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 اگر وجدان و احساسی است
 حال مردم رحم کنیده ب

 

بر رسی گزارشات کنونی به اصطالح تفتیش آراء انتباه می دهد که  یک بازی نهایت مسخره ومضحک  در  
عین حال بیحد درد ناک و خطرناک برای مردم افغانستان در جریان است، این برنامۀ فرمایشی و تخطی علنی 

برای وطنی که وقار و حیثیتش  از قوانین توسط هردو دسته کرامت و عزت مردم افغانستان را زیر پا نموده، و
توسط نابخردی های نظام خود ساخت حامد کرزی سخت جریحه دار شده بود این دو نامزد ریاست جمهوری با 

لجام گسیختگی ها و بی بند و باری ها آنرا به قهقراء کشانیده اند. با  ،ها همه دروغگویی ها، خود خواهی
، من برنده ام و مردم ازمن می !من چنین و چنان نخواهد بودبیانات غراء و وعده های دروغین که حکومت 

این اظهارات عوام فریبی بیش نبود و  !،، برایم فقط سه روز وقت بدهید!خواهند که حکومت خود را اعالن کنم
  .واقعیت ها طوری دیگری تبارز نمود

وشمشیر بازان تنظیمی در کنار در قدم اول هردو دسته با داشتن جمعیتی از سخنوران و نطاقان و علمای جید 
، وزیرخارجۀ خود نتوانستند به شیوۀ آدمیت و مدنیت مذاکره نموده و راه حل برای این معضله بیابند. جان کری

آمد و از همین دو نفر آدم ها ی دیگری ساخت که با فشار دستان و بغل کشی و روبوسی و دستان را  امریکا،
روی اصول طراحی شده مؤافقت نمودند، که این خود ه تمدار شدند و بباال نمودن و چهره های متبسم سیاس

ممثل نا اهلی، بی کفایتی و خود خواهی دو شخصی بود که حمال و چوب شکن نبوده بلکه هردوخواهان بلند 
دستور بیگانه هم برادران چپ گرا و هم امرای . این پیروی از ملیونی اند 2۸ترین موقف وزعامت یک کشور 

 ظیمی را تبرئه کرد.جانی تن
، واقع بین و نگران خیر و صالح مملکت بودند و شمۀ معقول اگر این دو شخص تا این حد انعطاف پذیر،

احترام به ملیون ها انسانی که با قبول همه خطرات فقط همین که به دشمنان بفهمانند که ما ترس نداریم و َدین 
هان ادا می کنیم رأی دادند.  هردو نامزد این مقام عالی باید خود را برای تأمین حاکمیت ملی مثل دیگر مردم ج

بعد از ختم دورۀ اول بدون مداخله و وساطت گری دیگران بخاطر منافع ملی افغانستان سر میز مذاکره نشسته 
این میراث بابا را مثل سلف خود بین خود تقسیم می کردند، یکی پادشاه  دیگری وزیرو دیگران فیل و اسپ و 

ه می شدند و نه کشتی بود ونه ماتی و بازی بر وفق مرام پیش رفته نام حکومت را هرچه آرزوی شان بود، پیاد
سوته کراسی امیرات اسالمی قبایلی و قومی رنگین، و یا حکومت دموکرات وحدت ملی، مشارکت ملی، ائتالف 

نه بلوا و اتالف وقت بود و نه لوی افغانستان می گذاشتند. نه حاجت به این همه مصارف ونه جار و جنجال و
 زحمت پا در میانی ولی نعمتی. 

کرزی برای بقای خود و استمرار قدرتش از هر کس و ناکس قهرمان تراشید و هر آدم کش و سارق را عالی 
جناب و استاد و بزرگوار ساخته نهاد های حکومتی را موروثی ساخت و مصلحت گرایی های خالف منافع ملی 

به حقوق بشرو تأمین عدالت اجتماعی را پیشه کرد، این ملت چه کرد؟ وچه عکس العمل نشان وعلیه احترام 
 داد؟

، خریطه های یورو و دالر کرزی آمادۀ کوچ کشی بود وحمال ها و کراچی رانان حاضر بودند که اساس البیت 
 کرزی را به  قصر نو انتقال دهند.  تحفۀ آخوندهای ایران،

ودرا به ارگ برده ازاتاق خواب مخصوص به نوبت استفاده می کردند و اصل وحدت هردو نامزد عیالداری خ
 را از همان جا تطبیق میکردند و در بعضی اوقات در یک زین دو .... می گنجد.

ما از ایجاد حکومت وحدت ملی شنیدیم و از بس که ضد و نقیض گفتند راه وحدت را گم کردیم و ملی حیثیت 
 به ُملی بخشید. اخودر

شنیدیم که بین دو نامزد دیدار های شبانه  صورت می گیرد و توافقات روی جزئیات بعمل می آید ولی هیچ کدام 
ارزشی به این ملت منتظر و برباد شده قائل نبوده که خود در برابر ملت بایستند و بگویند که جزئیات چیست؟ و 
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نبۀ قانونی دارد؟ و تعابیر و تفاسیر را از زبان ه حد جچبه روی کدام اساسات مؤافقه شده؟ و این توافقات تا 
 نمایندگان، معاونین و سخنگویان می شنویم که یکی با دیگری در تضاد مطلق است.

شورای نا اهل ملی گرفتار وضع قوانینی اند برای گرفتن معاشات اعزازی و مصارف تویانه، خانه و پاسپورت 
 ومصارف مطرب و رقاصه.

در صورت بروز این همه  قهر و ناز روزمره و متوقف ساختن عملیۀ شمارش چرا در بدو مرحله مسؤولیت 
اصلی کمیسیون مستقل انتخابات در کار شمارش و تفتیش آراء تصریح نشد و باالی آن مؤافقت صورت 

زئیات آن توضیح و نگرفت؟ چرا حدود نظارت توسط نمایندگان هردو دسته و ناظرین بین المللی تعریف نشده ج
باالی آن مؤافقت صورت نگرفت؟ چرا نکات سؤال بر انگیز و مغشوش در آغاز مطرح نشد و راه حل سنجیده 
نشد؟ چرا عملیۀ شمارش از نظارت تفکیک نشده به وضاحت تصریح نشد؟ و چرا ابهامات و مداخالت خالف 

 ل این کار است؟. قانون در هفتۀ دوبار باعث توقف کار و به تعویق انداختن تکمی
 و صدها سؤال دیگر.

ایجاد این حالت در سطح جهانی  یک افتضاح است و در جهان سابقه نداشته و نشان می دهد که چگونه قدرت 
طلبی و زور گویی زیر نقاب دموکراسی یک ملت را گروگان گرفته و برای مردم بینوای افغانستان عالمی از 

 بدبختی و بیچارگی آفریده.
حدی است و خود خواهی و غرور و زور گویی هم از خود سرحدی دارد، با سرنوشت مردم برای  تحمل را

احراز قدرت به حد کافی  بازی شده این بی سر نوشتی به جزغم آفرینی رنج و محنت برای مخلوق خدا 
لمللی در مورد حاصلی ندارد. از اعتبار دنیا بر افغانستان روز به روز کاسته شده تعهدات هیچ کنفرانس بین ا

زمینۀ حمالت و تسخیر محالت را برای گروه های مخالف بیشتر مساعد  وطنشود. این شر ءافغانستان شاید ایفا
 گردانیده ادارات موازی در مناطق نا امن ایجاد خواهد شد.

تارکین  در حالی که برای عساکر و قوای امنیتی تا حال معاشات بلند پرداخت می شود بقرار احصائیۀ ملل متحد
فیصد میرسد، شما خود قیاس کنید که اگر منابع در اثر این بی اعتمادی ها و هرج و مرج و بلوا  ۷0وظیفه به 

 بخشکد چند فیصد اردو به جای خود خواهد ایستاد.
 ! و داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا جاللتمآبان داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی

، از خیر و برکت اندیشه های ترقی خواهی و انکشافی شما می گذریم، اگر کمترین احساس برای این ملت دارید
بحال این ملت رحم نمایید و جنجال های ذات البینی تان را رفع  نموده حکومت دلخواه تان را بسازید. این جور 

و  آمد های پشت در های بسته برای شما اعتباری بین ملت نمانده به احتمال قوی مردم از قبول زحمت و خطر
ی سخت پشیمان اند. راه مردم را معلوم نموده ملت را از این سر در گمی، بی أرفتن به صندوق های ر

گی گذشته و مردم آزاد افغانستان را بیشتراز این  در ه سرنوشتی و بحران قهقرایی رهایی بخشید. دور برد
 مایید.ین فاجعه را جمع ناسارت جاه طلبی و قدرت خواهی خود نگه ندارید، لطفاً بنام بشریت گلیم ا

 پایان
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