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 ،بحران نا فرجام
 مرگ تدریجی قانون

 
ر سخت ناگواعواقب و  با درک اهمیت موضوعکه رمن آنالین جغان اف پورتال محترم و وزین زیاد از تشکر و امتنان 

لم را نوشتۀ این ق گزارشات مربوط انتخابات و توافقنامۀ بین دو نامزد ریاست جمهوریسیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
ن رمج غانفااندیشه که به دعوت  صاحبان برگان اهل قلم ودانی از خ  قدرعرض  با همچنان ،در نظر سنجی گذاشتند

نیست ن بحثی البته ای .دوام دارد تا حال و این سلسله سهم گرفتنددرین بحث  ابراز نظریات سودمندبا  لبیک گفته آنالین
تفوق طلبی بر خواسته خدای نا وو تنها محصول اندیشه های خود بشمارم ، از خود دانسته و آغاز آن را که ابتکار
این نوشته مبین اندوه عمیق یک افغان است که در برابر عواقب وخیم  باشد، دیگران، قوۀ درک، فهم و دانش احساس

 این دسائس زنگ خطر را به صدا در می آورد.
صور غیر قابل تز آن بحیث یک بحران تکان دهنده ووم انتخابات و تشنجات ناشی ابعد از اعالم نتائج مقدماتی دور د

بحیث  به خود جلب نموده و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را مشعل داران ،افغان های ملی گرا تمام توجه جدی
ها و باحی از آشوب گری . چند صجای خود را باز کردهر رسانه  در صدر همه مطالب درموضوع داغ ترین 

 :تظاهرات و تهدیدات که
 می شکنیم!!!  
 و می ریزانیم!!!  

تالطم بحرانات حاد سیاسی جهانی برای نجات خرمن  اوجوزیر خارجۀ امریکا در   John Kerryکه  گذشته بوده ن
ابل سری به ک ،مسلحانه نمودن قیامهای خود خواهی، زورگویی و بادهستی یگانه افتخار امریکا در افغانستان از تند 

برقرار ساخته و به متمردین فهماند که دست امریکا و ناتو در آستین فرو نرفته الزم دساتیر زد و آرامش نسبی را با 
 فق نمود که با همه اصول متداول وو همه را بجایش نشاند. ولی برای حل این معضله تدبیری سنجید و با سازشی توا

ستان پاکستان،عرب راه حلی به وساطت ایران،چنین  اگر کهتضاد بود،  امریکا و دنیا در دیموکراسینظام  قبول قابل
منادی و  دیموکراسی ف درین بود که چگونه قافله ساالر، تأسن پیدا می شد شکوه و شکایتی نبودسعودی حتی هندوستا

وحدت "تصور از حکومت قبل از نشر متن کامل توافقنامه دارد.  چنین ناروا را روا میکشور حقانیت انتخابات درین 
بود، مخصوصاً با تجارب مذهب گرایی نوری المالکی در سته ساالری  مالحظۀ توازن قومی بر اساس شای "ملی

 . عراق
اظهارات ضد و نقیض نمایندگان هردو اطالع نداشتند و ردم به جزئیات این توافقنامه بین دو نامزد ریاست جمهوری م
از حدقه بهت زده و سته موضوعات را مغشوش تر می ساخت، تا این که پرده ها باال رفت و در برابر چشمان د

سیاسی عریان شد و مردم و وطن پرستان دانستند که با سرنوشت مملکت  فحاشیبرآمده و متعجب ملت افغانستان این 
 قدرت رسیده بودنده ه به حمایت اجنبی بچه بازی های پلید و کثیف صورت گرفته و یک گروهی که از بدو مرحل

 یعنی انتخابات معنی و مفهومی ندارد. را از گلوی ملت رها نکرده و ادعای حق بابه دارند. دستان خود
وطن پرستان  تروانی جمعیاز زمان نشر متن کامل این توافقنامه، چه قانونی است یا غیر قانونی، راحت و آرامش 

جلو رفته که عواقب ناگوار گزارشات فعلی وحالت رقت  اختالفات و مناقشات به سرحدی البته   را به یغما برده و
فرو برده و از خود می پرسند که عاقبت کار به کجا می و تشویش بارمملکت و باشندگانش همه را در اندوه عمیق 

ق مطابق خواست، ذو دیموکراسیَبرنده و بازنده نداشته باشد. چرا دست و پای انتخاباتی که  عجیب است آنو انجامد. 
آن لوش  قیافۀ بهو سلیقۀ یک جناح به بهانۀ شرائط عینی جامعه و توجیهات بیحد خائنانه و سود جویانه قطع گردیده و

 اجنبی. میانجیابتکار یک  به افغانی دیموکراسیو کثافت مالیده می شود و مسمی می شود به 
از جمله مواد بیشمار توافقات سیاسی تا حال قریب « ستاد»نمایندگان هردو دسته می گویند که کمیسیون سیاسی هردو 

ادی قرار د دیگر چه  از برای خدا این ما تا حال از همین موافقتنامۀ هفت فقرۀ میدانستیم، ماده توافق نموده اند، ۰8به 
هیچ فردی  آن بحث صورت می گیرد. ۰8 رویبشت درب های بسته است که برای تقسیم قدرت در افغانستان در پ
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افراطی جوانب نمی داند که فردای این وطن زیر سم ستوران خود خواهی ها، قدرت طلبی ها و زور گویی های 
 ۀ آننغمه های تجزی که و دهشتناکی قرار ندارد؟ . آیا این وطن در استقبال یک بحران خونبارذیدخل چه خواهد بود

از سرنای دیگران نواخته می شود. آیا این حوادث راستی مولود تحوالت و انکشافات مربوط انتخابات و تفتیش آن 
که ایشان آبدار باشی و میر و یا این  ؟متعهد به خاک و وطن اند صدیق و افغان های آن و عاملین و گردانندگان ؟است

، یا در عقب پرده ها دسائس هولناکی در حال تکوین بخشندآسیاب دیگران مسیر می آب را بسوی  ند کهاآب  هایی 
قاصد یک خبر بس ناگوار است. ورنه در هیچ کشوری درین عصر این پریشان حالی و این آشوب گری خود  .است

 و زمان  به این  پیمانه پامال نمودن قانون صورت نگرفته. 
را کاندید نمی توانست و انتخابات زیر  در همسایۀ غربی ما با درک واقعیت ها که کسی بدون اذن والیت فقیه خود

و در ظاهر به مردم ایران و جهان فهماندند که انتخاباتی نظر غال موشان تیز بین سپاه انقالب صورت می گرفت 
صورت گرفت و رئیس جمهور با رأی اکثریت انتخاب شد. این که چگونه صدای مخالفین خفه ساخته شد و آیا نمایندۀ 

 موضوعات جداگانه است.  یا خیر را کاندید توانست واقعی مردم خود
ی مردم زمام امور ه نحوی شد که فرد نظامی در اثر رنه سازی باز انتخابات مصر دو ماه کم و بیش تیر شد و صح

در سوریه در قعر خون و آتش بشار االسد صندوق ماند و انتخابات نمود  و دنیا هم به آن متقاعد شد. را بدست گرفت
 و بازهم رئیس جمهور شد.

ضحک، مبتذل، جاهالنه و عوام در افغانستان امروز شخصی بنام ولی مسعود برخاسته بانگ بی محل داده تعریف م
 و با دالیل بیحد طفالنه می گوید باید انتخابات افغانستان ُبرد و باخت نداشته باشد می نمایدفریبانه از جامعۀ افغانستان 

در حالی که در عین گفتار انتخابات را تائید کرده می گوید که درنتیحۀ   ؟و همه باید َبرنده باشند، یعنی چه؟ چرا
از جملۀ یازده نفر دو نفر َسر آب بر آمد، به فلسفۀ ولی مسعود اگر انتخابات برنده و بازنده نداشته باشد به  انتخابات

 .مرادلفهوا دحکومت وحدت ملی را تشکیل میدادن بصورت مشترک یازده کاندید اگرخیر مردم بود که 
راه حل غیر نارمل بودن حزف اصول ( قرار داشته باشد و چرا Normalافغانستان در حالت غیر نورمال )  چرا

جناب شان می فرمایند که که شرائط ما عادی نبوده فوق العاده استثنایی .قبول شدۀ جهانی ُبرد و باخت انتخابات باشد
 یحالت عادی مملکت را به غیر عادی کاست، ما جنگ ها داریم )چالش( ها داریم و انتحاری داریم. بلی آقای مسعود 

مسلحانه قرار دارد و تا حال شما و دار و دستۀ شما. بلی ده سال است که افغانستان مورد تجاوزات  ؟ها تبدیل کرد
بطور دقیق بین آشوب گری های طالبان و قوماندانان محلی و گروه آدم ربا و قاچاق بر تفکیک نگردیده. می گویند 

اختطاف و سرقت های ماهرانه را  ،بۀ خود را دارد که قتل های مرموزکه شورای نظار شما قطعۀ مخصوص ضر
 اانجام میدهد. در بسی ممالک جهان چون سری النکا، نیپال و ممالک مختلف افریقایی مخالفت های مسلحانه بوده ام

تغییر نداده اند. کثیر القومی بودن چیزی  خودرادولت های بر سر اقتدار آنرا بهانه قرار نداده نظام و اصول اساسی 
فغانستان وجود دارد و اززمرۀ عوامل استثنایی شمرده شود و بهانه قرار گیرد که انتخابات افغانستان نیست که تنها درا

 رد و باخت نداشته باشد.بُ 
دور دوم که بوی باخت به مشام تان رسید تقالی شفافیت و  ادر اعالم نتائج دور اول همه خوشحال و راضی بودید ام 

و آرزوی مداخلۀ  )مثلث(و دستۀ مخالف و رئیس جمهور را متقلب خواندید ساب را کردید و نهاد های ملیحتصفیۀ 
مرجع سومی با اعتبار را نمودید ولی بازهم محاسبه به شما تدریس کرد که ُبرد ندارید و نیرنگ دیگری بکار بستید 

 مائید.ملت تقسیم ن رانده شدگان باید قدرت را خالف همه دساتیر مشخص انتخابات با حکومت قانونی و نمایندۀ شما که
کمبرج  ایآقای ولی مسعود شما این دروس ابتکاری را در زمان سفارت تان در برتانیه از کدام شعبۀ سیاسی آکسفورد و

 آموختید؟
 :ولی مسعود شما را همه می شناسیم که برادر احمدشاه مسعود فقید استید اما ندانستیم که قای آ

  صالحیت علمی شما چیست؟ 
  ر سیاسی را از کدام مرجع معتبر علمی بدست آورده اید؟ وفراغت امشهادتنامۀ 
  آیا شما عضویت کدام نهاد تحقیقاتی جامعه شناسی را دارید؟ 
  تا حال چند اثر تحقیقاتی در زمینه دارید؟ 
 در مملکتی چون افغانستان چه موکراسی یآیا شما از لحاظ علمی توضیح فرموده اید که برای تحقق آرمان د

 ورت بگیرد؟ کار ها ص
یعنی چه و چرا ُبرد و باخت انتخابات بی  دیموکراسیرا تنویر فرمائید که  دیموکراسیلطفاً ما نابلدان و بی خبران 

 معنی است .
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اد یه اعمال خائنانۀ نظام فسجتإسفانه بعضی از ذواتی که خویشتن نخبۀ سیاسی می پندارند از دور دست ها برای توم
همه تقصیر را بگردن ملت به زنجیر کشیده شدۀ افغان بیندازند و چنین می کوشند که پرور سیزده سال گذشته پیهم 

وانمود سازند که این ملت در عصر بدویت زیسته از مادر جاهل به دنیا آمده جاهل زیسته و جاهل می میرد و قتی 
اوت نموده همواره ملت سخن از قدرت مردم میرود نیشخند نموده ارزشی به آن قائل نمی شود و مثل ولی مسعود قض

را تاپۀ قومی و قبائلی می زند، جنگ ساالر وحشی خونخوار مفسد را واقعیت گفته و سازش با آنها را یگانه را نجات 
ی و م وطن می شمارد و درب همه تغییرات و اصالحات مدنی را با استدالل فاقد عقالنیت خود غیر منصفانه می بندد

چنان سطحی و   را اوضاع مملکت و گوید برای عاقل شدن مردم و آشنایی به حقوق شان سالیان دراز بکار است.
 .گرددمی  شخود خواهی خودقناعت  باعث که فقط قرار می دهدقضاوت  مورد عامیانه

ل ونی تحلیل نمودند و آنرا با دالئمحترم ف. هیرمند با تعابیر و تفاسیر ارزنده و آموزنده این توافقنامه را از جهات قان
فغانستان ا و بیش به مندرجات قانون اساسی .ما همه کمبسیار قوی و مستدل در تضاد با قانون اساسی افغانستان خواندند

نیم اگر ما می دا بیشتر آموزنده است و مصیبت درین جا است کهصائب یک متخصص رشته آشنایی داریم ولی نظر
د بهتر بداند که در یک معاملۀ مطلق غیر قانونی مبادرت ورزیده و درین حال تا معلوم شدن اشرف غنی احمدزی بای

 یند.نما امضاءنتائج نهایی هردو نامزد افراد عادی بوده در موقفی از لحاظ قانونی قرار ندارند که چنین توافقنامه را 
  هم قانونیمتأسفانه گرچه قبالً  این توافقنامه به بنیاد تحلیل هیرمند صاحب از هیچ نوع اعتبار قانونی برخوردار نیست.

ر رخت سف از این دیار  قانون انتخابات ولی بعد از اعالم نتائج مقدماتی دور دوموجود نداشت و قابل تطبیق نبود 
ن مفهوم خودرا باخته و فرمایشات، خواسته ها و دستورات عبدهللا عبدهللا اصالً قانو  قانون شد. بربست و حاکمیت زور

ا در دنی دیموکراسیور آمد را به نام جکسی این نوع معامله گری، سازش و آیا و دار و دسته اش جاگزین قانون شده، 
ئتالف ها یک کشور با ا سیاسی ت؟ البته بیرون تعامل انتخابات توافقنامه هایی بین حلقات در گیر معضالبه یاد دارد

ز جریانات مختلف قبل ااگر انتخاباتی صورت گرفته نظر به ساختار نظام سیاسی و مشارکت ها صورت گرفته و 
همین که پای انتخابات در میان آمد ُبرد و باخت جزء الینفک آن بوده  اباهم یکچا شده اند، ام و یا درحتم آن انتخابات

 .صالحیت های معین می بخشدبه برنده و قوانین نافذۀ کشور
بی مثال بود و با تمام جنجال جان کری وزیر خارجۀ امریکا با معضلۀ رو برو شد که در طول سوابق سیاسی اش  

  .دیموکراسیئید بال به سر اح حهانی گوش خودا را آرام ساخته گفت در بین خود جور بیجهای مر
طراوش افکار دو معاون رئیس  نظر امریکا نبوده بلکه ملیکومت وحدت حاما به رؤیت اسناد مؤثق مفکورۀ ایجاد 

جمهور در ارگ بود که به شکل تحریری هنگام فرود آمدن کری از طیاره به او سپرده شد. تفصیل مزید این موضوع 
 در نوشتۀ قریب النشر در همین پورتال توضیح می گردد.
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