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 22/30/2312                      صوفیه عمر
 

 ؟نداد رای داد یا یأبه داکتر عبدهللا عبدهللا ر چرا
 

به  ،دواج های سیاسیزدویدن ها، ا من و تو مانده.  رأیبه انتخابات و گرفتن یا قاپیدن هموطن بزرگوارم: چند روز محدودی 
د چیزی من در مور ؟ یا حل مشکل افغانستان خواهد بود اینکه این انتخابات قانونی و در اوج خود رسیده!  نفع یکدیگر گذشتن ها

درین جا صرف از کاندید محترم جناب داکتر عبدهللا  گویم چون خواهران و برادران دراک ما نوشته های بیشمار نموده اند.  ینم
 رایسم که چرا بینو سطری می ،کنند خود را وانمود میوق زن و عدالت قین سر سخت حظاهر امر یکی از مدافعکه در  عبدهللا

ذشته و آینده، رنامه های گ، بوب خواهد بود که سوابقلی خیم ونداد. البته هر کدام ما خود مختار هست رأیداد و یا  رأی یو
سته یتصمیم بگیریم. کوشش کنیم شاو  در نظر گرفته وطنداران در برابر مادر وطن و را شخصیت و عملکرد کاندیدان انتخاباتی

 دهیم.بشت مملکت نودر تعیین سر بیشتر ری را نقشساال
 

 :هستندا را دارصفات ذیل  جمهوری کاندید ریاست عبدهللا عبدهللا، جناب داکتر
 نوع تعصب قومی ندارند. پدر اصلی شان به قوم تاجک و از پنجشیر هستند و پدر اندر شان از  ایشان هیچ گویند

جناب داکتر صاحب به خاطر پدر  داکتر صاحب هر دو را به یک چشم می بینند. پشتون هستند.ر از تباو  قندهار
هایش خود را پشتون ر پدر اندر و برادر اندرطکند و به خا پوشد و خود را تاجک قلمداد می اصلی اش پکول می

گاهی تاجک و گاهی پشتون قلمداد  خود را ،نظر به موقعیت و نمودهحساب کرده و لنگی قندهاری با شف بلند بسته 
 کنند!! می

 العاده دارند.  خارق استعداد ،کنند، مگر در اقتصاد و پالن گزاری اقتصادی گرچه خود را داکتر طب حساب می
م هستند. جناب شان پیش از جهاد به شناسند حتماً مؤید گفتار شناختند و می جناب شان را از نزدیک می کهکسانی

و یکا ران، امرای هند، ، جنگ ها، روابط با پاکستان،از برکت جهاد خدا اصالح کلوش کهنه نداشتند مگر امروز نام
 نحیث رهبرمسلماً م بیندوزندرا  ه ایچنین سرمای توانستند گر برای خودو چیز کم بلیونر هستند. ا ونریمل د پنجشیررزم

 ه باشند!داشت منابع سرشار طبیعی کشور میخراج ستا برای ی افغانستان و به خصوصاادی برصاقتپالن های  کشور،
 یمب وحسو افغانستان مها  توهین به افغان صاحب خسته شده اند و آنرا یرم جناب کرزویونیف از مردم افغانستان 

 یو دریش نده انهایت آموخت را دنیس پوشالب جناب داکتر صاحب از برکت روابط بسیار نزدیکش به امریکا، مگر کنند
فروشگاه های بیوورلی هل کالیفرنیا است و  ری اش محصول مفشنترین و معروفترینچۀ بیست هزار دالرهای سه پا

الر ارزش دارد. به این صورت در رقابت لباس پنجاه هزار د و گفتۀ خودش ساعت بند دست شان بیشتر از صد قرار
 جهان مقام اول را خواهند گرفت. یر هاسای جمهور و مقامات بلند پایۀ اکثر کشوؤقیمتی و مفشن از ر

 ند.ا پشت بسته از با کشور ها به خصوص برقراری روابط مخفیانه دست همه کاندید ها را دوستانه در تنظیم روابط 
 روسیه و عربستان هستند! یران، پاکستان،ا هند، امریکا، طرف عالقۀ ایشان کاندید فعالً،

 طول دوران قدرت  خاص خویش را دارند. در در مورد روش ومحترم دانسته  قدر رفاقت و ارزش قومی را نهایت
در تقرر شورای نظاری  صاً و خصو فشانی ها نموده شان برای حزب جمعیت به خصوص شورای نظار سخت جان

است. جناب شان در  و مسافرت های نوت انسان است که عالقمند دیدن چیزخاصی ها بسیار سخاوتمند بودند و هستند.
اعضای شورای به اکثر  برآورده ساخته،را این آرزوی شورای نظاری ها و جمعیتی ها  دورۀ وزارت خارجۀ شان

ند و اعضای بل ءتوانستند به حیث سفرا که اگر نام خود را نوشته می حزب جمعیت بورس دادند به این معنی و نظار
 کرتر،س پایۀ سفارت خانه ها و آنانیکه سواد نداشتند از پول شخصی خود برای شان مهر و تاپه درست کردند تا منحیث 

 ایند!من هوظیف ایایفدر سفارت های افغانستان در کشور های مختلف  آشپز، باغبان....
 کنند در عمل ثابت نموده اند که سخت تند رو و  از صداقت و حقوق زن صحبت می دطوریکه در کمپاین خو همان

 :شدند. شنیده اید کهداکتر صاحب در پس پیری عاشق  قاطع هستند!
 

 زند رسواییعشق پیری گر بجنبد      سر به 
 

   جناب داکتر صاحب  در یکی از سفر هایش به فرانسه عاشق دختر جوانی تقریباً نصف عمر شان شدند. این عشق
را  یمحترمه مریم نجف ،توانست این دختر جوان که بود نیرنگ و قیمتی هر ربود، خالصه به قرار داکتر صاحب را

 د اقتصادی کهاستعدا بر بنا. ندو بعداً به افغانستان آورد مسکون ساخته بیودر د او راعقد نکاح درآورد. مدتی به 
تهیه شتن خانم جوانش داهبرای خوش نگ را، بادی گارد و امثال آننوکر ،نه، خاارند و صاحب ملیون ها دالر هستندد

م اولی خان ،با تمام تالش های داکتر عبدهللا ر بود! ذگ ودزه مریم نجفی بسیار این خوشی ها برای محترم دیده بود مگر
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 بدهللاع داکتر ،فخریهمحترمه شود.  خبر میدواج دومی شان توسط یکی از دوستانش ز، محترمه فخریه عبدهللا از اشان
کند و  داکتر عبدهللا به مریم نجفی تیلفون میسازد که محترمه مریم نجفی را احضار و طالق بدهد.  را وادار می

خت انم فخریه سخ ،ندرسد می بی داکتر عبدهللا می اول مخان وقتی مریم نجفی به خانۀ که فوراً بیاید.  دهد دستور می
 ه مریم نجفی را فوراً طالق داده و خواهر بخواند وگر نهدهد که محترم یاست و به داکتر عبدهللا دستور م عصبانی

با در نظر داشت حقوق  جز اطاعت نداشت، ه ایکه چارداکتر عبدهللا  گذارد.  داند به محضر عام می می را آنچه
دانم به  نمی کند!! شب از خانه بیرونش می ،نیم و درخواند  خواهر می ،داده جوانش مریم را طالقخانم  فوراً  ،؟؟زن

 پامال ساختن حقوق زن نام گذاشت یا حمایت از حقوق زن؟؟ و  زیزن ستی ،لاین عم
  گرم وحدت شکنان و دشمنان همبستگی ملی باشند! رفقایش از حتی اگرداکتر صاحب در رفاقت بسیار محکم است 

ن به قیمت جانمایند ولو که  می و پیروی پشتیبانی ،صوص شورای نظاری ها همواره دفاعایشان از رفقای شان به خ
اعمال  کهاست  امرهللا صالح ،انی شانیکی از رفقای به اصالح جان جبه طور مثال  ها تمام شود!! و مال افغان

در موقع ضرورت  نیزامرهللا صالح ! امی و همفکر اوستداکتر عبدهللا همواره ح ولی !!نافرجامش به همه معلوم است
اه و شود، ر سرگردان از خانه و کاشانه اش می یوقتی خانم مریم نجف ،چنانیکهند. ک دفاع میعبدهللا عبدهللا  سخت از

مریم رفته و به  جناب امرهللا صالح به سراغ .شود به یکی از هوتل های کابل منتقل می و دیگر نمی بیند ه ایچار
خواهد خودش و  دهد که اگر می داکتر عبدهللا عبدهللا( به مریم اخطار می) ؟؟قوق زنح و علمبردار حمایه از مدافع
 !را ترک کند ودتر افغانستانزند دهنش را باید بسته کرده و هرچه نفامیلش زنده بما

  برای به کرسی نشاندن این  واست  "صداقت و حقوق زناحب در کمپاین انتخاباتی "اکتر صدیکی از شعار های عمدۀ
 کنند! را انتخاب نموده اند که در عمق مثل خودش فکر و عمل می معاون شان جناب محققشعار 

 
 هم جنس با هم جنس پرواز کند      کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ      :                        گفته اند

 در جواب موصوف  ال کردؤشان س و فامیل از جناب محقق در مورد متاهل بودن یخبرنگار ،در یکی از مصاحبه ها
 : خبرنگار گفت

من برای اولین بار  شان و به احترام به حقوق زن!! جِرئتمرحبا به ه؟؟ " رسمی" یعنی چ سه خانم رسمی دارند!!
در  کند! این ها واقعاً  میصحبت  در محضر عام به این وقاحت شنیدم که رهبری از داشتن زن رسمی و غیر رسمی

را وقت خانم رسمی و غیر رسمی  شود هیچ من در اسالم سنتی که در افغانستان پیروی می اسالم تجدد آورده اند!
ت؟ شاید فردای آنروز امرهللا ئر مورد از ایشان توضیحات میخواست، مگر به کدام جرِ نشنیده بودم. کاش خبرنگار د

عبدهللا زیاد است من  !! خالصه قصه های داکتر عبدهللاکشمت و یا ترک وطن کن رفت یا می صالح به سراغش می
 در مورد شان بیشتر چیزی نمی نویسم.

 

 است چه حاجت به بیانآنچه عیان است    
 

 
 

 برابر وجدانش خـــــم است عکس چنان می نماید که سِر عبدهللا عبدهللا در برابر ملت و دراین 

 
 تماالً احجناب محقق سخت نگرانم که  ،معاون شان و ، حرکات و اعمال داکتر عبدهللا عبدهللان منحیث یک زن افغان، از چشم دیدم

 عبدهللاهمچنان   از داشتن حقوق دست بشویند! باید گردد!!  و خانم ها اگر این دو برنده شوند، حال زنان افغان زار و ابتر می
هیچ اگر  و افغانستان است ( نمودن)تجزیه ط فعلیکه در شرائ می باشدتان نمودن افغانس فیدرالیدر فکر تغییر نظام و همواره 

ضمناً فراموش نشود که ایشان متهم به جرم هستند  تبدیل خواهند نمود!!ک الطوائفی ومل را بهحد اقل افغانستان  ازین طریق نشود
  با عرض حرمت توانند کاندید باشند. و از نگاه قانون ایشان تا رفع اتهام نمی

 
 پایان
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