ا... چپاولگرو فاسد را یُدزد  نام ستندیحاضرن
 .دیکنموجود است خودتماشا لیودرذیدیو نیا نکیل« دوستم اتیبهتراست، ازجنا

در جوزجان برپا شد، عطا محمد نور و محمد محقق « دوستم جمالیآ» ینوماه قبل مراسم عروس -۷ •
  یبلکه حت دندیجوزجان را نکش ه،یهمسا تینه تنها زحمت رفتن به وال ف،یاو در شهر مزارشر یقدم کیاز 
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فراموش شد،  زیماه بعد همه چ ۹بدهند. اما چه شد که  یکیتبر امیخود پ یاسیس نهیرید بیرق نیبه ا دندیالزم ند

 !دیکشان را به انقره استمدارانیس نیا یباتور دوستم پسرجنرال، پا یوبه نامزاد
که عطامحمد نورعکس دوستم را  دیدوستم و عطامحمدنور به اوج خود رس نیب یمخالفت ها زمان -۷ •

 .آورد نیپائ شیگایازجا فیدرشهر مزارشر
 هیجنگ عل یشمال رهبر اتیجنرال دوستم دروال ،یجمهور استیاول ر تیمعاون ازاحراز بعد -۲ •

بار ازطرف عطامحمد نور مورد سرزنش و اتهام قرار گرفت که  طرفداران  نیطالبان را بعهده گرفت، چند
 .کندیعطا محمدنور را قصداً سرکوب م

 

ها نزد جنرال  نیتوه همه اتهامات و نیباعث شد تا عطا محمد نور باوجود ا زیفکرکرد که چه چ دیبا اکنون
 !دهدیائتالف م لیتشک  یو با و رودیدوستم م
 رد،یپذ یپشنهاد را م نیکه از عطامحمد نور ومحقق دارد ا یودل خوش تیثیو ح  یدوستم باکدام رو وجنرال

 .کندیرا دنبال م لیائتالف مقاصد ذ نیا شیریکه دوستم در پذ ستیشک ن یجا نیدرا
 .جهت اعاده  موقف ازدست رفته یداکتراشرف غن یشترباالیآوردن فشارب-۰ •
«  دزد، چپاولگر وفاسد »  ثیکه ازطرف عطامحمد نور با خطاب کردن دوستم منح تیثیاعاده ح-۷ •

مد عطا مح یاست ازطرف جنرال دوستم برو یمحکم یلیائتالف س نیگفت که ا توانیخدشه دارشده بود؛ پس م
 .نور
 را به استمداریسه س نیگزارش سازمان ملل متحد ا کیائتالف،  نیسران ا یالمللنیعدم شهرت ب -۷ •
ا ر یجامعه  جهان یبهران طیشرا نیدرچن خواهندیسبب م نیازا کند،یمتهم م رتانیدرآمد از بندر ح لیو م فیح

 .کنند یتحت فشارقراردهند، خود نمائي و قدرت نمائ
در قدرت،  یداکتراشرف غن تیه از موجودها ک هیاز کشور ها به شمول همسا یبعض یفشار خارج -۲ •

 .دانند یمنافع خود را درخطرم
 ائتالف کرد؟ یاست که اگر دوستم دزد وچپاولگر وفاسد است پس چراعطامحمد نورباو نیسؤال ا حال

و  هیاهمس یکشور ها یاستخبارات یندارد، سازمانها یالملل نیائتالف چندان شهرت ب نیرهبران ا نکهیباوجود ا 
مداران  موقف طلب وخودپرست را وقتاً فوقتاً جهت تحقق منافع خود استعمال کرده اند، چنانچه  استیس نیا یغرب

متحدان از زین نیریبه افغانستان تجاوزکرد برعالوه  دوستم  عطا نور ومحقق وسا کایامر کهیزمان۷۶۶۰درسال  
همه جنبش  نیها درعقب ا یمرئي خارجنا یدست ها نیکه هم ستیآن بودند، اکنون هم دوراز امکان ن کینزد

ها درافغانستان منافع خود را دمبال  یقرار داشته باشدچون خارج هیو ائتالف ترک یجنبش روشنائ ز،یرستاخ
 .کنندیم

 :کشور یتیاوضاع امن یخراب
ت اس یسواد واحساس مل نیدرکشورماسطح پائ یاز مشکل اساس یکیوآن،  نیوا زمیترور لینظرازمسا صرف

 .دهد، وعمل کند صیبنگرد و درست تشخ یمنافع مل چه  یخوب و بدخود را از در تواندیکه ملت نم
همه رسانه هاو ژورنالستان  نیدارند بدبختانه که ا تیدرکشور فعال یادیز یوروزنامه ها یریتصو یها رسانه

 ،یومق زمینیشو ریدرگ شتریب مردم مسؤالنه عمل نکرده و به شکل از اشکال یزره  هم دربلندبردن سطح آگاه
ود را دروجود منافع خ هایاریبس ،یپرستتا ملت  کنندیم یپرست تیشخص شتریب ،یاند تا منافع مل یولسان یمذهب

مل ع نیازفساد را ندارند ا یعار یتیریو مد یمعنو ،یکه آنها سابقه روشن مل کنندیافراد واشخاص جستجوم
 .برود یدر کشور روبه خراب تیخود باعث شده تا صلح و امن

نظر کوتاه  کی دیایب کنند،یمتهم م یفرد سمیسنترال ای یرا به تمرکز گرائ یگروه ها و ائتالف ها داکترغن یبعض
 ۶٪۰ز ا شیکار که کرد ب نی[ مقرر شد، اولسای]آ سیرئ ثیمحمد قربان حقجو بح م،یانداز یبه دستگاه دولت م

کرد.   نیهزار دالر معاش تع۰۶۶۶ماهانه  خود یتوار را برکنار کرد و براوسابقه دار پشتون  ینفرمامورمسلک
 یمربوط عطامحمد نور بعد از احرازکرس تیعضو حزب جمع «یبلخ فیاسدالله حن» یمعارف  آقا ریوز

ز داخل ا یلباس محل دنیپوش یپشتون تواررا به بهانه  نیلسان پشتو را حذف وتمام مامور یوزارت نصاب درس
اصالحات  ونیسیکم سیرئ ثیجمهور به ح سیکه از طرف شخص رئ یشدن  به وزارت منع کرد.  نادر نادر

 یاز صدها تن برا یاصالحات ادار ونیسی]آوا[ کم یاقدام به گزارش خبرگزار نیدراول دیمقررگرد یادار
بود و پشتون ها  یدر یان فارسامتحان اخذ کرد سؤاالت امتحان به زب یکیدر اداره تذکره الکترون تیشمول

 نیعده وکال و سناتوران قرارگرفت، پس درچن کیعمل مورد خشم  نیشوند که ا مین امتحان سهینتوانستند درا
ائتالف ها  نیها از طرف ا تیمهره را بخاطر بلند شدن  سروصداها وحما نینتواند ا یجمهوروقت سیرئ طیشرا

وهم  یتیمورامنهم در ا کهیداشته باشد، درحال اریخود در اختمجازات کند، بهتراست که رشته امور را 
 کیهر عضو ریتداراکات که داکترعبدالله عبدالله ن ونیسیاقتصاد، کم یشورا ت،یامن یشورا یدراموراقتصاد

 ازطرف  ست،ین شیب ییاتهامات بهانه جو نیوا ست،ین یصرف داکترغن رندهیگ میتصم یعنیآن است وجود دارد 
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 هکیمصرف رانداشته باشد درحال نیا تیراود تیخود را مصرف کند وصالح جهینتواند بود ریوز یهم وقت

 !تواندیرا برکنارکند؟ که نم یاگر و ستیچ نیجمهوردرا سیدستباز دارد گناه رئ جهیبود ردرمصرفیوز
ماده کند گناه آ یپالن کار قیکارو تطب یرا برا طیابتکارعمل داشته باشد و شرا تواندینم یوال کی ایرویوز یوقت
  .مثل عطانور درمزار تواند،یرا  برطرف کند؟ که نم یکه آن وال ستیچ نیجمهور درا سیرئ
  اندازند؛یجمهور ب سیرئ یشانه ها یبارمالمت را باال دیبا تیدرا یاشخاص ب نیکه چن ستیمورد ن یب پس

ارند و ند یفویوظ تیواقعاً صالح بلند کنند، اگرگفته  آنها درست باشد که تیعدم داشتن صالح یسروصدا ها
زده اند،  هیها تک یکرس یرو یُمل کی ثیمنح انیآقا نیجمهور همه کارها را دردست خود گرفته وا سیرئ

 !بهتراست که استعفاء دهند
! چرا استعفاء ستین یرهاکردن چیبلخ ]لم[ داده ه تیوال یکرس یباال شودیسال م۰۲ نیعطانورا یچرا آقا پس
  دهد؟ینم
تعداد اس تواند،یکرده م یافراد اند که صرف زر اندوز نهایمعلوم است که ا ره،یو غ یربان نیصالح الد نطوریهم

نام و آن نام به گردن  نیرو بارمالمت را به ا نیندارند وبه  حساب پنجاه پنجاه آمده اند، ز یکار تیودرا
 یاست  برا یتالش ،یفویوظف  یاست جهت پنهان کردن استعداد ضع یانداختن صرف تالش یداکترغن

  .ندهیو انتخابات آ یبقادرکرس شتر،یب یریازگیامت
 نیکمک کننده درافغانستان بقا داشته باشد ا یکشورها تیبدون حما تواندیائتالف و جنبش نم چیهرصورت ه به

رهبران  نیبدانند که ا دینخواهد بود مردم هم با داریائتالف مستحکم و پا کیکه درفوق ذکرشد  لیائتالف هم با دال
 .خودشان اند یمنافع شخص یمنافع ملت نه بلکه پ یپ یپوشال
جمهور با  سیکنند تا رئ تیحما یجمهور سیاز رئ کپارچهیطورمتحد و یهمه ملت، رسانه ها، وجامعه  مدن اگر

خواهد شد  نیدرکشور تأم تیعمل کند آنگه هم امن یو اقتصاد یتیامن یدست  باز درمورد عزل ونصب کادرها
 درشهرها یتیامن داتیگفت که سطح تهد توانیم نانیوبا کمال اطم افتیمردم بهبود خواهد  یوهم سطح زندگ

مه  کار را به چش توانیائتالفها و با آن پس منظر شان نم نیبدانند باا دیمردم با رآنیخواهد آمد، درغ نیپائ ۰۶۵
 .دیارج رسان

 
https://www.facebook.com/asadziar/videos/10207507034874238/ 

 
 پایان

https://www.facebook.com/asadziar/videos/10207507034874238/

