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 ۲۳/۰۶/۲۰۰۲                               قادری ، کبیر محمد

 

دارند اعمار آواز ضبط دستگاۀ یک نشدند جمهور ریس اگر عبدهللا آقای  
 

 پی قانونی نزاکت این به ایشان جناب اطرافیون و عبدهللا آقای آیا که میدارم آغاز سؤالی طرح با را مضمونم نخست
 کسی را مجازی صدای پخش و تکثیر اجازۀ هم نه و حقیقی صدای ضبط اجازۀ نه دولتی دوایر در که اند برده

 دارد؟

 اقای جناب بدینسو جمهوری ریاست انتخابات شروع از میباشد هویدا و اشکار ما رنجدیدۀ مردم اکثر به چنانچه
 مواجه چلنج با ایشان های قانونگریزی و ها قانونشکنی ذریعۀ را انتخابات پروسۀ ایشان محترم اطرافیان و عبدهللا

 .اند گردانیده

 مردمان غمبار چشمان ایشان تازۀ های قانونشکنی ساعتی هر ها روز بعضی گفت میتوان حتی هم یا و روز هر
 از حتی یا و قانونی غیر ضبط از سخن امروز. دارند می دعوت خراشیدن به را ها گوش و حیرت به را ما رنجدیدۀ
 را قانونشکنی زنگ ایشان جناب محترم اطرافیان و عبدهللا اقای جناب توسط دولتی اراکین از یکی صدای مونتاژ
 .اورد در اهتزاز به دیگر یکبار

 ریاست کاندید و اسبق خارجۀ وزیر ذهن در هنوز دیموکراسی که کشوری در میتوان چطور ، میباشد پرسش قابل
 افغانستان در را دیموکراسی عبدهللا آقای محترم. گشت رهیاب دیموکراسی به ، نشده نهادینه اش امروزی جمهوری

 و گری حیله ، قانونگریزی ، گویی زور یعنی دیموکراسی که نمایند می تعریف ای گونه به مردم برای
 ، قانونگریزی ایشان جناب اطرافیون و عبدهللا آقای حالیکه عین در که است این همه از اور حیرت. غوغاساالری

 خیال و خواب ، دارند دست در اجتماعی عدالت با مقابله در بران سالح سه حیث به را غوغاساالری و گری حیله
  .پرورانند می سر به نیز را قدرت تصاحب و جمهوری ریاست

 و اتهمات ، تخیالت محدودۀ در فقد و نیز را افغانستان رنجدیدۀ مردم های اندوخته و ها آموخته جنابان عالی این
 گرو در هم هنوز جنابان عالی این اذهان حالیکه در که اند ان از غافل مگر ، میدارند تلقی خویش های کمسوادی

 های اندوخته و ها آموخته ما جوانان بلخصوص ، ما مردم ، مانده گیر قید میالدی نود دهۀ های جنگ و جنگساالری
 عبدهللا اقای قانونشکنانۀ و مضحک های بازی بالخره و ها طلبی امتیاز ، سیاسی مطالبات که ، اند نموده کمایی را
 .دهند می قرار افزون روز های انتقاد دست به را ایشان محیل اطرافیون و

 از یکی شود می گفته دولتی اراکین از یکی" تیلفونی گفتار مونتاژ و ثبت"  قانونشکنانانۀ و مضحک بازی در
 گفتار مونتاژ و ثبت"  ایشان هدف البته که"  زنیم می هم را قمار همین وهلل"  اند فرموده عبدهللا اقای جناب اطرافیان
 میدان"  خیال را انتخابات میدان که جنابان عالی این. میباشد ان انتشار و تکثیر و دولت اراکین از یکی" تیلفونی

 این محیل جنابان عالی این که میشود معلوم پس. نمایند می بازی هم انتخابات نوشت سر با حتی ، اند نموده"  قمار
 .دارند می ریزی طرح اگاهانه را ها دسیسه

 را غربی دیموکراسی ایشان که میباشد این ایشان اطرافیون و عبدهللا اقای جناب اساسی و عمده مشکالت از یکی
 خود زعم به و دیده آنرا ظواهر فقط نیز ما افغانی-اسالمی کلتور از و مینمایند تفسیر و تعبیر نکتایی پوشیدن به فقط
 دارم تشریف" مجاهد" من میگوید بار ده هفته یک طول در عبدهللا اقای جناب: مثال. خواند می" مجاهد" خود را خود

 به( را خود های چپق کلیکسون) خودرا های پیپ کلیکسون داخلی و خارجی ژورنالیستان به بار ده هفته عین در و
 عالقه خود کشور ایندۀ به که ما جوان یک زمانیکه حاال خوب. دارند را بودن"  باز چپق"  ادعا و گذارند می نمایش
 یک که بیند می خود باز چشمان با و نماید انتخاب را زعیمی کشور ایندۀ سال پنج برای خواهد می و دارد

 هم گاهی و کند می معرفی" مجاهد"  را خود گاهی زمان عین در امروزی چپقساالر و دیروزی جنگساالر
 بودن محیل به که این از غیر به کند می فکر چه ، نموده جمع چپق یا پیپ خود های نکتایی تعداد به چپقساالریکه

 .باشد برده پی عبدهللا اقای

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qaderi_kabir_abdullah_dastgahe_zabte_awaz_election1393.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qaderi_kabir_abdullah_dastgahe_zabte_awaz_election1393.pdf
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 مهمان"  برنامه - تیوب یو: منبع)  ؟ چپقساالر هم باشد مجاهد هم حال عین در که باشد دیده را مجاهدی کسی ایا
 .الرحمن مجیب نامه بر مجری" یار

 http://www.youtube.com/watch?v=bgc7MQRJHUA 

 

روا داشته باشم ، مگر از ان جای که  البته هدف من این نیست که به جناب عبدهللا و یا اطرافیون شان کدام توهینی

جامعۀ ما به هر کاری و به هر شغلی ضرورت دارد ، و از ان جایکه " چپق ساالری " هنوز به حیث شغل خود را 

تثبیت نکرده ، پیشنهاد من این میباشد که اگر جناب اقای عبدهللا در انتخابات نا کام شدند ، میتواند دستگاۀ ضبط اوازی 

ند ، زیرا شوق و عالقۀ روز های اخر جناب ایشان به ما میرساند که جناب عالی به " ضبط اواز ، مونتاژ را بنا نمای

  اواز و پخش و تکثیر اواز " عالقۀ فراوان دارند. چنانچه همه میدانیم در اکثر کار ها عیبی نیست ، به جز از حیله

 بازی ، نیرنگ بازی ، قانونشکنی و ...

 

 ومن هللا توفیق

 ټول افغانسایت ملی تشکر از با 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bgc7MQRJHUA

