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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  2015 الیجو 23 داکتر خلیل هللا هاشمیان

قدرت غصب برای داکترعبدهللا دیگر فقیتؤم یا انتخابات کمیسیون  
 
 که کمسیون این. کرد افتتاح رسما   را انتخابات در اصالحات کمسیون عبدهللا داکتر کابل از امروز اخبار قرار به

 چنان میخواست او زیرا افتاد، تعویق به عبدهللا داکتر مخالفت اثر در میکرد، آغاز کار به قبل ماه چهار بایست
 2019  سال در جمهوری ریاست انتخابات در هم و آینده  سال جرگۀ لویه در را او منافع که گردد ایجاد کمسیونی

 :اند قرار ازین انتخابات ارتباط به عبدهللا داکتر سیاسی منافع. نماید تأمین
 تعدیل اساسی قانون( امریکا -کیری جان) فورمول اساس به است قرار که 2017 یا 2016 سال جرگۀ لویه در (1
 جرگه لویه در را آراء اکثریت میخواهند آن مؤتلفین و نظار شورای شود، مقرر اعظم صدر حیث به عبدهللا داکتر و
 آن وزیر که داخله وزارت طریق از تا آنست مستلزم پالیسی این و آرمان این. آرند بدست فورمول این طرفداری به
 اورگانهای و ها ولسوالی درهمه که کنند تنظیم طوری قبال   را داخلی تشکیالت دارد، قرار نظار شورای غالمی در

 نظار شورای. شوند انتخاب نظار شورای طرفداران جملۀ از و نظار شورای نفع به جرگه لویه اعضای انتخاباتی
 شیرزوی آغا گل عبدهللا، داکتر معاون محمد خان که کرد تشکیل مخفی کمسیون یک قبل ماه هشت منظور این برای

 نفر دو که کمسیون این. باشند می شامل آن در دیگر نفر چند و معنوی قانونی، یونس گیالنی، سیداسحق ،(سگباز)
 و میکند کار مخفی طور به دارد، نیز را محمد عطاء جنگساالر حمایت و است شامل آن در  اسالمی جمعیت از

 این ازموجودیت غنی اشرف داکتر. اند داده ترتیب قبال   را آینده جرگۀ لویه اعضای لست یک و میکند کار پخته
 نمیتواند، گفته چیزی میباشد، سهیم( امریکا -کیری) فورمول در او آنجائیکه از اما دارد، خبر کارآن وهدف کمیسون

 درافغانستان میخواهند اگر پشتونها. میباشد مصروف غنی قبراشرف کندن به حاال همین از کمسیون این حالیکه در
 لویه در یعنی سازند، راخنثی نظار شورای هدف انداخته پرده خود اختالفات باالی باید باشند، داشته زندگی اجازۀ
. ندهند رأی( امریکا-کیری جان) فورمول و  اساسی قانون تعدیل به و کنند حفظ را خود عنعنوی اکثریت آینده جرگۀ
 فرار و تبعید به یا ساخته نابود و معدوم آهسته آهسته را ها پشتون که است دست روی هایی پالن مسموع قرار

 .سازند مجبور
 

 و چوکی تا باشد می 2019 سال انتخابات در شدن برنده آنها مؤتلفین و عبدهللا داکتر و نظار شورای دوم هدف (2
 می منظور این برای. کنند حکومت جانبه یک و دیکتاتوری طور به و آورده بدست را جمهوری ریاست قدرت
 فعلی تقسیمات و تشکیالت تنها نه که دهند تغییر طوری را انتخابات قانون و انتخابات مستقل کمسیون خواهند
  دهی رأی صندوقهای آوری جمع و دهی رأی مراکز دهی، رأی روش  بلکه انتخاباتی،  ارگانهای و ها ولسوالی

 بار چند حال تا نظار شورای سخنگویان از دیگر نفر دو و معنوی آقایان. باشد آنها اختیار و تصرف در تماما   و کاّل  
 تا ندارد مفهومی و معنی فایده، هیچ انتخابات کنونی قانون اصالح و تغییر که اند گفته تلویزیونی های مصاحبه در

 قانون در باید تغییر نوع چه آنها بنظر که سؤال یک بجواب معنوی آقای. نکند تغییر انتخابات سیستم و روش اینکه
 و تثبیت دهنده رأی افراد تعداد و شناخت باید آینده قانون در: " گفت قبیل ازین چیزهایی بگیرد؟ صورت انتخابات

 تبعۀ بنام محض کس هر. باشند شده تثبیت قانون در که آنهایی مگر نمیتواند، داده رأی هرکس یعنی گردد، درج
 رأی تعداد و دهی رأی صالحیت و اهلیت که اینست سخن این معنی..." شود شمرده دادن رأی مستحق نباید افغان

 اینکه قبیل از سخنانی -کند ثبیت جدید قانون در خود رغبت و میل به مطابق میخواهد نظار شورای را دهندگان
 زبان از  ها مصاحبه در قبال  ..."   باشند نمی دهی رأی مستحق سرحدی قبایل بعضی و افغانستان های کوچی"

   .است شده شنیده نظار شورای اعضای
 

 آنها گرفته صورت آینده ماه 9 مدت در انتخابات کمسیون ضد به نظار شورای جانب از منفی و وسیع تبلیغات
 شورای داشته، تلویزیونی و شفاهی جنبۀ اتهامات و تبلیغات این اما میدانند، محاکمه قابل و شناخته مجرم و راخاین
 اقامۀ قانونی مقامات به و نتوانسته ثابت انتخابات کمیسون اعضای از یکنفر باالی را خود اتهامات کنون تا نظار
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 را او و شناخته مجرم و خائن که را( امرخیل شاغلی) به موسوم انتخابات کمسیون عضو یکنفر. است نکرده دعوی
 را خود مدعیات ثبوت میتواند نظار شورای که کرد ادعاء رسما   بار چند مذکور شخص ساختند، استعفی به مجبور

 اما. کند صادر قانونی و شرعی فیصله زمینه در داده قرار تحقیق تحت را او محکمه تا کند ارائه دولت محاکم به
. گیرند می کار منفی تبلیغات از امروز تا و ندارند و نداشتند بدست قانونی ثبوت و سند نظار شورای و معنوی آقای
 قانونی غیر طور به و میکرد همکاری و معاونت نظار شورای با ایران استخباراتی های دستگاه انتخابات دوران در

 نظار شورای اعضای دیگر و محقق بدسترس کرده ثبت را انتخابات کمسیون اعضای های صدا و ها صحبت
 رسانیده، نظار شورای در خود همکاران سمع به معنوی آقای را غیرقانونی صداهای ثبت ازین تا چند -میگذاشت

 مجازات تحت قانونی غیر عمل یک خاطر به خودشان زیرا ندارد، محکمه و څارنوالی به را آنها ارائۀ جرأت اما
 ساختگی و جعلی بطور را او صدای و صحبت که کرده ادعاء( خیل امر شاغلی) دیگر جانب از – گیرند می قرار
 ثبت کاست اما. کند تحقیق محکمه را صدا ثبت این حقانیت و اصالت تا ده کر تقاضا حکومت از او و اند کرده ثبت

  نتوانسته ارائه محکمه به آنرا خودشان کاری ساخته شدن افشاء ترس از آنها بوده، معنوی و محقق نزد جعلی صدای
  .اند
 کاندید دو هر جانب از کاریها تقلب عده یک به انتخابات مستقل کمسیون اعضای که گذشته انتخابات  سوابق بود این
 در اصالحات طرفدار میگویند داشته، اعتراف گذشته انتخابات در خود های سهو و غفلت به هم و انتخابات در

 غنی اشرف جمهور رئیس به باره درین پیشنهاداتی و میباشند انتخابات مستقل کمسیون کار طرز و انتخابات قانون
 مستقل کمسیون و  انتخابات قانون که اینست شان مؤتلفین و عبدهللا داکتر و نظار شورای هدف اما. اند کرده تقدیم

 -کنند تأسیس خودشان( مزاق) مزاح به مطابق دیگر کمسیون یک و دیگر قانون یک و بردارند بین  از را انتخابات
 را خود که اند پیچانده بیمار لحاف در را او ولی میداند، را نظار شورای  سیاسی مقاصد و هدف غنی اشرف داکتر
 داکتر جناب قلم از -دارد قناعت اند داده برایش که قدرت مقدار و چوکی همین به گویا و تواند نمی داده شور

 ،"غین و عین" عوض کابل در محلی رادیوی یک"  که خواندم( افغانستان تول)در شان مقالۀ یک در قانع عبدالواسع
 کله" و( میرود راه لنگ لنگ وغنی میکند فیشن عبدهللا یعنی(" )درشن و فیشن"  قبیل از جدید اصطالحات اکنون
 بکار افغانستان زعامت مورد در  را("" کند تباه را دو هر چپات کله و چت کله خدا) یعنی"  چپات وکله چت

 .نماید تبارز اجتماعی انقالب بیک شاید افغانستان در بیکاری و فقر که افغانستان در کنونی وضع است چنین. میبرند
 
 سه طالبان، با صلح قیام به مذاکرات این شدن موفق ضعیف امکانات و صلح مذاکرات حاشیۀ در دیگر، جانب از

  دولتی امالک  زمین جریب میلیون یک حدود کدام هر که معروف در میلیارد سه و غاصب سه معروف؛ جنگساالر
 ائتالف یک به محقق، و عطاء دوستم، یعنی دارند، تصاحب در خود قدرت زور به را افغانستان مردم ملکیت و

 که  حالیست در این و کنند، اضافه و  حفظ را خود ثروت و قدرت و سلطه طریق ازین تا شدند متشبث نظامی
 منتشره های احصائیه قرار به ولی میکنند، چینی سرگین و چلک چوب یا میشوند کشته جنگها در یا پشتون اطفال

 انکشاف ازین ما اند، شده تولید لیسانس و ماستر و داکتر هزارها کدام هر در ازبک، و هزاره تاجک، جوامع در
 پشتون اوالد حق در که بیعدالتی از دیگر جانب از اما استیم، مسرور و خوشحال بسیار خود کشور در بشری قوای

 به بلکه منصفانه، غیر بطور اخیر سال 13 در عالی تحصیالت بورسهای چونکه میباشیم، متأثر گرفته صورت
 افغان معروف ژورنالست و دانشمند یک قلم به مستند مقالۀ یک. اند شده توزیع قومی، تبعیضات و امتیازات اساس

 .ایم( مصداق نبی اکتر)
 :که  خواندم مهاجر افغانهای بیولتن یک در کلفورنیا در
 نور عطای دزد و قاتل محقق، ایرانی دوستم، جمع گلم گور به خائن سه غاصب، سه کاذب، سه آتش، سه

  -کرد خواهد ترحم افغانستان فقیر و مسلمان مردم حال به خداوند
 
             جوالی22- هاشمیان هللا سیدخلیل – احترام عرض با

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

