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 باآلخره گپ به کجا می کشد؟
 

جریانات فعلی به ارتباط انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و موضع  و همه جانبۀ گزارشات و با بر رسی عمیق
 بس دشوار می نماید.و پیش بینی عواقب کار نتیجه گیری و پیروانش مندانۀ عبدهللا عبدهللا  گیری زور

 

شمارش آراء را به پایان رسانیده آراء تقلبی مستند را  ،که بنیاد قانونی و مشروع دارد ،اگر کمیسیون مستقل انتخابات
باطل و آراء سچه را شامل دستگاه ثبت ارقام نماید، و کمیسیون سمع شکایات که بازهم یک نهاد قانونی است به 

مقدماتی که یک روز بعد اعالم  ئج. و نتادگی و عمل نمایدیشکایات جوانب ذیدخل بروی اسناد و شواهد مثبت رس
خواهد شد به نفع داکتر اشرف غنی احمد زی تمام شود، عبدهللا عبدهللا چه تدبیری را بکار خواهد بست؟ امکانات دست 

 ؟به غیر از نمایش زور و قدرت از نگاه قانون چه خواهد بودداشتۀ وی 
 

 تواند؟ ی را گرفته میآیا تظاهرات و اعتصابات جلو تکمیل یک تعامل قانون 
  یا ستره محکمه عارض شده می تواند؟  وارنوالی څآیا عبدهللا عبدهللا همه جریان را متوقف و به 
 نقش این دو مرجع از لحاظ قانونی در چنین حالت چه خواهد بود ؟ 

 

س به رئیو واگذاری مسؤولیت را کشی خود را از قصر ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور فعلی تأریخ کوچ 
 جمهور انتخابی رسماً اعالن کرد.

 ا ایجادبی سابقه ر و خالی ج کلی آراء را ملغی قرار دادهئمکانات را بکار خواهد بست که نتاپس عبدهللا عبدهللا کدام ا
  .مصارف یک انتخابات دیگر تحت نظارت مستقیم ملل متحد نمایدو جامعه ای جهانی را متقاعد به پرداخت 

 

 کانات دائر ساختن لویه جرگه وجود دارد؟ ام درین صورت 
 حیث رئیس جمهور دوام داده می تواند؟ه یا کرزی برای شش ماه دیگر ب و   
  یا گل آقا رئیس ج و ، عطای نورامرهللا صالح، محقق، محمود کرزی، زلمی رسولو یا 

 

 به عین منوال است و  ءکه قابل مؤاخذه و جزا شود شمرده مییک عمل خالف قانون  همان طوری که ظ قانونااز لح
مود که ما الح فرطوری که امرهللا ص .خالف قانون است فتنه بر انگیز و آشوب آفرین باشد تحریک آمیز، که یگفتار

آیا این زور توسط اسلحه و کودتای نظامی تمثیل می  را به زور به ارگ می بریم. کدام زور و چگونه؟ رهبر خود
 گردد؟

اع وخامت اوض بروز که در صورت نیست، ترکیه و تایلند در موقفی انستان مانند اردوی مصر، پاکستاناردوی افغ
 بیاورد.رویکار  را حالت اضطرار را اعالن و حکومت نظامی

 

ج نهایی انتخابات سرکشی نماید و مملکت را بسوی بحران، رکود اقتصادی و بال تکلیفی ئاگر عبدهللا عبدهللا از نتا
 سوق دهد کدام مرجع علیه او اقدام قانونی خواهد کرد؟ 

  ،پارلمان 

  ستره  محکمه 

  څارنوالی؟و یا 
وام یۀ والیت کابل ظاهر ظاهر اهل شورای نظار به اطالع عامن چون نتیجۀ تحقیق ضیاءالحق امرخیل و قوماندان

عفی ساختند برای تأمین عدالت چرا ظاهر ظاهر از وظیفه اش تخیل را مجبور به اسرسانیده نشد در صورتی که امر
 معلوم است که نفوذ مارشال فقید توسط ایوب سالنگی درین حکومت سایه انداخته. ؟سبکدوش نشد
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گویی یۀ رسمی نشر شده( با این همه زورآخرین احصائ) نفوس کشور ملیون 2۲حالت روانی، اجتماعی و اقتصادی  
ها و قدرت نمایی ها چیست؟ همه دست به زیر االشه نشسته ناظر تعیین سرنوشت شان توسط یک حلقۀ مافیایی و 

 .جنایت کار اند
 

 وطندار محترم! 
خباراتی، محقق یک خون امرهللا صالح یک چهرۀ مرموز است .دزد با پشتارهمحمود کرزی کیست؟ یک  که بگویید

گل آقا یک سارق  ،دولت و سارق عواید گمرکات حیرتان، عطا محمد نور غاصب ملکیت های مردم و آشام حرفوی
، این بار با عالمی جنایات و زلمی رسول گنگه ای دهن ارگ چراغ بدست دارایی عامه و یک انسان هرزۀ بی بند و

آیا اشتراک دو هزار مزد  زنند. داری می عدالت، بشریت، شفافیت، صداقت و ایمان داد ازدر مظاهرات  ها اند که
 بگیر در مظاهرات نمایندگی از خواسته های همه ملت افغانستان می کند؟

 

داند که با سرنوشت این مملکت  کس نمی اعالن می گردد و هیچ 201۲ریخ دوم جوالی سال أته نتایج مقدماتی فردا ب
 گویان را نمایند.  بکی این ملت بینوا تحمل زجر زور چه بازی صورت می گیرد و تا

 

قبول کردند و  ،و حاکمیت ملی است یگفتند رفتن شما به مراکز رأی دهی مظهر شعور سیاسی و ممثل مردم ساالر
کنند و شعور سیاسی شان را مورد سؤال قرار داده آنها را گوسفند  أی شان شک میرفتند و رأی دادند و حاال به ر

 می خوانند و در واقعیت زن و مرد ملت افغان را توهین کرده می گویند یا مرا قبول کن یا از خدا بیزار شو. 
 ؟باآلخره تا به کی و چرا  
 ی رنگین و فریبندۀ احترام به رأی مردم؟و کجاست وعده ها 

 
 آلخره گپ به کجا می کشد؟اانم که بمن نمی د
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