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 حیرت مردم از نپذیرفتن نتائج انتخابات اعالن ناشده 
 توسط داکتر دو دفعه عبدهللا

 

با عرض معذرت از دوستان گرامی، در این روزها از بس بار بار عبدهللا عبدهللا نوشتم که انگشتانم بکلی خسته شده 
عبدهللا خواهم نوشت )داکتر دو دفعه عبدهللا!( امیدوارم برای برای آسانی کار ازین به بعد بجای داکتر عبدهللا  اند! 

همان داکتر  جزه این کسی نخواهد بود ب دوستان غلط فهمی نشود که فکر نمایند این داکتر )دو دفعه عبدهللا( کی باشد؟ 
 های دست شج انتخابات هر دو پا را در یک موزه نموده و علی الرغم تال عبدهللا که برای نپذیرفتن نتائعبدهللا

ت که باشد ریاس حالت کوما انداخته و فقط هر قسمیه طرفه ب اندرکاران ملی و بین المللی این انتخابات خود را یک
 خواهد!! جمهوری می

 

 یاد دارم که انتخابات شامل این قدمه ها بود:ه من از سابق ب
 1 - .آمادگی کمیسیونهای انتخاباتی برای برگزاری انتخابات 
 4 - یدان با ارائۀ اسناد مورد ضرورت.ثبت نام کاند 
 3 - .تشکیل ستاد های انتخاباتی 
 2 - .آغاز کمپانهای انتخاباتی 
 5 - .دوران سکوت 
 6 - .)برگزاری انتخابات )رفتن ملت به پای صندوقهای رأی 
 0 - یربط.ذتوسط نهاد های  اءشمارش آر 
 8 - .اعالن نتائج قسمی در چند مرحله 
 9 - ائی.ج ابتداعالن نتائ 
  11 - لبات و تخلفات از جانب کمیسیون شکایات.قای مرتبط به انتخابات در زمینۀ تبررسی شکایته 
  11 - اعالن نتائج نهائی. 
   انتقال قدرت!  - 14و 

 

  اگر کدام چیز دیگری از جانب من فراموش شده باشد، دوستان دیگری میتوانند عالوه نمایند اما:
جار و جنجالهای آن جریان دارد، در یافتم که یگان گپکهای دیگری هم باید در این در انتخابات افغانستان که هنوز هم 

 پروسه وجود داشته باشند، یعنی عالوه بر مطالب ذکر شده در فوق این چیزها هم ضروری اند:
  1- .پیش داوری ها در مورد نتائج انتخابات 
 4 - .بهانه گیری تقلب همزمان با خبر شدن از شکست احتمالی 
 3 - .قطع رابطه با نهاد های قانونی انتخاباتی 
 2 -  کمپیوتری بمنظور جعل صدا ها و تصاویر تقلبی. ضبطفعال سازی مرکز 
 5 - .مستند سازی جعلیات و تحریک مردم با استناد بر آن 
 6 - .دامن زدن به اختالفات قومی 
 0 -  افغانی روزانه برای مظاهرات. 1111پرداخت پیردیم الی 
 8 - .بی اعتمادی به همه مردم حتی بخود 
 9 -  فقدان روحیۀ تصمیم گیری و نومیدی از ملت و شاید چیز های دیگری هم باشند اما من همینقدر را

 بخاطر آوردم.
 

با  ءادفعه عبدهللا با کسب بیشترین آر رهبری داکتر دوه آیم بر سر اصل قصه: تیم اصالحات و همگرائی ب حال می
طبل شادی و پیروزی را به نوازش در آورده با جلب هـ ش 1393ابات ریاست جمهوری سال تقلب در دور اول انتخ
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چهره های نسبتاً مطرح دیگر دور اول انتخابات، در دور دوم خود را پیروز صد در صد میدان دانست بیخبر از اینکه 
عه رهبری داکتر دو دفه رائی بدر پشت صحنۀ انتخابات دور دوم حقایق دیگری نهفته اند، هرچند تیم اصالحات و همگ

دانست که با رفتن به دور دوم انتخابات مزۀ تلخ شکست قطعی را برای بار دوم نیز خواهند چشید  خوبی میه عبدهللا ب
 ماند. بند تیم مانند عنکبوت در تار خودشاما این 
 و بازندۀ این دور را نمیصورت رسمی هیچ برنده ه دانند که نتائج  دور دوم انتخابات تاکنون اعالن نشده و ب همه می

داند، تنها تیم اصالحات و همگراهی است که یک روز بعد از انتخابات با سردادن شور و فریاد تقلب و تخلف انتخابات 
 این دور را غیر عادالنه خوانده و با نپذیرفتن نتیجۀ اعالن ناشدۀ آن مردم را به حیرت انداخت!! 

 ، بناًء برای یک لحظه هم صبررش از ناظرینش دریافت که ناکام مطلق استدفعه عبدهللا با گرفتن گزا4جناب داکتر 
، یکباره زند راه انداخت! این جناب که الف رهبری ملت افغانستان را میه نکرد و بیصبرانه فریاد تقلب و تخلف را ب

 د!ایشان همرکاب ان از مجرای قانونی بیرون پرید و دست به ماجراجوئی زد که در این راستا تیمی ار اوباشان نیز با
رده ک جمعدورش ه دفعه عبدهللا که تیمی از استفاده جوها و فرصت طلبان را با وعده و وعید کرسی خیالی ب 4داکتر 

 بود، اینک در جنجال ایشان قرار دارد! 
 آخر چرا؟ چرا؟ 

 شد؟  چرا باید ملت دست کم گرفته می 
 شمرد؟ می فقیب را ضعیچرا باید تیم ر 
 گرفت؟  حمزاه چرا سیاست را ب 
  چرا بر اختالف قومی دامن زد؟ 

 

این ملت آگاه است، آنانیکه تا به اکنون به امید کرسی و امتیاز از دنبال عبدهللا خان روان بودند مانند وی خام نیستند، 
 هبست ب ن برآمدن از بنوراه بیر یا وی ادامه دهند و هریک در جستجوتوانند بیش از این ب شود که نمی دیده می

که در برابر پیردیم روزانه در تظاهرات نمایشی سازماندهی شده توسط  خود استند و در ضمن آنانی وجود آمده برای
نمایند، تا چه وقت به این روند ادامه خواهند داد؟ یک روز پردیم هم خالص  شرکت میتیم اصالحات و همگرائی 

 شدنی است و پلوهای کنار خیمه ها هم!
 

 دفعه عبدهللا! 4ای داکتر 
نی و دو گوشت، تمام هنرت فقط به تشویش انداختن دو روزۀ ملت است که آنهم دیر نخواهد پائید، چرا ما آخر تو می

ره ای چانس برنده شدن را نداری ذدانست که در دور دوم انتخابات  ترین انسان این سرزمین می دانی؟ عادی نمی
 اما منطق خودت منحیث یک عنصر سیاسی برابر عوام این وطن هم نیست. 

ماتی چون گوسفند چاق و الغر که خود شامل اسناد تقلبی ساخته بودی، برای چندی ودی که با استعمال کلخوش ب
فند، ماتی چون گوسکنی. از اینکه  کل ذهنیت عوام را بفریبی اما نشد این ملت هوشیارتر از آن است که تو فکر می

خام تو و تیمت نیز در زمینه زیاد دوام نکرد بلکه گاو، بز و حیوانات دیگر در کارزار سیاسی کاربرد ندارند، تالش 
 با این راهکار نیز خود را بی پرستیژ ساختید.

 دفعه عبدهللا!  4جناب داکتر 
ی با اخالق و سیاستمدار را ها هائی که داری چرا حد اقل در چوکات سخنگویان تیمت انسان با همه کمبودی راستی

 نگزیدی؟ 
o ؟ بی مباالتند گویانت اینقدر احساساتی و چرا سخن 
o  چرا آنان در سخنوری شان رعایت عفت کالم را یاد ندارند؟ 
o دار برخورخصوصیت گویانت از این  اما از تو چرا پرسید، خودت در کجا نزاکت سیاسی داری که باز سخن

 باشند! 
 گویان!! رهبر و همین سخن انهم و همین تیمقول معروف ه ب  

 

 شما:ه مفت و رایگان بدون چشم داشت به پیردیم و یا امتیاز دیگری ب در اخیر یک مشورۀ جانانۀ
دانم بسترت نرم و گرم است، با درامدن در بستر و ماندن سر بر بالین نظیفت یکبار بدون اینکه کسی را در  لطفاً! می

دور  ه چند انساندور و برت داشته باشی فکر کن و گذشته ات را خیاالً مرور کن که چه بودی و چه استی؟ اینقدری ک
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شوی، برای رهبر شدن یک خالقیت کار است که باید از  ترا رهبر خطاب کردند با این رهبر نشدی و نمی پیشو 
 خود نشان بدهی! 

 بیا و حرف مرا گوش کن، هرچند شاید فرد ساده ای باشم اما نه آنقدر ساده به اندازۀ تو! 
ردم را احترام کن، نتیجۀ انتخابات را هرچه که است قبول کن اگر مبیا و با مراجع قانونی انتخاباتی کنار بیا، رأی 

 یقین چنین خواهد کرد! ه حریفت برنده شد برایش تبریک بگو و اگر تو برنده شدی حریفت ب
 فقط همین راه را داری برای بازگرداندن اتوریتۀ از دست رفته ات.

 
 زنده باد افغانستان

 افغانستانینده باد وحدت ملی ملت پا
 افگنده باد دشمنان افغانستان در هر لباسی که باشند سر
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