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و شميره   2 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٣                                                                     سعيدياحمد   
 

  نامه به مشاورين ناعاقبت انديش رئيس جمهور
   

وجدان وظيفه من وآيل مدافع وآالي معترض يا برنده نيستم  و در مورد برد و باخت شان حرفي ندارم ولي به حكم 
ه من نه تنها اين رسالت مربوط ب. بي تفاوت نباشماست ميدانم تا در مورد آنچه آه مربوط به سرنوشت وطنم خويش 

 گرچه . آه در چنين شرايط بي تفاوت نباشد هر افغاني با ايمان و وطن دوست است  ايماني و انساني ۀ وظيفاست بلكه
يا   ودانستقابل مقايسه  های معمول ورائج دنيا هم آهنگ وری نيست که آنرا به نورم و هنجارافغانستان ديگر کشو

نهم آنانيکه آ با  ابل انتظار را پيشبينی نمود قرار داده نتائج ق سنجش تحوالت آنرا در ميزان عقل و اينکه قضايا و
  اقتصاد افغانستان را دارند   اداره و، سياستۀ معامله گران عرصۀ بازی های پيچيد نگاه ساده را به توانفرصت و 

ص در اين  بخصو افغانستانۀشفتآضاع  چون قضيه را بخورد عالقمندان او چند و خود آگاه دست بقلم می برند ونا
  . ميدهندآه نهايت پر مخاطره استها روز

 افغانستان  اخير محكمه اختصاصي ۀو فيصلولسی جرگه  افغانستان موضوع انتخابات ۀپيچيد يکی از مسائل داغ و
آار به جاي رسيده آه سرنوشت يك .  قضائيه گرديدهۀيه و قوئ اجراۀ مقننه، قوۀتشنج و مقابله بين قو آه باعث است

توسط بازی مشاورين رئيس جمهور  .  استدشوار رفي خواهد برد آه باز گشت از آن نهايت پيچيده و ملت را بط
اتهامات اين در حاليست آه .  مشكالت زيادي مواجه ساخته اندبا را شخص رئيس جمهورخويش های چند رنگ 

جناب  ه مشاورين ناآگاه نيده شدبه افتضاح کشاو  هبر افراشت  قدبانك  آابل  در، اختالسفساد گوناگون چون تقلب و
 تحريک آنها را عليه يك ديگر د آوشيدن حتي آاميابو متعرض  ضمن مالقاتهای نوبتی با وکالیرئيس جمهور 

 درين نوشته به بازی چند  آه گيرندب به مسخره  را هر روز دموکراتيک أهميت ارزش های ساختاری وو  . نمايند
آنگاه قضاوت را به خوانندگان گرامی ميسپاريم تا شايد  اه زمانی اشاره مينمائيم وکوت  در مقاطع مختلف وآنها  ۀگان

  .اری را منفی بافی تعبير ننمايندواقعيت نگ
معتقد به   حامی ارزش های دموکراتيک و خود را  که افغانستانيکی از اصول ثابت در نظام جمهوری اسالمی

جناب اما متأسفانه  . است  انتخاباتۀ پروسحفظ اصل استقالل ائيه و در امور قوۀ قض  عدم مداخله مي داندتفکيک قوا
ت خود خواه بنام استفاده از صالحيت های رياس عقده مند و مغرض ، افراد کوتاه انديشۀمهور به مشوررئيس ج

 تا در ند اشتگذو آميسون انتخابات  انتخابات داغ سياه را بر پيشانی نمايندگان مردم ۀجمهوری با ايراد اتهام بر پروس
  جنابعدۀ از صاحب نظران بر اين عقيده اند که .از إعتبار وارزش الزم بر خوردار نباشد ملي ۀ اين پروسيندهآ

يم رياست  نام تقلب را از حرثانيًا ،است اول از پارلمان انتقام بگيردخواختصاصی  ۀرئيس جمهور با توظيف محکم
 آن  مشوره هاي غلط اين مشاورين نا عاقبت انديشين مفكوره حاصل  ا. ديگران بياندازدۀجمهوری بر داشته بر شان

  راهمعترض رئيس جمهور اول به کانديدان مشاورين عقده مند  که گذشت چند ماه به همه حال طی .  استمقام 
از رئيس را بخاطر بر رسی تقلب ها اختصاصی  در پی آن دستور تشکيل محکمه .ندنشان داد   را محکمهارانوالي و

جالب اينکه قبل از . در سرنوشت انتخاباتبی پرده بود   صريح و که اين اقدام خود يک مداخألمهور فرمان گرفتندج
را روز ه ولسی جرگ  رئيس جمهور  خواهد داد، را انجامتآاآه چه اجراختصاصی عالم نتائج کار کرد های محکمه ا

ی وکال ئ جابجاۀزمينولسی جرگه  داراألنشائ .به آنها فرستاد  بودجه را جهت تصويب وآردافتتاح  ١٣٨٩سوم دلو 
در اين مورد مبالغ هنگفتي پولي نيز که  ه بودوتدوير جلسات مقدماتی وتعارفی را مساعد ساخت در هوتل کانتيننتال و

 نفر ديگر ۶٢ هاعوض آنو اخراج ولسی جرگه  نماينده از ۶٢ ميخواهد اختصاصی حاال آه محكمه  .يددمصرف گر
رئيس جمهور  .است  خود را آامياب و مستحق مي دانند آغاز شده يكه هر دوبازی با دولشکر سازد آغاز  ،را داخل
 با ديگرلشکر و  نفر ٢۴٩ کميت تالف بهئ ا اول لشکر پيروز با؛مبارزه قرار دارد  دولشکر در جنگ و ن ايفعال با
شکست خورده أهميت  پيروز وباطل   رئيس جمهور حق و مشاورين برای آنچه آه مشاهده ميشود . نفر۶٢ کميت
 در مقابل يکديگر  رادور نموده ايشانارگ د دست اين دو گروه را از گريبان ناست که تالش داراين مقصد  .ندارد

 .ندن مردم معرفی کۀاز فشار وارادرا ناشی   تصاميم خودثانيًاوررا بی ارزش رگه ولسی جد تا بتواند اول نقرار ده
حال معلوم نيست  . داده می شودوعدهام ماموريت و براي معترضين نيز همين  دوچنانچه برای نمايندگان پيروز وعدۀ

 های انتخابات  اول کميسيون .جناب رئيس جمهور تا کدام سر حد به اين بازی ادامه ميدهدبا مشوره مشاورين خويش 
ولسی اختصاصی   محکمه   قبل از فيصله ازمتعاقبًا ای عدلی وقضای قرار داد وبعد زير اثر قو را مستقل خواند و

  جنابرسيده طوريکهمشرانوجرگه  اعضاي و ميانجيگريمکاتبه  له به مراسله وأل مسحا .را رسمًا افتتاح آردجرگه 
مقر وکال از   محكمه نظارت بر تطبيق قانون اساسي مشوره صادر مينمايد و رئيس جمهور از قصر نامه ميفرستد و

 کابل مردم را ۀقدرت در دوگوشيا دو   دو حکومت و مراسالت از طريق مطبوعات  . دهندشوراي ملي اخطار مي



  
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

از بازی اجازه ندهد آه مشاورين اش حيث فرد اول کشور رئيس جمهور منداشتم تا جناب اميد  من .گيچ ساخته است
 خود را تا  و تنظيميهداف حزبيا به او مشوره بدهند و گروهی ميشود  های سمتی قومی وکشيدگی های که منجر به 

از اين آدم حوادث را نظاره مي آنند  ، ذوقك زدهيیطراحان اين سناريوکه حاال  .سرحد نابودي يك نظام مطرح سازند
  گراميهموطنان :وطن دوست و با وجدان است افغانان آگاه هحاال روي سخنم ب .ها از اين بيشتر انتظار نبايد داشت

آه در حالت  بجاي رسيده  زمامداران و مشاورين شانغلطبخاطر سياست هاي نادرست و  اين مرز بوم ۀآشتي شكست
  اين .ه مي شوددربخاطر سرنوشت آشور خيانت نا بخشودني شم در همچو شرايط بي تفاوت بودن .غرق شدن است

 ، وطن من و تونيستولسی جرگه  از مشاورين ارگ نشين و اعضاي  آقاي حامد آرزي آشور تنها از رئيس جمهور
 نت قيمت نابودي نظام و آشور شيطرا آه به هر توطئه گر ، صدا بلند آنيد ،باشيدنخاموش  .وطن همه افغانها است

 براي توطئه گران جواب رد ،دفاع آنيداز وطن تان از ارزش هاي ملي و دموآراسي  ! افشاآنيد، مي آندآرده و
تاريخ و نسل هاي آينده قضاوت خواهند آرد آه  ،خيانت ملي شمرده مي شوددر حال حاضر خاموش بودن  ،بدهيد

  .عت چه آردندمردم افغانستان در چنين وضي
  

  پايان
 

 
  


