
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 2۱1۲سپتمبر،12       ماللی موسی نظام: و نویسندهناشر 
 

 بدون شک، افغانستان را به بحران می کشاند عبدهللا عبدهللا
 

اقتصادی و کسر بودجوی سایۀ درحالیکه مملکت به عرصۀ سقوط و بی ثباتی نزدیک میشود، نه تنها رکود 
شوم و خطرناک خود را بر اوضاع متشنج افغانستان مستولی نموده، بلکه در سرتاسر مملکت به علت توقعات 
سخیفانه و شاهکاری های غیر قانونی و ضد و نقیض عبدهللا و پیروان مافیایی وی، امنیت و بیرون رفت ادارۀ 

روزی نیست که چندین منطقه و یا . اکی مشهود می باشدکشور از اختیار مسئولین امور بصورت خطرن
ولسوالی ای از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب از کنترول دولت مرکزی، بیرون گردیده و ادارۀ طالبی 

 .امور مالیاتی و محاکم و سرپرستی آنرا بر عهده نگیرد
، خطر سقوط چندین والیت بدست ولسی جرگۀ افغانستان رسماً اعالم نمود که با معضلۀ سردرگم انتخابات

در چنین حالت شکننی موجودیت قانون اساسی افغانستان که تا ایندم . طالبان و مخالفین دولت نزدیک میگردد
چوکات و حدودی را در ادارۀ امور دولت متبوعه داشته و مخصوصاً نحوۀ تشکیل دولت، حدود صالحیت و 

ویی های عبدهللا و امیال شوم وی و پیروان قدرت طلبش، کامالً وظائف رئیس آن را تعیین نموده است، با زورگ
 .زیر سوال رفته و مواد مندرجۀ آن عمالً بی ارزش و ناقص میگردد

و شرائطی که تابحال نتوانسته هیچ مفهوم واقعی و امکانات عملی را ارائه  «وحدت ملی»تشکیل یک حکومت
نماید، در حقیقت از ناممکنا تی است که در هیچ چوکاتی از قانون نمی تواند جا بگیرد و هرگز هم آیندۀ صلح 

ان که هر نوع در حالیکه در سیستم و تشکیل قانون اساسی افغانست. آمیزی را برای مردم افغانستان در بر ندارد
عنغنوی مردم تائید و تصویب نماید، آیا شخصی که در انتخابات به هر نوعی « لویه جرگۀ»تغیری در آنرا باید 

بازنده است، با تهدید و ارعاب جای خویش را منحیث صدر اعظم و مسئول تشکیل کابینه و شاید رئیس جمهور 
قانونی به بحران سوق بدهد، چی هدفی می تواند داشته  آینده تعیین نموده و می خواهد مملکت را عمالً با بی

 باشد؟ 
سردمدار گروه اقتدار طلب ائتالف شمال که بدون شک به « احمد شاه مسعود»امروز با سیزدهمین سالگرد قتل 

حکم تاریخ و موجودیت شاهدان عینی، همه تاریخچۀ پرماجرای حیات سیاسی نامبرده روز بروز به وضاحت 
به تصویر کشیده می شود، الجرم همراهان و پیروان شناخته شدۀ وی منجمله عبدهللا عبدهللا و یونس قانونی هم 

کدام هموطنی است که شاهد دوران دهشتبار سال . ین تاریخچۀ پرماجرا و خون آلود می پیچنددر لحاف بیمار ا
 ۵۶بوده و در پهلوی تخریب و انهدام شهر کابل و کشتار بیدریغ « برهان الدین ربانی»های زمامداری تاریک 

ن گردیده است، بیاد را که در نوع خود بینظیر و ثبت تاریخ جها «قتل عام افشار»هزار سکنۀ بی دفاع آن، 
نیاورد؟ ویدیو های دست داشته که در مطبوعات افغانی بار ها منتشر گردیده است ودر یوتوب هم موجود است، 

با استفاده از اسلحۀ ثقیله  1۹۹۱باالی کوه آسمایی را که جنایت بشری افشار در زمستان سرد ماه فروری سال 
بود، نشان میدهد که در آن قسیم فهیم، یونس قانونی و عبدهللا عبدهللا ای که مسعود خود آنرا در آنجا تنظیم نموده 

 .هم، حضور شان کامالً مشهود است
کمیتۀ نظارت »، راپور مستند «پروژۀ عدالت افغانستان» چگونه ممکن است که آثار بیشمار منتشرۀ مستند چون

راپور و رسالۀ مانند آنرا که هر کدام  و ده ها کتاب، «دستان خون آلود» ملل متحد تحت عنوان «بر حقوق بشر
 به ذات خود تاریخی معتبر می باشند، از فکر و دید و قضاوت مردم افغانستان و جهان محو نمود؟ 

لعنت به چنین رهبر ی گردد که با ضمیر آلوده و سوابق جنایات و وابستگی های دهه های آشکارای ثبت در  
ه تشکیالت جاسوسی و استخبارات گوناگون ممالک متفرقه، با تاریخ، با وابستگی علنی و رسمی وسیع ب

 :قاطعیت و جرأت صدا بلند نماید که
 

به مردم افغانستان معلوم  !من برندۀ انتخابات ریاست جمهوری بوده ام و هستم! من نتیجۀ انتخابات را نمی پذیرم
گویا که جنایات ..... ان میدهیمخشونت را توصیه، طرفداری و تجویز نمی کنیم و اطمین« !»استکه ما هرگز

ما از آراء پاک مردم . قطعاً خشونت نبوده است« افشار»بشری و کشتار کابلیان و قتل عام سفاکانۀ 
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جداً؟ اگر چنین است پس چرا درین سه ماه اخیر برای تصفیۀ آراء پاک و ناپاک . حمایه میکنیم« !»افغانستان
ن، اقتصاد را راکد و متضرر و امنیت را به خطر سهمگینی مواجه ملت هراسان و منتظر افغانستان را سرگردا

ساخته اید؟ شما که عمریست این ملت مظلوم را با فریب و خدعه گرو گرفته اید، چه توضیحی را برای دست 
یافتن به قدرت در پامال قانون اساسی افغانستان و مواد مندرجۀ آن ارائه می نمایید؟ چگونه یک مملکتی را که 

 فاقد قانون میسازید، اداره و سرپرستی می توانید؟ بچه دلیل با اصراری که در بازشماری آراء داشتید، عمالً 
زمانیکه نوبت تصفیه و بطالن آراء به گفتۀ خودتان ناپاک رسید، با اعتراض و احتجاج پا پس کشیدید و بازهم 

 .است، از محاسبه هرگز باکی نیست به تهدید و دهشت افگنی رو آوردید؟ البته که کسی را که حساب پاک
 

شما عقیده و چشم دید ملت افغانستان را به بازی گرفتید چون می خواهید مردم ما باور نمایند که بعد از گرویدن 
به تیم شما، در اثر چال بازی های حامد کرزی، مردمانی را که به « زلمی رسول و گل آغا شیرزی»داکتر 

محمد »هیهات، هیچ قوم شریف افغانستان. انتخاب میکنند« حتماً »دوم شــــما را  آنها رای داده بودند، در دور
قتل عام » شده نمی تواند که پا برجنایات بشری و مظالم علنی ایکه شما بر اقلیت مظلوم هزارۀ ما در «محقق
اکثریت این آراء  .ندعمالً مرتکب گردیدید، گذاشته و آراء کاندیدان متذکره را  این بار تقدیم شما نمای« افشار

 .باخبر و بیزار اند کامالً  ازمردمان والیات جنوبی و مشرقی بوده است که از شما و سوابق تان
 

اگر واقعاً به هوس رسیدن به قدرتمندی ابدی خود و گروه تان نیستید، چرا مانع میگردید تا ملت افغان باالخره 
نموده و بی ثباتی، بی امنیتی، رکود اقتصادی و هراس و در پناه قانون اساسی، عدالت و قانونیت را تجربه 

آیا آشوب طلبان ! دهشتی را که در سراسر مملکت بوجود آورده اید، با ختم معضلۀ انتخابات از بین برود؟
اطراف تان که واضحاً زیر فشار آنان قرار دارید، میتوانند درک کنند که شما را بدون موجودیت قانون چگونه 

با عدم  «یا ارگ یا مرگ»ن تهیاعاب به ارگ برده و آیندۀ شکنن افغانستان را با شعار های میبه زور و ار
بین دو شاخ  شما را وجود قانونیت، با صلح تضمین نمایند؟ شاید مثل قصۀ مال نصرالدین، یکبار به قیمت جانتان

بحران و آشوب درافغانستان تمام  ، غافل از آنکه اصرار مذبوحانۀ اقلیت پیرو تان به قیمتانندگاو وحشی می نش
و بی ثباتی را همراه می آورد، چیزی که ملت از آن متنفر و خطرات این شاخ نشینی بدون شک  .خواهد گردید

خدای نکرده برای شان  «جنگ های کابل» بیزار بوده و خاطرات خونین زمامداری شما ها را در جریان 
برید که مردم افغانستان سخت از شما  اشپالق تان گمان می اگر شما و گروه خاک باد و. ترسیم مینماید

مردم  برای همهدفعات  ملت شکنی و دهشت افگنی به به را ون شما امتحانتانمیترسند، دقیقاً درست است، چ
 .داده اید افغانستان مظلوم 

 

و اوامر  «جان کری»  و تا چند به پایبا بازی با مقدرات ملت و مملکت، تاکی شب و روز میگذرانید یا هللا، 
 ملت افغانبی چارگی هر آن حمایت یک امریکایی را مذبوحانه به رخ ناچاری و  شماری میکنید و با وی روز

کدام پیروزی . به پیروزی رسیده ایدآنها  «!»با رای پاک  مردم با شما بوده و می کشید و هم قسم میخورید که
دهشت و هراسی که تولید نموده اید بیزار است، آنها شما را از دورۀ و کدام رای پاک؟ ملت افغانستان از شما و 

 .می شناسیدکامالً  خود را هم دقیقاً  شناسند، همانطور که شماجنگ های کابل خوب می
با یک تصمیم قاطع و خدمت به ملت، حق وظیفتاً امیدواریم که کمیتۀ نظارت بر انتخابات باالخره همت نموده، 

، تقدیم نموده و و منتظر نستان را با اعالم نتیجۀ تصفیۀ آراء برای کافۀ هموطنان پریشان حالمردم پریشان افغا
 !مهر ختم به این شعبده بازی تاریخی بگذارد

 

 .و من هللا توقیق


