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  مكتوب خانم سجيه آامرانی به اوباما
  

است آه يكشنبه ها از تلوزيون آريانای الس آنجلس و » سجيه« محترمه سجيه آامرانی، متصدی و مدير پروگرام مستقل
 اين خانم افغانننده سالهاست کــه صـدای رسای اين پروگرام ارزشمند و کثيرالبي. به طريق ستااليت جهانی پخش ميگردد

منجمله زنان محروم و مظلوم افغان و مبارزه عليهه جنگ » مردم افغانستان« مبارز راکه به حمايه از حقوق پامال گشتۀ 
غير مستقيم بر ملت ناتوان  وساالران، ناقضين حقوق بشر، جنايتكاران جنگی منجمله آنانی آه هنوز هم مستقيم

 .ائی دارند، در سر تاسر گيتی بگوش افغانان ميرساندحكمرو
خانم سجيه آامرانی بعد از مطالعۀ دقيق جريان انتخابات رياست جمهوری و تخطی های گستردۀ آن در افغانستان، بتاريخ 

 ا  اآتوبر نامۀ سرآشاده ای برای بارك اوباما رئيس جمهور امريكا نوشت ودر آن از عدم اعتماد و رضائيت مردم٢٣
خانم سجيه  در پهلوی پيشنهاداتی در . زدو آانديد انتخابات رياست جمهوری، حامد آرزی و عبداهللا عبداهللا ياد آور گرديد

همين زمينه، همچنان به رئيس جمهور امريكا گوش زد نمود آه با پشتيبانی ازين دو آانديد آه هردو قانونًا شرائط 
و عدم مراعات اصول و قوانين زير پا گذاشته  وجود آوردن زمينۀ تقلباتبرگزاری يك انتخابات ديموکراتيک را با ب

 .و طبقۀ روشنفكر افغانستان را از دست ميدهد»  مردم  افغانستان« بودند، حمايت 
يكی از صفات بارز آزادی بيان و عقيده اينست آه ميتوانيم زمانيكه با فكر و نظری موافقت نداريم، با ارائۀ دالئل و 

طقی انگشت انتقاد  بر موضوع مورد بحث بگذاريم، مشروط برينكه انتقاد ما مستدل و بر اصول و اخالق شواهد من
 به همين دليل عدۀ ازهموطنان ما در زمينه به ابراز نظر هايی پرداختند که اين جانب .مطبوعاتی سازگاری داشته باشد

زشمند اعالميۀ حقوق بشر ميباشد، بر استدالل آقای هم بر اساس همان آزادی های عقيده و بيان آه جزئی از مواد ار
نكته ايكه درينجا برای من تاريك مانده . فيضی برمكتوب خانم  سجيه نظر و برداشت خويش رامحترمانه  مطرح مينمايم

است نظر آقای فيضی  که خود همچنان يک ژورنالست و تحليل گر اليق در مسايل افغانستان می  باشند، در مورد نشر 
ياد نموده اند، » ترجمۀ دری« تن انگليسی مكتوب خانم سجيه ميباشد، چنانچه ايشان چند باری از مكتوب بنام ترآيـب م

درحاليكه پورتال افغان جرمن آنالين سالهاست آه دربرخ تحليالت، صرف به انتشار مضامين به السنۀ پشتو و دری 
 .  تين با ترجمۀ آن يکجا برای نشر، تقاضا نگرديده استافغانستان اآتفا نموده است و هيچ  تقاضايی ازمتن ال

 :اينهم برداشت اينجانب بر مكتوب خانم مبارز، سجيه آامرانی ومضمون مربوطۀ برادر ما، آقای ايمل خان فيضی
  درين هيچ جای شكی نيست آه معضلۀ تقلب گستردۀ هردو آانديد رياست جمهوری افغانستان نه تنها شمار و -اول 

» پارلمان هميشه غير حاضر« آراء و فيصلۀ نهائی را ماها به تعويق انداخت، بلكه ازسيستم اداری، قضائی وحساب 
گرفته تا تصدی های خصوصی، زارعين ودر مجموع، همه آار وفعاليت مملكت را به حالت فلج و رآود مواجه ساخته 

و بيچارۀ افغان برای ماه های متوالی خلق نمود  سرتاسری را بين ملت سرگردان بی اعتمادیو يك فضای ترس، واهمه و
شورای نظار، گروپ انتخاباتی عبداهللا و والی بلخ و غيره، وحشت و هراس بازگشت » تخريباتی « آه باتهديد های 

جنگ های داخلی ای عصر خونباران ربانی را در اذهان مردم مظلوم ما صد چندان نموده و يك فضای تاريك و مشكوك 
 .افغانستان سايه افگندبر اجتماع 

در مورد مشروعيت انتخابات رياست جمهوری افغانستان اگر به مواد قانون اساسی اتكا نمائيم، چونكه انتخابات بدون 
آدام دليل موجه قانونی، در زمان تعين شده، برگزار نگرديد، به اساس همان استدالل بر احكام مندرجۀ قانون اساسی، 

. مرور زمان اسقاطی، به وظيفه ادامه ميداد، آه داد ونه انتخابات برگزار ميگرديد، آه گرديدحامد آرزی نبايد بعد از 
بنابران، اتكا »  قانون« از قوت بيشتر برخوردار ميباشد تا احكام » مصلحت و ساخته آاری « ميبينيم آه در افغانستان 

بی چه ميتواند باشد؟ باری درين زمينه به دو انتقاد بر مواد قانون اساسی در فعاليت های قوای ثالثۀ دولت، جز خود فري
  :محترم آقای فيضی بر ميخوريم

 درينكه از نگاه قانون چانس مبارزۀ آانديد سوم و چهارم در مرحله دوم انتخابات موجود نيست، حرفی نداريم، ولی :يك 
يده گرفتن و اغماض عمليۀ تخلف و آيا قانون اساسی و يا قانون انتخابات، آدام صراحت و روشنی ای در مورد ناد

عبداهللا درين زمينه کامًال قانون « در انتخابات، عفو تقلب آاران، دريافت مصارف هنگفت از ممالک خارج » ١«تقلب
و مجاز و سهيم بودن دو آانديد متقلب در دورۀ دوم داشته است ويا اينكه همانطوريكه در » .رابه وضاحت پامال نمود

جرمين و جنايتكاران بعد از گرفتاری و اعالم جرم آنان از مجازات معاف ميگردند، درين زمينه هم افغانستان اآثر م
  !، ارتقای هردو آانديدرا به دورۀ دوم انتخابات تضمين نمود»تقلب « تقدير نامۀ 

 از اعالم نتيجۀ اگر مواد قانون اساسی در فصل انتخابات مری االجرا قرار ميگرفت، بدون شك آقای آرزی و عبداهللا بعد
آراء و اثبات تقلب آنار ميرفتند و زمينه برای دو آانديد ديگری فراهم ميگرديد آه چانس انتخاب را در مبارزه برای 

آيا واقعا خانم سجيه پيشنهادی غير اين داشته است؟ اقًال با . داآتر اشرف غنی و داآتر رمضان بشر دوست مهيا گرداند
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ی مردم افغانستان بدون دائر نمودن مجالس و ضيافت های خريد رای و زور وزر، ميشد آه ارای آمتر ولی انتخاب واقع
  !يك انتخابات نسبی مردم افغانستان زعيم آنرا تعين نمايد

 اگر نظر اين باشد آه تقلبی صورت نگرفته است، پس آراء و صندوق هائيی آه توسط هيئت  آنترول ومراقبت بينالمللی 
 شدند، چه علتی درزمينه داشته می تواند؟» رد« انتخابات آه بعدًا 

 به نظر آقای ايمل خان فيضی اينكه خانم سجيه از رئيس جمهور يك آشور خارجی درخواست مداخله در امور :دو 
ما افغان . واقعيت در ظاهر امر هم همين است. داخلی افغانستان را مينمايد، موجبات تعجب ايشان را سبب گرديده است

ه طبيعت و سلحشور اگر در خواب ما چنين حالتی پديدار ميگرديد که برای حل يک مشکل ملی به غير مراجعه های آزاد
نماييم، آزرده و پريشان ميشديم، ولی از قضا زمانيكه جناب حامد آرزی رئيس جمهور دولت اسالمی افغانستان، قبول 

تلوزيون های افغانی و بين المللی شاهد و ناظر اين صحنۀ دورۀ دوم انتخابات را رسمًا اعالم مينمود،  ما همه از طريق 
درد ناك و الم انگيز بوديم آه در ارگ تاريخی در شهر آابل، پايتخت افغانستان رئيس جمهورآن به مقابل بيرق ارزشمند 

ت در سياه و سرخ و سبز با نشان محراب و ممبر ايستاده بود و در سمت چپ، جان آاری سناتورمقتدر حزب ديموآرا
! را تصريح و تاکيد نمود» افغانستان« حاليكه بيرق امريكا در پهلوی وی به نظر ميخورد، رسميت انتخابات دورۀ دوم

اينكه سه نمايندۀ سه دولت خارجی ای اروپائی هم مقتدرانه در پهلوی سناتور امريكائی اخذ موقغ نموده بودند، هم قابل 
» تعين آنندۀ سرنوشت  افغانستان« م سجيه مكتوب  را به يك شخصيت واقعی ای آياواقعا خان.  تاثر و ياد آوری ميباشد

 !نفرستاده است؟
در افغانستان،  بايد تصريح نمود آه در شرائط و حالت بحرانی مادر » لويه جرگۀ عنعنوی«  در مورد احضار -دوم 

مخصوصًا چال بازی های » زی ـ عبداهللاآر« وطن، به مليون ها افغان مستاصل و نا اميد آه از بازی های انتخاباتی 
عبداهللا و گروه مربوطۀ وی با ترس و بی اعتمادی منتظر نتيجۀ انتخابات طوالنی و مسخرۀ رياست جمهوری افغانستان 

را برای حل چنين معضله ای داشتند و آنرا ناجی ملت ازين » لوی جرگه « بودند، درخواست و تقاضای موجوديت يك 
در همين منطقۀ واشنگتن دی سی، . دند آه اينجانب با فهم اندك هم ازان گروپ محسوب ميگرديدمبحران تصور مينمو

روز يكشنبه در يكی از آالج های نزديك منزل ما گروهی از افغانان اجتماع مينمايند آه گويا هدف شان پيشنهاد  
ت در زمينه ندارم آه اين ها آی هستند من بيشتر معلوما.در افغانستان است» صلح« به منظور » لويه جرگه« برقراری 

 .و چه راه وروشی را در آجندای خويش پيش آش خواهند نمود
چونكه افغانستان  همان طور آه آقای ايمل خان فيضی ميفرمايند، ميدان  رقابت، مبارزه و آشمكش های بازيگران  

يباشد، بايد گفت آه سرنوشت ساز درين آشور های غربی و  منطقه با موجوديت  قوای عسكری ده ها مملكت خارجی م
خواهد بود، بنابران اگر خانم سجيه مكتوبی به همان » خارجيان« زمينه و تصميم گيرنده هم بدون شك زور آور ترين آن

نظر به استدالل . زور آورترين درين ميدان مسابقه فرستاده و توقعات پسنديده ای از وی  در زمينۀ انتخابات داشته است
پس درينجا محترم آقای فيضی ضمنًا نظر سجيه .  گويا ما يك افغانستانی نداريم آه مقدرات آن بدست ملت ما باشدايشان،

  .افغانستان از جانب امريكا،  بصورت غير مستقيم تائيد مينمايند» سرنوشت سازی اجباری « جان را در 
 ترين مظهر ارادۀ مردم افغانستان، صرف به مادۀ در مورد حكم قانون اساسی برای دائر نمودن لويه جرگه، يعنی عالی

 :اول آن ميپردازيم
 .اتخاذ  تصميم در مورد مسائل مربوط به استقالل، حاآميت ملی، تماميت ارضی و مصالح عليای آشور ـ١

نه به افسوس آه علی الرغم اثبات شرائط مساعد در زمان انتخابات برای دائر نمودن لويه جرگه ملی، مباحثه در ين زمي
  درازا ميكشد وگرنه همه ميدانيم آه بعد از ختم ميعاد قانــونی يـــی دورۀ رياســـت جمــــــهوری، اوضــاع

به ارتباط به مادۀ متذآرۀ باال، درقانون اساسی مادۀ .  نا بسامان مملكت آامًال ايجاب دائر نمودن يك لويه جرگه را مينمود
  : صراحت داردچهارم  در مورد حاآميت ملی چنين

  . حاآميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد آه بطور مستقيم و يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال ميكند-٤
موجود ميباشد؟ آجاست تبارز اين اراده آه دهه هاست آه نمايان نميگردد، مگر در البالی » عمًال«  آيا اين حاآميت ملی

  .ف غنیآراء داآتر بشر دوست و داآتر اشر
 .باری قانون مشعر است که  لويه جرگه همچنان ميتواند زمانی دائر گردد آه مصالح عليای ملت در خطر باشد

در انتخابات دورۀ دوم در افغانستان، آنچه واقع گرديد، مگر مصالح عليای ملت دران مضمر بود؟ شايد در خريد آراء، 
ردسال به صندوق های رای و يا تهديدات گروپ عبداهللا عبداهللا در مجالس نان دهی در بدل آراء و يا فرستادن اطفال خ

انصافًا آدام مصالح عليای ملت نبود آه پامال جفای اين تشنگان قدرت و مقام نگرديد و !  مورد برهم زدن امنيت عامه؟
   آبروی مردم درد آشيدۀ ما را در اذهان جهانيان به خفت و خواری آلوده ننمود

حكومت سرپرستی آه توسط ملل متحد بميان بيايد و افغانستان را برای مدتی ازين بحران نجات بدهد،   در مورد -سوم 
آن موسسه ديگر موجود نميباشد، ولی خوب بود آه گفته ميشد آه  اگر فشار غير » قيموميت« البته آه سيستم 

 امور مربوط به صلح و امنيت ملل متحد و  به بهانۀ جنگ با تروريزم،  بر١١مجازاياالت متحدۀ امريكا بعد از سپتمبر 
تصميم گيری آن تشكيل بين المللی، حاآم نميگرديد، شايد راه حل  هايی برای معضلۀ ادارۀ افغانستان از هم پاشيده  از 
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در شرائطی آه وضع مملكت با زعامت ناآام هشت سال . جانب ملل متحد بصورت پالن  نجات بخشی جستجو ميگرديد
باری درورطۀ سقوط همه جانبه قرار دارد، اينكه ملل متحد پروگرامی برای سرپرستی چنين مملكتی به حالت اسف 

داشته باشد يا نه، اراده و تقاضای هر افغان آزرده خاطری اين هست آه در حالت تشتت و ازهم گسيختگی اجتماعی، فقر 
و امنيت  سپرده شود تا به آزموده شده و نقض حقوق بشر، مقدرات سرزمين ويران ما به يك موسسۀ متكی به صلح 

   !گانيكه همراه و تكيه گاهشان جنايتكاران جنگی سه دهۀ سياه تاريخ بربادی افغانستان است
 اينكه پالن های  جامعۀ جهانی، منجمله استراتيژی امريكا در افغانستان ناآام است، هيچ شكی نداريم، اينكه -چهارم 

با در نظر داشت اين مصائب، عمًال آيا رئيس . رار دارد، هم آامًال صحيح و مبرهن استافغانستان در يك حالت اشغال ق
جمهوری آه در ظرف ده روز در دور دوم عرض وجود مينمايد، قادر خواهد بود آه از همكاری با پالن های جنگی 

ر عليهه حمالت طالبان و القاعده در مورد مقابله و مجادله ب» ولو بسيار ناآام والبته غير بشری و اشتباه محض« امريكا
 !آه حاال به سمت شمال هم برای بيگناه آشی ها در جوالن هستند، سر باز زند؟

 درينكه ستراتيژی امريكا و دول غربی آامًال غير ملی بوده و بمباردمان های آور و اشتباهات جنگی منجر به -پنجم 
يم، ولی مگر واقعيت امرغير ازينست آه حكومت افغانستان قتل هزاران هموطن بيگناه ماگرديده است، ايرادی ندار

پابپای اين ستراتيژی پيش ميرود؟ مگر حامد آرزی در دورۀ جديد راه مخالف ناتو و اضالع متحدۀ امريكا  را پيش 
ته و وعده آه به تقليد از اوباما آموخ» تغيری« ميگيرد؟ يقين است؟ درينكه با آمدن عبداهللا عبداهللا البته  درقسمت همان

 كيل يـــک رژيمــنموده بود به آمك گروه های داخلی و همسايگان طماع افغانستان، برای تش
مبارزه و آوشش زياد صورت ميگرفت و آرزوی تجزيۀ  مادر وطن به اساس پالنی آه حزب وی در زمان » فيدرالی « 

ديد، ولی  عمًال، بازهم اين سرزمينكه در تصرف داآتر نجيب به آن مبادرت نمودند، در آجندای آاری نامبرده داخل ميگر
 هزار عسكر خارجی از سی و چند مملكت غربی ميباشد و شايد بزودی امريكا عساآر تازه دمی راهم ١٠٠۴بيشتر از 

با پالن های ناآام ديگری روانۀ دشت ها و آوهسار های آن نمايد، برای عبداهللا و گروه متعلق به وی امكان يكه تازی ها 
 . نداده و او هم مغبون و مطيع همان استراتيژی ناآام ميگرديدرا

بايد عرض نمود آه اينجانب درين زمينه نظر » مردم افغانستان« باری در مورداتكاء محترم ايمل خان فيضی بر ترآيب 
رقانونی، اگر يك اقليت و يا يك فرد، تحت هيچ گونه شرائطی، مگربا يك انتخابات بسيا. ديگری را پيشكش مينمايم

نميتواند ازيك ملت و  مردم يك آشور نمايندگی نمايد، در تاريخ جهان همه پيشوايان، مبارزين ملی، دآتاتوران و آنانيكه 
صداو يا عفيدۀ شان نمايندگی از اآثريت مردم با خاطر همان منفعت اعالی آنان مينمايد و يا نمينمايد، بايد هرگز و 

هيچ گانديهی در گوشۀ يك قريۀ دور افتاده در حاليكه به يك آارگاه ريسندگی با ... ...هيچگاهی عرض وجود نمی آردند
هيچ  ! بدن  نيمه برهنه بربوريايی مينشست، صدای يك ملت بزرگ را برای اعادۀ استقالل و خود اراديت بلند نمينمود

هيچ هيتلری با آن .  مبارزه نمينمودنيلسن ماندياليی در گوشۀ زندان افريقای جنوبی به نمايندگی از ملت محكوم خويش 
قصاوت و خود اراديت، يكتنه در صدور اوامر، از ملت جرمنی آه اآثريت شان از وی متنفر بودند، نمايندگی 

..... چنان است مثال فيدل آاسترو آه اآثريت ناراض آيوبا را از نيم قرن به اينطرف به گروگان گرفته است......نميكرد
  آيا مجنونـــی آـــه صرف ترس ووحــشت مردم بيچارۀ ليبيامردم ليبيا چطور؟ 

 آنا نرا مجبور به اطاعت از وی نموده است، ميتواند انصافًا نمايندۀ آن ملت بيچاره باشد؟ مگر اين ها واقعًا از نقطۀ 
ملی و غير ملی آه آقای فيضی درزمينه بران استدالل مينمايند، عمًال از اآثريت مردم خود در راه های » آميت« نظر

  نمايندگی نموده اند؟
در افغانستان جنگ زدۀ ويران چطور؟ آی نمايندۀ مردم افغانستان است؟ وآالی غير حاضر و بی مسئوليت ولسی جرگه 
آه از ترس مردم واليات خود حتی با موجوديت گارد ها به آنجا رفته نميتوانند؟ جنگ ساالران و  يا رئيس جمهور 

ه درنشيب و فراز های غير قابل باور و دور از انصاف و قانونيتی آه در جريان انتخابات رونما ؟ آيا آنچ»!«منتخب 
گرديد، ميشود اسم آنرا انتخاب رئيس دولت افغانستان به اساس احكام قانون اساسی مندرجه گذاشت؟ باور بفرمائيد آه 

، در قسمت فصل نهم و نهم انتخابات ده ها مادۀ  همين  قانون اساسی ای آه محترم آقای فيضی به آن استدالل ميفرمايند
خوب است آه اين فصل به دقت و . دارد آه صرف يكی آن ميتواند انگشت رد بر نحوۀ پيشبرد انتخابات اخير بگذارد

 .نمايندگی آند و آی نميتواند» مردم افغانستان« تامل مطالعه گردد، قبل ازانكه ادعا نمائيم آه آی ميتواند از جانب 
ر افغانيكه در شرائط فعلی سرزمين ويران و جنگزدۀ خويش به طرفداری و حمايه از مردم محروم و مظلوم افغانستان ه

ملت را تشكيل ميدهند،  بدون اتكا به منافع شخصی، حزبی و گروهی و يا وابستگی به غير، برای حمايه » اآثريت« آه 
   مبــارزۀ پيگير ميكند، ميــتواند فت و صــدااز منفعت عليای مملكت و مردم آن، با شهامت

اين مبارزه فرقی نميكند آه از جانب قهرمان دخت افغان ماللی جويا باشد و يا . بنمايد» مردم افغانستان« نمايندگی از
خانم سجيه آامرانی و يا هر برادر و خواهر ديگری آه با عشق افغانستان وهمدردی عميق با مردم آن با فعاليت های 

 !حقايق و واقعيت های مبرهن تاريخ سرزمين خويش پرده برداری و پاسداری مينمايندملی از 
  .ومن اهللا توفيق

  



  
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان 
 maqalat@afghan-german.de 

  
  :نوت 

 
 :لطفًا به مختصری ازمتن قانون اساسی در مورد شرائط انتخابات رياست جمهوری توجه  نموده ممنون سازيد

 :نامزدان نميتوانند به اعمال زير متوصل گردند: فصل پنجم 
 .  تحريك حساسيت ها و تبعيضات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی:ـ جدًا درمنع تبعيضات صراحت دارد ٣ مادۀ 

ما و شما همه آمپاين آقای آرزی را در قندهار و نواحی بياد می آوريم آه ايشان ازينكه از پدر و مادر پشتون آن مناطق 
 . انتخاب گرديدندبوده اند، از پشتون های خود درانجا طلب حمايه در رای دهی و 

 . دريافت وجوه مالی از منابع خارجی: دريافت وجوه مالی را ازمنابع خارجی منع مينمايد  ـ رسمًا۶ ۀماد 
يقين اآثريت مردم افغانستاناز خود سوال نموده اند آه وجوه هنگفت و غير قابل باوری آه در آمپاين انتخاباتی عبداهللا به 

البالی سخاوت  درجواب را بايد.  های شخصی بی حساب وی پرداخت گرديده باشدمصرف رسيد، نشايد آه از دارايی
 .ساختن افغانستان آغشته به جنگ و تشتت جستجو نمود» فيدرالی «  فيدرال و پالن هایۀآخوند های ايرانی و روسي

 
                

 
 


