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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 ۴۱1۲جوالی،  11         ماللی موسی نظام
 

 این چه شوریست که در دور قمر می بینم،
 همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

 

وی . را داده است« خودشان»عبدهللا عبدهللا برای ملت افغانستان وعدۀ تشکیل حکومت 
رئیس » رسماً اظهار نمود که برای اتخاذ چنین تصمیمی، منتظر است اول با اوباما

« باید»وزیر خارجۀ آن دولت را نیز « جان کری»حرف بزند و « جمهور امریکا
 !روز جمعه مالقات نماید

هده نمودیم که چگونه یکی از کاندید های انتخاباتی قبل از اعالم  ابتدایی رسمی آراء، با برهم به چشم سر مشا

زدن اصول و مقررات معینۀ قانون انتخابات و نظم عامه، نه تنها با کمسیون رسمی انتخابات مقاطعه نمود، 

مظلوم افغانستان را هراسان و بلکه با براه انداختن مظاهرات و ایجاد ترس و دهشت افگنی، مردم جنگ دیده و 

 .اقتصاد مملکت را دقیقاً به رکود مواجه ساخت

چون در اکثر قوانین اساسی ممالک خالی قانونی موجود است، در چنین  یک حالت غیر قابل پیش بینی، 

دولت برای پشتیبانی و حمایه  از روند و اصول انتخابات به اساس قانون، باید کاندید متمرد را تصمیم رئیس 

وظیفتاً متوجه مراعات و اجرای 

پرنسیپ قبول شدۀ چنین یک حرکت 

پسندیده . استوار بر دیموکراسی، نماید

بود که بعد از اعالم شمارش آراء 

ابتدایی، عبدهللا عبدهللا با مراجعه به 

ن شکایات انتخاباتی و ارائۀ کمسیو

مستند لست شکایات خویش مانند یک 

افغان متمدن و معتقد به متون قوانین 

اساسی افغانستان که دایر شدن چنین 

انتخابات و کاندید شدن وی را منحیث 

 .یکی از تابعین دولت، متضمن گردیده است، اینهمه قوانین و مقررات انتخاباتی را پامال نمی نمود

عمده این است که اگر داکتر عبدهللا رئیس جمهور آیندۀ افغانستان انتخاب گردد، آیا آنچه را که وی و سوال 
پوشالی وی تا مداخلۀ علنی ایران و  یغات اغراق آمیز مطبوعاتی مؤفقیتاطرافیان بی پرنسیپ وی اعم از تبل

مظاهرات و هیاهو برای هیچ، بوجود پاکستان ذریعۀ مطبوعات داخلی و خارجی و حمله بر هلمند، دایر نمودن 
 پ و یا گروه دیگری اجازه می داد؟آوردند، خود برای گرو

رئیس جمهور جدید، در حقیقت رئیس دولت « تحلیف»بدون شک حامد کرزی تا زمان  باید متذکر شد که
با بی حرمتی تام به  افغانستان و قانوناً باال ترین مرجع حقوقی دولت بشمار می رود، آیا پایین آوردن عکس وی

که عبدهللا و یاران وی گویا با حرکات دور از  «خیمۀ لویه جرگه»نحویکه در میدیا مشاهده گردید در داخل
می شمارند، مطابق قانونی است که « مؤفق»و یا« شکست خورده»تمدن و انارشیزم، خود را قبل از وقت 

افذ می گرداند؟ این حرکات در حالی صورت گرفت که عبدهللا با کامیابی احتمالی مقام ریاست جمهوری، ن
 :عبدهللا با صدای لرزان و سر و وضع پریشان فریاد می کشید که

 !اعالن میشود« !»به مردم افغانستان اطمینان میدهم كه بزودى حكومت خود شان
 !چیزى را باالى ما تحمیل كرده نمى توانداگرقطعه قطعه شویم حكومت تقلبى را نمى پذیریم و كسى 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_abdulla_abdulla_barai_mardom_afghanistan_tashkeel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_abdulla_abdulla_barai_mardom_afghanistan_tashkeel.pdf
http://www.graanafghanistan.com/wp-content/uploads/2014/07/111.jpg
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 !به ملت با غیرت، با شهامت و عدالت خواه افغانستان اطمینان میدهم كه نتیجه تقلب را نمى پذیریم
شاید منظور وی از عدالت حالتیست که گروپ بر سر قدرت او و ربانی بر ملت مظلوم افغانستان در جنگ 

حکمتیار و وحدتیان و بقیه روئسای تنظیمی، همه با هم معنی و مفهوم عدالت های کابل روا داشتند و با مقابله با 
 !را از ذهن کابلیان زدودند

 !من تمام مال و دارایى دنیا را به زحمت خواهریكه براى راى دادن پاى صندوق راى رفته، برابر نمى كنم
ع وخیم افغانستان و فرصت های گوناگون و چگونه عبدهللا آنهمه مال و دارایی باد آورده ای را که اوضا! یا هللا

وابستگی های مختلفۀ مستند و نشر شده، مانند تکت های التری، متواتر نصیب وی گردانیده است، طوریکه سر 
ولباس وی داد میزنند که از کجا تهیه گردیده 
اند، به زحمت یک زن فقیر افغان برابر 
نمیداند؟ آیا به عوض آنهمه تجمل، یتیم خانه 

ساخته است و یا مرکزی برای بیوه های  ای
بی بضاعت سرک نشین که در جنگ های 
کابل وی و همراهانش همه چیز آن بینوایان 

 !مظلوم را گرفته اند؟
حکومت « ؟!»وی به خاطر اعالم قطعی

در قلمرو سیاسی افغانستان جنگ « موازی»
زدۀ ویران که بیشترین باعث و بانی جنگ ها 

اً در همین شهری که گویا به زعم خود فرمان روا میگردد، شخص خودش و دسته و و ویرانی ها، مخصوص
 :گروپ معلوم الحالش بوده است، از همراهان چنین مهلت خواست

« جان کری». میکنم« اعالم»گپ زدم اعالن « اوباما»ا برای مردم خود بعد ازینکه با من این حکومت ر"
 .او هم گپ میزنم روز جمعۀ آینده به کابل می آید، با

مردم افغانستان از تمام ....می کنم« اعالم» را اعالن « ؟!»حکومت شان« !؟»من برای مردم خود 
 ".مکن« اعالم» از من خواهش کرده اند که حکومت شان را اعالن « !؟»مملکت 
منطقاً اساس و امکان داشته باشد، این مردم تمام مملکت چه وقت، چگونه و با کدام وسیله تقاضای  ادعا باید

را که کرزی با « زلمی رسول» ٪ آراء داکتر11تشکیل حکومت را از داکتر عبدهللا نموده اند، دیده شد که 
نموده بود، در « معامله»یت داکتـر عبدهللا، بــا ویحاتم بخشی و بدست آوردن امتیازات در آینده به تصور مؤفق

. تعلق گرفت« اشرف غنی»دور دوم در والیاتی مانند قندهار، هلمند، پکتیا و ده های دیگر، اکثراً به داکتر 
چرا؟ برای اینکه بسیاری مردم آزاده ایکه سوابق و تاریخچۀ حیات سیاسی و اجتماعی عبدهللا عبدهللا را 

 .انند، به وی رای نداند که ندادندباجریانات خونین آن مید
 ٪۲۲با آنهم اگر دقیقاً متوجه شویم، داکتر عبدهللا بازهم تقریباً فیصدی آراء نزدیک به دورۀ اول خود را که 

باشد، با زور یا با زر و حاتم بخشی همسایگان بدست آورده است، اینکه خودش ادعا دارد و بعضی ها میپرسند 
ه پس آراء چند کاندید که به طرفداری وی از انتخابات کنار رفتند، چه شد؟ این سوال ساده را باید از مردم ک

صندوق های رای رفتند پرسید، بار دوم به پای آموزش و تجربۀ نوی  میم گیری باافغانستان که با شهامت و تص
انتخاب نمودند انداختند، همـان طور که در مورد « خودشان»در دور دوم با کاندید جدیدی که  آرای خود را آنها

 .دقیقاً چنین صورت گرفت «زلمی رسول»آراء داکتر 

افغانستان، دولت جمهوری »: زمانیکه صفحۀ اول قانون اساسی افغانستان را می گشاییم، چنین می خوانیم
 «.احد و غیر قابل تجزیه می باشداسالمی، مستقل، و

همان مردمی که عبدهللا  عبدهللا ادعا دارد که وی را رهبر آیندۀ خود می پندارند، باید از نامبرده بپرسند که در 
، به چه دلیل تصمیم گیری وی به رئیس جمهور و وزیر خارجۀ یک مملکت دیگر «مستقل»یک دولت قانوناً 

مصارف هنگفتی برای کمپاین انتخاباتی مربوط و منوط میگردد؟ پس تعجب ندارد که ایران و پاکستان با 
. عبدهللا، از وی امتیازات غیر ملی ایکه حتی تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال می برد، تقاضا داشته اند

که نامبرده به اقلیت طرفدار خویش میدهد، می تواند معنی « موازی»آیا وعدۀ اعالم برقراری یک دولت 
همان آرزوی قدیم تقسیم افغانستان عزیز به شمال و جنوب و تشکیل ..... دداشته باش «تجزیه » دیگری جز 

 .انشاهلل این بار هم نیت بد قضای سر خواهد گردید! ای بسی آرزو که خاک شده .«تاجکستان بزرگ»

http://www.graanafghanistan.com/wp-content/uploads/2014/07/12366.jpg
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که  «پخپل سر - موازی»ید که در چنین عصر و زمانی وعدۀ تشکیل دولــت یحال شما خود قضاوت بفرما
« واحد»ء و حکومت ، میتواند عمالً دارای شورا، قضابوده و توسط مردم و برای مردم تشکیل گردددیموکرات 

معنی داشته می تواند؟ مثل اینکه حالت پریشان و عصبی و عدم کنترولی که داکتر عبدهللا در سخن  باشد،چه
 دقیقاً زیر سوال می برد از خود نشان داد، منطق عادی و قضاوت سالم وی را «خیمۀ لویه جرگه»رانی در 

از داکتر عبدهللا اینهم باید سوال شود که با پامال علنی قانون و مقررات انتخابات، اوالً چرا مانند کاندید های 
سراسر جهان، بعد از اعالم شمارش ابتدایی، نه قبل از آن، شکایات خود را رسماً به کمسیون مسئول پیش 

، به چه دلیل منحیث یک افغان متعهد، منتظر نتیجۀ نهایی اعالم «البته قانونی»مننموده است؟ ثانیاً برای هر اقدا
تی در عصر قدرتمندی حکمروایی وسیع و طوالنی دکتاتوری تنظیمی ح مارش آراء نمی ماند؟ البته سوابقش

ونی وی در نموده است، تجاوزات و تصمیمات غیر قان« برد حتمی»کامالً متقاعد به  حامد کرزی، عبدهللا را
 .انتخابات شاهد این ادعا می باشددورۀ 

بدون شک آنچه را نامبرده و اقلیت اطرافیان وی مرتکب میگردند، باعث هراس مردم افغانستان و سبب بحران 
و بی ثباتی جامعۀ افغانی و اقتصاد شکنن آن، در چنین مقطع حساس زمانی می گردد، مخصوصاً 

برود،  «موازی»ریکا اعالم نمود که اگر افغانستان به سوی یک دولت قدرت وزیر خارجۀ ام« کریجان»که
برای داکتر عبدهللا که توان خریداری یک دست . تمام کمک های امریکا و جامعۀ جهانی قطع خواهد گردید

 «جان کری»دریشی وی بیشتر از مصارف بیست فامیل مستمند افغان در یک سال میتواند باشد، اخطاریۀ 
تی ندارد، ولی ملت فقیر و مستمند افغانستان بیدی است که از کوچکترین بادی به لرزه میافتد و البته که اهمی

 .است ه را شبنم طوفانچخانۀ مور
انارشیزم و نا آرامی های اجتماعی دم « وظیفتا»در چنین حالت عجیبی، شخص رئیس جمهور بر حال که باید 

ات را متوجه مسئولت آنان و مقرر« اصالحات و همگرایی»رابه حکم قانون و نظم عامه بگیرد و گروپ 
 !با بیتفاوتی شاهد و ناظر این همه حوادث ناگوار می باشد انتخاباتی نماید، در گوشۀ ارگ

 :در پایان، میرویم به سراغ چند تبصره درمطبوعات
 !برندۀ اصلی این انتخابات مردم افغانستان هستند: یت ملی گران افغانستان مینویسدسا

تیم تحول و تداوم باور : "نفرانس مطبوعاتی در شهر کابل گفتمحترم داکتر اشرف غنی احمد زی در ک: کابل
مسیون شکایات دارد که اعالم نتایج ابتدایی باعث کاهش نگرانی مردم شده و زمینه را برای بر رسی های ک

اشرف غنی احمدزی در کنفرانس دیروزی، برندۀ اصلی این انتخابات، مردم ." انتخاباتی باز نموده است
 !افغانستان را اعالم نمود

 :عکس العمل بین المللی به اقدام تیم اصالحات و همگرایی
 گفت، قصر سفید واشنگتن از احتمال حکومت موازی سخن« خیمۀ لویه جرگه»پس از اینکه عبدهللا عبدهللا در 

در گفتگوی تیلفونی به عبدهللا گفته است که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات، هیچ « بارک اوباما»اعالم نمود که
 !دلبل توجیهی برای گرایش به خشونت و یا اقدامات مغایر با قانون اساسی وجود ندارد

خارجۀ انگلستان نیز با تأکید بر اینکه رهبران افغانستان باید از وضیعت موجوده در عراق درس عبرت وزیر 
 .بگیرند و مشاهده نمایند که عراق چگونه به این حالت رسیده است

اعالم داشت که هیج نامزدی نباید قبل از موقع معینۀ « یوناما»در همین آوان دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل 
 .انونی ادعای پیروزی در انتخابات را نمایدق
 

تلویزیونی طلوع میکوشد با راه اندازی مصاحبه  در زمینۀ اوضاع متشتج فعلی، شبکهباید جداً تصریح نمود که 

لود ماهی دقیقاً از آب گل آ ها و میز گرد های توطئه گرانه، جامعه را در حالت ملتهب و هیجان زده نگهدارد و

 !تنظیم کند یون طلوع با داد وفریاد و می کوشد، افکا رعامه را بصورت دلخواه خود، سازماندهی وتلویز.بگیرد

در ایاالت متحدۀ امریکا هم دسته هایی از جارچیان با شتارت، زمانیکه بعد از انتخابات، داکتر اشرف غنی 

ه پخش نمودند که وی در برای تداوی دندان متورم، چند روزی به استراحت پرداخته بود، مغرضانه آواز

باید باور نمود . با مریضی سختی دست به گریبان بوده و بستری میباشدواقع مری لند، « جان هاپکنز»شفاخانۀ 

که اگر در تشکل شخصیت انسانها، قضاوت سالم و صداقت مؤثر نباشد، داکتری ها و ماستری ها نقشیست بر 

 .، چه مشکلنزل، داکتر شدن چه آسان، آدم شدنای صاحب فضایل، درین خرابه م: شاعر میفرماید. آب

 پایان


