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است و نام خود را خود نام  یکابل چون مشورت تیمشورتي اعالن شده حاکم ۀجرگ هیلو ریدر اعالم و خبر تدو من

و کابل  یو تالش جانب افغان یانساز چ ینوع رگیوقت و از طرف د اعیطرف ض کیاز ( یمشورت) کند یم هینف

  م!ـنـیـب یم ومت کابلـح با حکـرات صلـذاکـو م یاسیره و تفاهمات سـذاکـبه م نـیـکشاندن حرکت طالب و مخالف یبرا

  نمـیـب یم یاست، نم یصلح و مصوباتش مشورت یو برا یکه مشورت هـگرـج هـیوـل نیا از گوقع بزرـت اما

 رگیکه د ییها زمیکانیداد، تا م یو محتو بخشیده ستحکاماسال گذشته را  1۸شده در  جادیا یتا ساختار ها ماست بر

 ۀگجر هیشوند. لوعصر امروز به کار گرفته ن لیوسا ثیبه ح رندیگمورد مطالعه قرار  خيیرأآثار ت ثیصرف به ح

  .شد یکه آن هم مشورت هگرج هیلو نی، تا ااست یرگید یزیچ یشده در قانون اساس فیتعر

 تیحاکم یسپري شده، کار عجوالنه و خطاانتخابات  جئمقطع بدون ختم اعالن نتا نیا در یانتخابات یها ونیسیکم عزل

 یتوافق ممکن و دادن فرصت برا ۀجیدر کل در نتفسخ انتخابات  یبرا ای مقدمه رگیاما از جانب د موجود است، 

  .تواند یبوده م دیطالب و انتخابات جد

  .ستیقابل قبول ن زیکشور ن یوقت و منابع ماد اعیمردم و ض یها یبه هدر دادن قربان حال عین در

 یتیامن امکانات رفتنگسرعت و تحت فرمان، مانند  نیاو آن هم با  شنرانیکم نیا از یتیامکانات امن ۀشب کی رفتنگ

اشد نه شده ب فتهگ شیو قبالً برا نداده  اطالع شیقبالً برا که ین هم به طورآمتناسب خطر موجود از  جنرال جرئت و 

نه اقدامات عجوال نیا . در . کند. میتسل نیله را در ظرف مدت معیشما و سالح ثق تیامن یرا برا فهیخف یکه سالح ها

 تیکمحا دیکه با مینیب یرا ماقدمات و متأثر کننده  نیامر دهنده به ا یضیمر انه،گسخت مضر و خطرناک بچه  میعال

 یراب دهعجوالنه و بدنام کنن یروش ها نیچن دیو نبا رفتهگدست  یرو یناک و منفکابل آنرا جداً و به طور بس خطر

  .تکرار شوند یدولتدار
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اما متخلف  رندیگقرار  یعدل ردگو تخلف کرده اند مورد پی ستندین تیدر حاکم رگو جنرال جرئت ا یانتخابات شنرانیکم

عادالنه و  ریبه صورت قطع غ شنرانیتمام کم ۀکسریعزل  نیشود. عالوه بر رفتهگجانش  تیهم حق دارد که امن

  .مضر است ۀقابل قبول و تجرب ریغ ۀکتاتورانیخودسري  د

 یه و باوربوده شد یناکام انتخابات دانیکاندخام از طرف دو تن  استیچنبن س ۀجیدر قندهار در نت یانتخابات شنریکم

 تیحاکم نیانسان با عزت را از خدمت در چن رگیشدن د تیشده و اذ یبرخورد و عمل جنس نیتر لیو رذ نیتر عیشن

  .خواهد کردخوش ن لحد دفاع کرده نتواند، د نیکه از کارمند خود تا ا

و  بیفر یخوب، روش ها یلطمه وارد شدن به نام دولتدار  ،یدر دولتدار طیو تفر در دولتداري، افراط  یگبچ

 تیثیقابل جبران اند که به ح ریغ یلطمه ها ار،یحکمت یقاآ یبا حزب اسالم یاسیس ۀاالکي در توافقات مصالحچ

و  کابل است تیبا حاکم انتخاب  !سازد یم ممکنسخت نا تیحاکم نیا یکابل وارد شده که جبرانش را برا تیحاکم

 نام و عزت آسان اما کسبش سخت دشوار است.  باختن  !نظر کند دیشده در مورد فوراً دقت و تجدن ریهم د نیا تا از

  نیاال البالغ المب نایما عل و - 14/02/2019  و ویران شود!لرزان از هم بپاشد ۀخان نیا دیذارگنه 

 

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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