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 2۲/۲2/2۲1۲                     دوست محمد

 دسیسه بر ضد آزادی و انتخابات افغانستان

در برگزاری انتخابات »فبروری خود به نام  1۱بر مؤرخ  شاغلی محمدشاه بارز در نوشته منتشره در ویبسایت لراو

با ترکیب قدرت »دولتی را بیان کرده است که عزم نموده اند  فیصله سه تن از بلند ترین حلقه  « شفاف شک دارم

یک تن از افراد مطیع و فرمانبردار را به عنوان کاندید مورد نظر خویش با تمام امکانات دولتی مورد   . . .موجود

این شخص شاغلی زلمی رسول است که معاونان موصوف شاغلی احمدضیا مسعود و محترمه «   .دهندحمایت قرار 

معامالت و ِعملکرد های بد آنها در طی »به نظر نویسنده تیم سه گانه به خاطر چنین میکند که    .خانم سرابی میباشند

ید قدرت تیم موجود در صحنه حفظ گردد و لو دوازده سال حکومتداری آنهارا بدان وا میدارد که به هر وسیله ممکن با

یکتن از کلیدی »را  نویسنده منبع معلومات خود   .هم باشد« با تقلب گسترده، مصارف مالی هنگفت، و نفوذ حکومتی

    .نشان میدهد« ترین افراد تاثیر گذار تیم آقای کرزی

برپا میشود ولی در اینکه این انتخابات شفاف ذهنیت غالب بر آن است که انتخابات با وجود بودن مشکالت فراوان، 

شاغلی بارز شاید یگانه کسی باشد که در باره غیر شفاف بودن آن نوشته قانع کننده را    .خواهد بود شک وجود دارد

اگر حقیقت چنین باشد، معنی آن این میشود که تیم سه گانه متذکره بخاطر مالحظات شخصی عزم    .ارایه نموده است

اند بر ضد آزادی، دیموکراسی و انتخابات افغان دسیسه کنند و بدین ترتیب حق ملت افغان را پامال نمایند در نموده 

حالیکه وظیفه اساسی آنها حکومت کردن بر اساس قوانین است که بر طبق آن خودشان با تمام اراکین دولت در 

  .موضوع انتخابات بیطرف باشند

یکی این که در اولین روز آغاز مبارزه رسمی انتخابات پوستر ها و    :وزن میدهد اما دو نقطه به نوشته آقای بارز

اوراق تبلیغاتی به طرفداری کاندید شاغلی رسول در شهر کابل آنقدر زیاد انتشار یافت که از توان تیم موصوف خارج 

اصل به این منظور باشد که آنها دوم اینکه روش تازه انتقادی رئیس جمهور از امریکا و متحدان غربی شان در    .بود

از افغانستان فاصله گیرند و در انتخابات موجود بیعالقگی اختیار نمایند که در آنصورت تیم سه گانه با استفاده از 

شاید به همین منظور باشد که    .قدرت و وسایل دولتی از صندوق های آرأ به نفع کاندید مورد نظر خود استفاده کنند

امضا کردن قرارداد امنیتی با امریکا خود داری میکند و دالیل پیش مینماید که تمام آن سطحی حتی  رئیس جمهور از

داری موصوف برخالف اراده قاطبه  بی مورد و ناموزون به مقام ریاست جمهوری افغانستان میباشد، با آنکه این خود

انده بود و بعد دسته های سیاسی، مدنی، ملت افغان و توهین به لویه جرگه میباشد که خود موصوف آنرا فرا خو

در این سلسله چند    .تجارتی، و حتی نظامی هم آنرا به نفع افغانستان دانسته از موصوف تقاضا کردند که آنرا امضا کند

روز پیش به تعداد پنج هزار خانم افغان ضمن خواهش نامه از موصوف تقاضا کردند که فیصله لویه جرگه را رعایت 

  .این تقاضا خانم های با شعور و بیدار افغان در افغانستان بیسابقه و مایه امیدواری است   .ندو امضا ک

آرام کشور و همسایه های دربدیوار مغرض از مداخله در اتیم سه گانه شاید با درنطرداشت این تقاضا ها و اوضاع ن

افغانهای    .اه که عملی شود، پنهان مانده نمیتواندمداخله آن به هر شکل که باشد و از هر ر   .داری کند  انتخابات خود

بین آنها از نسل جدید جوانان برخاسته اند که از برکت آزادی و دیموکراسی مبتنی بر    .امروز افغانهای دیروز نیستند

توری، قانون اساسی و نظام جدید، جریانات و انکشافات روزمره ملی را تعقیب میکنند و به این منظور انجمن های کل

ین حال سادگی خواهد ا در   .مدنی، و حقوقی را رهبری و رسانه های دسته جمعی متنوع و متعدد را به راه انداخته اند

به هر حال عواقب آن در حالیکه عملی شود نه تنها به ملت و کشور افغان    .بود که فکر شود این دسیسه پنهان بماند

رام و آاگر دیگر چیز متوجه شان نشد زندگی شان نا   .ناگوار خواهد بودناگوار خواهد بود به خود اعضای تیم هم 

ٌ زیر فشاِر وجدان قرار خواهند داشت که این بدترین حالت برای یک انسان میباشد برای اینکه چنین    .خودشان دایما
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

این دسیسه منصرف  نشود بهتر است آنها از کدام دوست مشوره بخواهند و به مشوره او عمل کنند و در هر صورت از

را طور  شوند و مسئولیت سنگین آنرا به عهده نگیرند و به دیموکراسی نورس افغان موقع دهند راه تکاملی خود

  .نورمال بپیماید و مثل دیموکراسی دوره های شاه امان هللا و محمد ظاهر شاه ناکام نشود

 پایان
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