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 ۹۱1۲جون، ۹۲                 ماللی موسی نظام
 

 کشور به سوی بحران دادن آرزوی سوق دهللا بهعبدهللا عب
 قبول ندارمآراء داکتر زلمی رسول را بدست آورم، یا انتخابات را یا باید من همه 

 

و تشویش جریان دور دوم انتخابات و شعبده بازی های متنوع  در اقصی نقاط جهان با پریشانی افغان ما هموطنان
عبدهللا عبدهللا و تیم ملت آزار وی را از یکروز به روز 

 .دیگر نظاره می نمایند
در شرایط حساسی که قوای خارجی در حال ترک 

الب با جنگ جویان افغانستان است و حمالت لشکر ط
قاط مختلفۀ مملکت فراهم پراگنده نا آرامی وسیعی را در ن

 طوریکه صدها هزار بیجاشدگان سرسام بی سر ،آورده
عبدهللا و  اشانه اند،بی نفقه در حال ترک خانه و ک پناه و

و تشنۀ قدرت او هر آن به دسیسه و  یاران جاه طلب
توطئۀ جدیدی دست میزنند، طوریکه خواب راحت را از 
چشم مردم مظلومی که در آرزوی یک آیندۀ بهتر، دوبار 

 .نداحرام نموده تا صندوق های رای رفته اند، 
ای سیاسی داخلی و هاگر به سوابق عبدهللا عبدهللا نظر بیندازید، از همان جوانی با ارتباطاتی که وی با گروپ 

طی نموده است، به کار  با حوصله و راه طوالنی و پر پیچ و خمی را الحق که داشته شرقی و غربی ،خارجی
 کاش این جرأت استثنایی و تجارب استثنایی تر .متعجب نمی شویدروایی ها و کج روی های ابتکاری امروز وی، 

و  و طالب صلح و امنیت می گردید میتوانست به خیر و صالح مردم دردمند و محنت کشیدۀ افغانستان بکار میرفت
وطن  ریان جنگ های خونین کابل، انگیزۀدر ج شبه پیروی از استادان ،به عوض جاه طلبی و آرزوی قدرت

افغان و سرزمین آنان، در  ارضی ملتو تمامیت  ، ثباتو باور به اتحاد ملیمنطق ، همکاری، وابستگیپرستی، 
 .وجود وی تبارز می نمود

وی عمریست که با آگاهی کامل از اوضاع مشتت و عدم وجود یک امنیت قابل اعتماد  انرقه طلبفگروه تعبدهللا و 
عدم ثبات و تحکم اداری  در سرتاسر افغانستان با حمالت قوای خارجی، آوارگی ملیون های دیگر به داخل و خارج،

 عدم وجود یک دولت مرکزی قوی، ،و مخالفین مسلح های ناشی ازاعمال شورشیان طالب رامیآدر والیات با نا 
 خواست در چنین شرائط نا مطمئن و حساسی میتوان بوده اند، مگر «فیدرال» سیستمدایم به آرزومندی تشکیل یک 

 !مضمر دانست؟ «پالن»درین به جز از تجزیۀ افغانستان عزیز، را دیگری و انگیزۀ
ست ابهر حال، دیدیم که علی الرغم سنگ اندازی های دسیسه ساز دیگری، جناب حامد کرزی، کمپاین انتخابات ری

شرکت کرزی و  .دایر گردید یت شان چانس انتخاب شدن نداشتند،از کاندیدانی که اکثر« !»جمهوری با لشکری
ازبین بردن انسجام و پراگنده ساختن رای پشتون  «علنا  »، بعد از تقسیم و ترکۀ تعدادی از کاندیدان و برادران

 «زلمی رسول»باید تصریح کرد که داکتر. تشویق به کاندید شدن نمودرا  «زلمی رسول»داکتر عده ای، منجمله،ها
و تعدادی دیگر سوابق جرمی و جنایی نداشت و مال مردم را مانند  برعکس عبدهللا، محقق، دوستم، سیاف، خلیلی

نامبرده  با آنهم. وی برای کرسی ریاست جمهوری، آشکار بود متناسب نبودنبود، ولی واضحا  که نکرده آنان تاراج 
که اسمی  دادوعده ها  و «حرف زد»والیت به والیت سفر نمود و برای مردمی ،رئیس جمهور به همراهی برادران
 .از وی نشنیده بودند

 ان انتخابات را ببرد، با موجودیتبه قدرت و کمک آن «زلمی رسول» داکتر گروه کرزی خوب می دانست که اگر
 «ادامه»مملکت را با همین فساد اداری و خویش خوری های اسف آورکار  ساله تیم اداره چیان، 13و تجربۀ 
 .خواهند داد

فامیل  متداوم کوشش های با دیدان بسیار، نصاب را پوره ننمود وبا تعداد و موجودیت کان ءنتیجۀ شمارش آراچون 
بدهللا ع»و انتخابات به دور دوم رفت، داکتر  ساخت «زلمی رسول»داکتر نصیب  فیصد آراء را 11 صرف کرزی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_abdullah_abdullah_ba_arezoi_kashanedan_keshwar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_abdullah_abdullah_ba_arezoi_kashanedan_keshwar.pdf
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140627_k03_af2014_kabul_anti_fraud_protests.shtml
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ش تاز در میدان منحیث دو رقیب پی، عقب تر از وی با فیصدی «اشرف غنی»داکتر بیشتر و با شمار آرای  «عبدهللا
 .علم نمودندمسابقۀ جدیدی قد 

ما و شما ناظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ممالک مختلفۀ جهان می باشیم، چه بسی هرسال در جریان 
، حدس برد و باخت چقدر مشکل می باشد و هیچ گروپ یا حزب دیده شده است که تا لحظۀ اخیر شمارش آراء

در حالیکه . داشته باشند ه کاندیدان، قانونا  حق پیش گویی و اشتهارات را به نفع و یا ضرر رقیبی، نمیوابسته ب
که برای مغز شویی  دیده میشودشرایط در افغانستان ما باید در اکشر حاالت، متفاوت از دیگر ممالک جهان باشد، 

نه تنها در داخل با سر و صدای زیادی صورت گرفت، بلکه خبر  مردم عام، اشتهارات انتخاب عبدهللا عبدهللا
و پاکستان، با طمطراق و هایت و هویت در میدیا و  ناز دو همسایۀ غربی و شرقی، ایراانتخاب وی  «قطعی»

ت تا حد زیادی ارتباطات و سابقه داری کاندید را با آن ممالک االبته این حرک. مطبوعات هردو مملکت پخش گردید
، دقیقا  ذریعۀ عبدهللا عبدهللا شان ۀمنافع ننگین آیند مداخالت و برای دولت ها را برای بردن میدان مصارف آنو 

 .روشن ساخت
و بزرگ از کاندیدان بصورت عموم در دورۀ اول به کمسیون  ورددرین جای شکی نیست که هزاران شکایت خ

نفر، باطل اعالم شد و بر روی  هزار بیشتر از صد مستقل انتخابات رسید، تاحدی که در هرات صندوق های آراء
علنا   و گروپ وی را عبدهللا قهر و غضب عبدهللا کارت ها گویا نه تاپه و نه مهر رسمی موجود بود، که موجبات

 بار آورد
چون کرزی زمینه سازی نمود و با امتیازاتی که در صورت مؤفقیت بعد از چنه زنی ها و معامالت پس پرده، 

به  «زلمی رسول»، قرار شد داکترحاصل گردید، باالخره موافقۀ طرفین ه بود عبدهللا، از وی درخواست نمودعبدهللا
 این بود که گمان می کرد که عبدهللا اشتباه عبدهللا. میرفت بیروندر دور دوم بهر حال  نفع عبدهللا کنار برود، که

در دورۀ  و امثال آن ، جنوبیپشتون نشین مانند هلمند، قندهارکه از مناطق  «زلمی رسول»داکتر قسمت زیاد آراء
سایۀ عبدهللا و نام و  از مذکور مناطق مردم .چنین نشد البته که به وی سرازیر می گردد ، این باربدست آمده بود اول

چگونه میتوان مردمانی را که در  .رای نمی دهندنامبرده و البته که به  را می شناسند اوسوابق وی هراس دارند و 
ریخی دارند، وادار نمود که به کسی که عالقه و باور ندارند شهرت تا   ،و تصمیم گیری ، راسخداشتن ارادۀ مستقل

بنابران در بسیاری  زرگان قوم، با ارادۀ مردم تفاوت بسیار دارد،ان و ملک یا بوعده های سرخرمن خ اعتماد نمایند؟
هم به  و اوضاع بهتر آب و هوا را بیشتر زنان شان را درین دورهباید رایدهی  و دقیقا   چنین شد از مناطق افغانستان

 .آوردحساب 
رت می نماییم، عبدهللا امروز، طوریکه حوادث مربوط به شمار آراء دو رقیب را همه با تشویش و اضظراب نظا

بصورت در تار و پود تشکیالت دولتی و انفرادی،  عبدهللا با قدرتمندی و نفوذ آشکارای وی و گروپ معلوم الحال او
حتی  و آرای خود گردیده است و «اشرف عنی»متوجه اختالف فاحش بین آراء داکتر کامال  غیر قانونی، گویا 

بدون اینکه نظر به  بیشتر از یک ملیون رای جلو است؟ «اشرف غنی»داکتر «!»چرا مینمایند که و ادعا شکایت
ر نظر نگرفتن قانون انتخابات، با د ،قانون منتظر اعالم آراء نسبی کاندیدان از جانب کمسیون انتخابات می گردید

برهان »لجام  چون از همان عصر حکومت بی. قبل از وقت بر رای سفید و سیاه می گذارد انتقاد انگشتدقیقا   وی
میباشد، با جرأت شامل ه، در آجندای کاری شان عدم مراعات قانون و اصول مرتبروز، مداخله و تا ام« الدین ربانی

آقای امر  انتخابات، کمسیون آورد که یکی از مأمورین می که شمارش آراء را نمی پذیرد و بهانهمی دارد  اعالم
ن، رابطۀ ای کاندیدو برعکس مواد مندرجۀ قانون و تعهد و امضا از مقام خود عزل گردد« آنا  و فورا  »باید خیل

 . دسیون رسمی انتخابات قطع اعالم می نمایدهی خویش را با کم را یمراکز 
، به یقین مشت نمودۀ خروار، یعنی اگر اختیارات ادارۀ مملکت ویران و مردم بینوای آن بدست چنین اشخاصی بیافتد

طور مثال،  . خواند می ااهرات فربه مظ تر عبدهللا عبدهللا مردم رابعد . عیار خواهد گشت «زور کراسی»حاالت با 
و پیر در یک برنا ند نفر در حالیکه چ ناک وی را در بدخشان نشان میداد،راقدام غیر ملی و خطتلویزیونی این 

جوان داد میزد که نمیگذاریم،  قرار داشت بیانات میدادند، «؟»و عصبی میکروفونی که بدست یک جوان بسیار قهر
پیر مرد که حواسش جای دیگری بود، میگفت اگر باز همان ظالم . با ما چنین نمایند« ؟!»آسان نیست که خاینان

بعد پسر کوچک مکتبی فرصت ......، نمیشهبیاید ما قبول نمیکنیم، بخدا اینه که گفته باشم، ظالم ظلم میکنه« !؟»
 .کنیم، می کنیم بازبسیار می  مظاهرهما خوش نداریم، .... به بیربط گفتنیافت و شروع کرد 

های  «خرگاه»شخصی خود میدانند، در شهر کابل هرطرف  سی وی افغانستان را ملکیتچون عبدهللا و متعلقین سیا
سرک ها و محالت عبور و مرور اهالی نصب نموده و در بین آن چند جوان معدودی به خنده و  بزرگی را بروی
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م که مردم در حال یشنید .برای سینما و تفریح کمایی میشودرچی هم رند و جیب خنوشابه خوردن، اوقات خوشی دا
که مثل مارگزیده از ریسمان  همین مردم هراسانی... .می نمایند مظاهره چیان و کمپ نشینان رفتار دشنامی هم نثار

و  ا چشم گریانگروه عبدهللا، محقق و امثال آنان ببا کار روایی  ند و حوادث خونین را در همین شهردراز می ترس
 .تجربه نموده اند خون و آتش

ادعای تقلب در انتخابات از جانب عبدهللا عبدهللا بیشمار است که البته همه را قانون به وی با موجودیت اثبات و 
گفتگوی و در اجتماع پراگنده شده که  نوار صوتی ای تهیۀ ارایه به کمسیون شکایت انتخاباتی، حق میدهد، ولی

و یا امر  داشته باشد، بدون داشتن حکم محکمۀ با صالحیتهر محتوی ای که  ،را ریکارد نموده است «دونفر»
و معطلی  «امرخیل»بعد از استعفای آقای  گفت و کی شنید؟ ولی کی. و استراق سمع است ، دقیقا  جرمرئیس دولت

بازهم ادعاهای نا  ،نرسیده بود انتخاباتیبه کمسیون شکایات تا دیروز  در حالیکه تیپ مذکور اعالم آراء ابتدایی،
باالخره کار به میانجی گری سازمان ملل کشید، که آنهم طی یک . تمام دیگری از جانب عبدهللا مطرح گردید

از کاندید ها و  ،اعالمیۀ رسمی برای حفظ ثبات، وحدت ملی، شرائط شکنن اقتصادی، رفاه و آسایش مردم افغانستان
هرچه زود تر به این جنجال  به شکایات به اساس قانون بر رسی نموده و ات خواهش گردید کهکمسیون مستقل انتخاب

 .به آنان اعالم گردد در موضع مناسب پایان داده و آراء کاندید ها
 خلق نموده است،« عبدهللا عبدهللا» با همه  ترس وجنجال هایی که گروه اقلیت جالب و قابل امیدواری است که

دیتا »اعضای کمسیون مستقل انتخابات خونسردانه و به اساس وظیفه و وقت شناسی، آراء کاندیدان را داخل جدول 
ند، مثل فرمودۀ در اذهان پریشان مردم خلق میکانتخابات می نمایند که نوعی امیدواری را سیستم کمپیوتری  «بیس

 :بزرگواری
 .د، شتر بان همچنان آهسته می راندسمند تیز پای از تگ فرو مان

 

با را مشاهده می نمودید که معروف  «محمد محقق»شهر کابل، با تأسف هملن آقایروز جمعۀ در مظاهرات 
اقلیت ی احساسات اشته و جوانان گذ «افشارقتل عام »پا بر خاک شهدای به پشتی بانی از دشمن دیرینه،  ارتجاعیت،

 .زنده باد و مرده باد گویی های واهی، سرگردان سرک ها و جاده ها ساخته بودهموطن هزارۀ ما را برای 
دیده شود که عبدهللا که باخت را در تقسیم اوقات کمپاین انتخاباتی هرگز داخل ننموده است، با کدام بهانۀ دیگری با 

آزمون شده ای باال شدن بسر کوه ثبات وآیندۀ حساس مردم افغانستان قمار زده و بازی مینماید، نکند که پروگرام تلخ 
خدای نکرده باز هم برعلیه ملت مظلوم افغانستان در تهدید گردیده، اعالم و  که بار ها از جانب همراهان ویرا 

 .پیش گیرد
 :به دو موضوع متفاوتی بر خوردم «افغان جرمن آنالین»امروز در پورتال 

، مخصوصا  که ارقام و ده که قابل قدر و مطالعه استمنتشر گردی «فرخنده زهرا نادری»مضمونی از محترمه اول 
اینک . فیصدی هایی را در مورد اشتراک کنندگان در مظاهرات زنده باد و مرده باد گویی ها واهی شرح داده است

! نشینانمرگ بر ارگ ! ارگ باید تخلیه شود :که در نوشته درج است قسمتی از شعار های میان خالی مظاهره چیان
 : حقیقت است که !مرگ....مرگ بر اشرف غنی! خاباتمرگ بر کمسیون مستقل انت
 !زمینت می زند نادان دوست دشمن دانا بلندت میکند، بر

ان را زیر پا نموده وبا پشتی بانی همسایگان ملت دردمند افغعلیای  اد که مرگ بر همه آنانی که منافعپاسخ دباید 
 .برهم میزنندبی شرمانه  بازهم را ، ثبات سیاسی و امنیت عامهمردم مظلومفکری  دار افغانستان، آسایشغ

دیویدی ای منتشر شده است که اطفال زیبای وطن را در حال ترانه ای  در پورتال افغان جرمن، ،موضوع دیگر
 !بس کنید، کشتار انسان بس کنید: نشان میدهد

 پایان


