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 2۰/۰۰/2۰1۲        نظام موسی ماللی: نویسنده و ناشر

 به کجا می رویم؟
 یاتسآیندۀ مردم افغانستان، پیچیده در غباری از حد

 

دولت موازی به  تشکیل یک و تهدیدات به« خیمۀ لویه جرگه»بعد از جریان محیرالعقول شورش و بلوا در 
منظور عدم قبولی نتایج ابتدایی و مقدماتی شمار آراء، که عمق و انگیزۀ آن بس درناک و ملت ستیز بود، با پا 

و وعدۀ تشکیل یک از در صلح در آمده « گویا»در میانی امریکا، هردو کاندید ریاست جمهوری افغانستان
 ت عنوان ـــتح« !؟»حکومت ائتالفی

 .را به مردم هراسان وطن وعده دادند «اتحاد ملیحکومت »
و گنجایش آن در پیکر متفاوت  شکل حکومت  یکدر مورد همکاری های آینده برای تشکیل رسمی وعملی 

نظام فعلی که با وجود عدم مراعات قانونیت، پامال عدالت و موجودیت فساد وسیع اداری، بازهم از نگاه 
 .ساسی موجوده قرار گرفته است، دور از امکان به نظر می آیدپرنسیپ و اصول در قالب قانون ا

 مختلفۀ در پایان شمارش آراء که خود سوالیست در مورد زمان و نحوۀ عملیات آن با کار شکنی ها و مشکالت
که رئیس جمهور منتخب  «گفته میشود» ،روز افزون

که « !؟»کاندید ناکام را به صفت آمر شورای اجرائیوی
ر از یک و زیر کابینه را خواهد داشت، به قدرت باالت

نحوی در ادارۀ مملکت سهیم میسازد، اما چگونه و به 
اساس کدام قانون و سیستم حقوقی؟ در صفحات و 
اوراق قانون اساسی افغانستان که بلند ترین مرجع در 
نوع خود است، هیچ اشاره ای ولو در یک حالت 

ی که استثنایی در مورد احراز چنین یک کرسی ا
صالحیت باال تر از یک عضو کابینه داشته باشد، دقیقاْ 

چون این رشته سر درازی داشته وبرای . موجود نیست
سیستم حقوقی افغانستان بی مفهوم و کامالً مغلق است، 
هموطنان را دعوت می نماییم که در همین پورتال به 

مختلفه و مراجعه نموده و با زوایای  «اظمسید عبد هللا ک»مضمون جامع، مستدل و همه جانبۀ محترم داکتر 
ست، شرایط غیر قابل پیش بینی ای که متأسفانه سردچار یک ملت آرزومند صلح، قانونیت و امنیت گردیده ا

  .دآشنا گردن
در چنین حالت شکنن و پر از بیم و امید، دیده میشود که تخریب کارانی که حتی آسایش فکری و امیدواری 

برای شان مفهوم و ارزشی ندارد، با اشتهارات ومصاحبه ها در میدیای افغانی و خارجی، مردم برای آینده 
بیانیه های خارج از چوکات فیصله جات قانونی دولت افغانستان، ذهنیت همگانی را مغشوش و متأثر می 

نگاران  قابل یاد آوری و جالب است که مقابل کمرۀ عکاسان و خبر «محمد محقق»در زمینه مصاحبۀ . سازند
به صفت نحوی آمر اجرائیوی در کاندید برندۀ انتخابات، به صراحت اعالم نمود که بلی، تا یکسال و چندی 

 تغیر شکل داده و نامبرده  «رژیم صدارتی»امور مملکت و اداره سهم فعال میگیرد و بعد از آن، سیستم به 
 .کابینه را تشکیل می نمایدمنحیث صدراعظم 

 

هر روز  «امرهللا صالح»و شخصیت های شناخته شده ای چون« فاضل سنچارکی»ی مانند میبینیم که اشخاص
، تصمیم گیری های غیر قانونی خود «محقق»اناتی که گنجایش حقوقی آن صفر است، ارائه مینمایند که مانند بی

 .حتمی است «ارگ»اختیارات اداری خواهند داشت و یا رفتن ما به « !؟»آنهاست، از قبیل، هردو رهبر
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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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

 

از نگاه حقوقی، تغیرات اساسی را در طرز کار و شکل دولت افغانستان، آراء مردم آن با تشکیل یک لویه 
مری جرگه ایکه ریشۀ ملی و تاریخی برای حضور تمام اقوام دارد بوجود می آورد که در نتیجه آراء اکثریت 

خونین وطن علناً جای پای سیاهی داشته  د، نه تصمیم گیری شخصی که خود در صفحات تاریخاالجرا میگرد
 . است و امروز با اشک و آه از مردم ما و ملت ما طرفداری می نماید

وابسته  های موضوع قابل تشویش در آیندۀ نامعلوم مردم افغانستان، امکانات موجودیت و حضور همان گروپ
ت مظلوم افغان، به ارادۀ  نا به تنظیم های جهادی ای است که علی الرغم تعمیل جنایات بشری بر مل

سال اخیر با چپاول کمک های باز سازی  1۱به کرسی های دولتی نصب شده و درین « زلمی خلیل زاد»روای
 . و دارایی های عامه، دقیقاً باعث و بانی فساد اداری، بیعدالتی، فقر و نقض حقوق اتباع مملکت گردیده اند

جمیعت و شورای نظار و متباقی تنظیم های جهادی، گامی و همراهی ز هم با همبنابرآن اگر حکومت آینده با
نتواند که روشنفکران و تکنوکرات ها و قشر وطنپرستان خبره و صدیق را در اکثر امور دولت بگمارد، با 
اشغال کدر های دولتی توسط سابقه داران و فرزندان آنان، اوضاع نابسامان افغانستان همان آش خواهد بود و 

 . کاسههمان 
خطر بزرگ همانا موجودیت فساد بینظیر اداری است که بازهم ریشۀ انکشاف اقتصادی را در سکتور های 
ملی زراعتی و صنعتی مثل این دورۀ که فرصت های طالیی شگوفایی مملکت علناً و عمداً به هدر رفت، 

برای پیشبرد امور برق و  خواهد ساخت و اشخاص غیر فنی مثالً مانند انتصاب محمد اسمعیلمنجمد خشک و 
 .نابود خواهند نمودعمداً آبیاری، سیر تکامل جامعه و اقتصاد را 

 «یونس قانونی»قبل از ختم مبحث، اخیراً در اخبار دو موضوع تعجب آور را  دیده و شنیده باشید که اوالً 
ا برای تشکیل یک معاون انتصابی جناب رئیس جمهور به صراحت اعالم داشت که گویا صلح بین کاندید ه

آقای « !»کامالً مفکوره و نظر افشاء گشتۀ معاونین خبره و عاقبت اندیش و امنیت پرور« اتحاد ملی»حکومت 
 . وزیر خارجۀ امریکا «جان کری»بوده است، نه از آقای «کرزی»رئیس جمهور

در مجلس نمایندگان امریکا استکه دیروز عضو مهم کانگرس یک  «جان مورن»موضوع دیگر، همانا بیانات 
جای تعجب است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، : چنین اظهار داشت با عصبانیت آنکشور
حضور تمام اتباع خارجی به شمول مأمورین ملل متحد را در عملیات انتخابات و نظارت  «جمهور کرزی»رئیس 

برای « جان کیری» در حالیکه درخواست ارسال انست،خود دت ملی مردم منع نمود و آن عملیه را بر علیه حاکمی
« بارک اوباما»امریکا و اصرار وی از رئیس جمهور  «حامد کرزی»میانجی گری، دقیقاً توسط شخص 

 !یا هللا. صورت گرفته است
 پایان


