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افغان جرمن آنالین ( انتخاب وبرگرفته شده از بخش نظر سنجی)
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وقتی مرگ مورچه فرا میرسد ،بال می کشد
از قلم  :داکتر سیدعبدهللا کاظم
وقتی طرح نام نهاد داکتر عبدهللا عبدهللا را مبتنی بر تشکیل "دولت همه شمول" در هفت ماده خواندم ،به این عقل و
فراست یک عده که دیوانه وار برای کسب قدرت میکوشند و بنام طرح اساسا ً "فضله" می پاشند ،به حیرت رفتم که
الهی این چه روزگار در وطن است که چند میدان باخته و تاریخ زده دور هم چندین بار در قصر های خود اجتماع
نموده و باالخره عصارۀ همه تفکر و تعقل شان طرحی است که نه سر آن معلوم و نه انجام آن واضح است.
در آغاز این طرح آمده است« :متاسفانه به دلیل تقلب گسترده ،نقض ماده شصت و یکم قانون اساسی ،نقض قانون
انتخابات و طرزالعملهای انتخاباتی و عدم رعایت بیطرفی کمیسیونهای انتخاباتی ،بحران انتخاباتی شکل گرفت و
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۹۸در مطابقت با قانون ،به نتیجه نهایی نینجامید .اکنون مصالح علیای کشور ،وضعیت
حساس کنونی و پروسه صلح ،ایجاب میکند که این بحران ،با خودگذری همهطرفها ،از طریق توافق سیاسی حل
گردد».
مگر آنها از خود نپرسیده اند که وقتی در آغاز به یک ماده قانون اساسی استناد میکنند ،باقی قسمت های آنرا با کدام
قانون اساسی مشروعیت می بخشند؟ همه مواد این طرح نام نهاد مغایر به قانون اساسی نافذه کشور بوده و کامالً فاقد
مشروعیت قانونی میباشد .با این ترتیب آنها به یک عمل کودتایی دست یازیده و بر قانون اساسی کشور عمالً خط بطالن
کشیده و میخواهند از طریق "توافق سیاسی" برای خود "بینی خمیری" بسازند.
انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نهائی انجامیده و جهان آنرا به رسمیت شناخته است .مصالح علیای کشور در
وضعیت حساس کنونی ایجاب میکند که طرف بازنده میدان به نتایج رسمی انتخابات تمکین کند و از تشکیل حکومت
موازی مغایر قانون اساسی اجتناب نماید و در امور صلح زیر چتر دولت به مفاهمه و همکاری بپردازد و لزومی به
کدام توافق سیاسی دیده نمیشود.
میگویند وقتی مرگ مورچه فرا میرسد ،بال می کشد .این طرح نشانه ای واضح "بال کشیدن" این گروه قدرت طلب
است که در عین زمان بیگانه شدن از عقل ومنطق آنها را بیان میکند .خدای بزرگ این گروه را به راه راست هدایت
کند تا از تالشهای بی نتیجه و بحران زاء دست بکشند و بر خود و ملت و وطن رحم کنند.
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توجه بفرمائید که  :برخالف عرف معمول آخوندهای ایرانی موجودیت بیرق کشورغالم بچه های
خارجی خود را ،نادیده می گیرند.
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