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 تواند کور یفلک هم نم
 

 دیداد را باز گشا خدا کشور نیا گرِه مشکل

 چین هم ریغ یول ضرورت ندارد."  یاسیس " افغانستان به احزاب گفت: یافغانستان م یِ قبل جمهور سیرئ یروزگار

استثناء  کی افغانستان به عنوان گفته راست است و نی"آخر خانه پُر پلو اگر واقعاً ا نگفت که  جناب یکس بدان عال

چرا ضرورت ندارد واگر به فرِض  ندارد؟  ضرورتضرورت ندارد تا چه وقت  یاسیبه احزاب س یعموم ۀاز قاعد

ر د و دیبند یدرد ندارد دستمال م چیکه ه یکرده است که بر سر شیپ بتیرا چه مص محال ضرورت ندارد پس شما

 لیکتش ۀقبول شد یارهایبار هم مع کی یحت و ؟دیحزب را ثبت فرموده ا ستیب صد و کیاز  شیتان ب یۀوزارت عدل

 لیتشک یاسیهمسان س دیعقا آرمان ها و یبر مبنا یاسیس که احزاب دیا دهینفهم و دیا ردهرا مرور نک یاسیاحزاب س

 .دیآ یبه وجود نم انیم مشترک شب در دیعقا آرمان ها و نیا شود و یم

ه ک بیکشور رق کی نظر ریز هجرت و طیدر مح و گانهیب نیدر سرزم یاسیس کشور خداداد افغانستان احزاب در

آن َرِحِم  یهنوز از پالسنتا گذرد یها م سال نکهیبا ا شد و لیتشک دیناشده داشت صلهیف و نیرید اریبس یهمراهش دعوا

 یاحزاب برا وجود داشت و یتیوال آمر کی غانستاناف تیهر وال یاحزاب برا نیکامالً جدا نشده است. در ا گانهیب

 شتریراشن ب و مهیکمک کننده خ یکشورها و یآن از کمشنر به حساب جلوه بدهند و اریرا بس خود لشکر یِ اهیس نکهیا

 یها سازمان گرید در خاد و مسلمان است و یداد که مرد یم قیمسلمان تصد هندو و یبرا یتیوال آمر آن رندیبگ

 مون جاسوسانمأ ۀرخن محل توانست یم یالتیتشک اریمع نینچ کیبا  یاست که حزب یعیطب د وکن یکابل کار نم یِ دولت

 دو باشد.  خاِد کابل هر پاکستان و .یآ اِس. .یآ

داخل  در یاتانتخاب یرقابت ها و یاسیس ۀمبارز تواند به درد ینم التیتشک ساخت و نیبا جن یکه حزب داستیناگفته پ

 .دیایکشور به کار ب

شان معلوم نبود  داتیبه هم زده بودند مدرک عا هیها دالر سرما ونیکه مل یحال احزاب در نیرهبران ا گرید یاز سو

گرا ادیبن ۀدست کار به دو احزاب در پشاور از همان آغاز نکهیا هم گری. مشکل دستینمعلوم چنانکه تا امروز هم 

ا جست ر خود اتحاد یها نهیزم خواستند یمشده بودند که نه خود  می)اتحاد سه گانه( تقس اعتدال گرا )اتحاد هفتگانه( و

 را باهم متحد سازد.  نانیکه ا خواست ینه پاکستان م جو کنند و و
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 یسمت و یقوم یارهایمع نیهم نیبا ع نینش رانیاحزاب ا رانیمعارف جداگانه داشتند. در ا استیر کیهر کدام  نانیا

را به  یمذهب رنگ نیآنجا احزابش ا بود در عیتش اهلق مذهب مشو رانیچون ا نکهیا ۀبه وجود آمده بود به اضاف

کنند  یم نیندارد نفر یهرات ریوز نکهیا داکتر عبدهللا را به خاطر چارهیهرات ب حاال که مردم صورت متبارز داشتند. 

 و تیاو ت پس از مرگ یمرحوم ربان یاسالم تیبرند که جمع یم ادیرا از  یهیبد قتیحق کیاز او ناراض استند  و

مانند  ای ردند وم ایبود  یجناب افضل خان و نیوعالوالد خان  لیآن که رهبرانش اسماع جناح هرات اشان شد وپ

 رانیساخت ا احزاب یول ندیآ یحساب نم چیبه ه یاسیدالت سدر معا گریسرپرست ماندند که د یب میتیخان  لیاسماع

ان که به عنو زین یاشرف غن عبدهللا و انیم نیا در و ندنگاه داشته ا زیرا ن خود یِ وحدت حزب یبه حساب وحدت مذهب

 سیرئ کننده بودند و نییتع یروین دوستم دو محقق و میحزب در انتخابات سهم گرفتند در درون آن دو ت نه دو و میدو ت

 سیرئ یصدا و رغم سر یبود که عل بیترت نیبد شدند و یآن دو م لیتما میتسل دیبا زین یاجرائ سیرئ جمهور و

 .کردم یبود من تعجب م یکه اگر برعکس م دیضوابط حاکم گرد برجمهور روابط 

خود  یاها بر یاز کجا معلوم که ساکنان ولسوال کردند یم میتقس زین اتیسهم وال اساس را بر نهیکاب نانیا اگر حاال

 هرا ب شد اما چنانکه ولسوال ها یبه محال م قیتعل یسازان امر نهیکاب یبرا نیا بر بنا و کردند یسهم نم یدعوا

 حیجر. من تدندیگز یآزاد بر م رقابت نیهم را به اساس نهیکاب یوزرا توانستند یم نندیگز یآزاد بر م اساس رقابت

به هر کرد اما  یشرکت م یمخالف در مبارزات پارلمان یروین کیبه عنوان  یاجرائ سیاگر جناب رئ دادم یم

 یمسأله را جد   نیرهبر ا دو اگر هر ضرورت است و کی ندهیآ تا انتخابات یاسیس صورت وجود کم از کم سه حزب

ا مختلف ب اقشار و استوار نگردد یمل یها اریمع احزاب بر نیتا ا کاسه.  نیهم آش خواهد بود و نیباز هم هم رندینگ

 مشکل باز نخواهد شد.  نیکور گره ا ندیایگرِد هم ن یآرمان و یدتیعق یها اریمع

 .تازد یبُحران م یاسپه به سو چارافغانستان  و همین است که 

 من از .میردنک میکرد یاستفاده م دیکه با ییفُرصت ها از و مینرفت میرفت یم را که یاست که ما راه لیدل نیبُحران عمدتاً بد نیا

 یِ پندارد که با وضع داخل یم هودهیاگر ب یجامعهٔ جهان .دانم یآزاد م و یمحاکمهٔ علن کی ( دولتمردان امروز را قابلیالف تا )

  .دهد یم بیرا فر ندارد خود افغانستان کار

  سپارد که نسپرد. یمتعهد بود که ناقضان حقوق بشر را به محاکمه م یجامعهٔ جهان

 که نگذاشت گذارد یم انیافغانستان نقطهٔ پا در مزیترور متعهد بود که بر یجامعهٔ جهان

 د که نکرد.کن یرها م زورگو جنگساالر و یمشت بان مردم افغانستان را ازیمتعهد بود که گر یباالخره جامعهٔ جهان و 

دو هر نیا افغانستان رخ داد و در ییزورگو تقلب و بر یمبتن انتخابات دو به اژدها بدل کرد. را دالر داد و ما یاه مار کایامر 

له معام بند و وارِد زد و شانهیتقلب مصلحت اند بر یدو حکومت مبتن با هر و اوردیابرو ن بر یخم یجامعهٔ جهان یُجرم بود ول

  کنند.یو مکاشته است در یآنچه را جامعهٔ جهان حاصل یجامعهٔ جهان مردم افغانستان و نکیا شد و

 سود است. یریهر جا بگ را از انیجلو ز

نجات کشور را سد کرده اند  یعیطب ریگوناگون را که مس جنگساالران و انیتواند زورگو یم یهم جامعهٔ جهان هنوز

م انجا ه را انجام نداده است؛چسرپرست آن حکومت مؤقت و کی انتخاببا  کند و یهاگ معرف یالملل نیب هٔ به محاکم

 رنگارگگهم برمن 2015 یجنور 15وهللا اعلم بالصواب   سازد. یم مزیالنهٔ ترور کشور را باز نیا را نکند؛ کار نیا اگر دهد و


