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 اجتناب ناپذیری هر دو نامزد از قبولی نتائج قانونی انتخابات
 

داکتر  4712دور دوم انتخابات به روز دوشنبه هفتم جوالی  ابتداییکمیسیون مستقل انتخابات با اعالن نتائج 
کرد و مجموعۀ رأی داکتر عبدهللا  منامزد پیشتاز اعال ،فیصد آراء 4.62اشرف غنی احمد زی را با داشتن 

ولی داکتر عبدهللا عبدهللا به . اعالم نمود فیصد 2364عبدهللا را 
که برندۀ  دمی زن جار «اصالحات و همگرایی» تیمشحمایت 
 عبارت از یمثلثیک د که رار ادعا دارصبا ا و .هست انتخابات

ریاست »و« کمیسیون مستقل انتخابات»« و تداوم تحول»تیم 
و بناًء او  .صورت سازمان داده شده تقلب کرده اند به «جمهوری

 .زند می از قبولی نتائج انتخابات سر باز
و معلق بسیار  ادعایی را مطرح می کند که،داکتر عبدهللا عبدهللا 
چنین ادعایی به وسیلۀ مدارک و ، زیرا اثبات سؤال برانگیز است

 . اسناد، کار خیلی ها دشوار و تقریباً بیرون از امکان می نماید
 

بگیرش که ». که گویند می اندازدضرب المثل وطنی ما این ادعای جناب عبدهللا ما افغان ها را به یاد همان 
 :بنگرید که حضرت حافظ چه می گوید« !!نگیریت

 

 مفتی و محتسبمی خور که شیخ و حافظ و 
 چون نیک بنگــری هـمـه تـزویـــر می کنند

 
زور آوری و لجاجت و  این همهکه هنوز هم در قدرت استند، « جهادش»یاران دوران عبدهللا عبدهللا و آن داکتر 

و غنایم بدست آورده از دوران جهاد را باقی بمانند در قدرت و دولت که کنند آن می سامانی را برای ایجاد نا ب
حد آن از جنگ و تجاوز و اخطار و تهدید هم دریغ نمی کنند، تا خواست به منظور دست رسی به این .  پاسبانی کنند

نه تنها بی تفاوتی داکتر عبدهللا  در  این ادعا.  سخن گفتند موازی حکومت !!اعالماز  ناشیانه که به صورت بسیار
 . برابر ارزش های اساسی مردم می باشد، بلکه ضربۀ محکمی را بر وحدت ملی ما نیز حواله می کند

و  است و خیال تاس افغانستان واحد خواب کردن مردم( قطعه قطعه)حالی می سازم که  ،من به این آقا با اطمینان
مردم مانند خون در رگها و پیکر فرهنگ یک پارچه  که فرهنگ افغانستان واحد وباید شما با روشنی بدانید . جنون
مانند  ،نمک به حرامی در مسیر آن قرار گیرد همین خون در جوش دیار در جوشش است و هر گاه عناصراین 

مردم ما  ایجاد نفاق میانولی اینقدر عرض کنم که فکر . ی این خس و خاشاک را از مسیر خود نابود می کندسیالب
   .عمل بسیار وخیمتر از خیانت است

 ،هر سنگ و ذره ذره خاک این میهن ،فراموش نکنید که هر فرد این وطن . ی به گیسوی مادر وطن احترام کنیدبل
لطفاً آنرا  . کوه و دریای آن و دشت و صحرای آن برای وحدت به رشته های گیسوی مادر وطن بسته است

 :دهیدفرا و به فریاد مادر وطن گوش !! مگسلید
 

 های تـُست تا هنوز این شیره در رک  شـیــر دادم، شـیــرۀ جــــان دادمت
 ای تـُستـــدوِر پ ،حـلـقـه حـلـقـه بسته  مکسل این بندی که از گیسوی من

 استاد خلیلی افغان

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_ejtenabnapaziri_namzadan_azqabuli_nataej_entekhabat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_ejtenabnapaziri_namzadan_azqabuli_nataej_entekhabat.pdf
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و پیشی گرفتنش با آرای بیشتر مردم « تداومتحول و »جناب عبدهللا عبدهللا در مورد مؤفقیت داکتر اشرف غنی و تیم 
حرف می زند و ادعا می کند که این  تداومتحول و از یک کودتای تیم 
 . است برای گرفتن قدرت و رفتن به ارگ کابل یپیشتازی آنها کودتای

به فکر حتماً  !؟کورۀ کودتا چرا به یادش آمده استاین مفمی دانم 
به فرمایش ( جمعیت و شورای نظار)د شان که خوافتاده است کودتایی 

اجراء کردند و کابل  1994ال جنراالن رژیم کمونیست نجیب هللا در س
 .لگد مال کردند یجنگ داخلی میان تنظیم ارا ب

 

که عبدهللا عبدهللا در آن حضور آن کودتای ننگین جمعیت و شورای نظار 
تأریخ سیاه هنوز فراموش هیچ کس نشده و ثبت برهه ای از داشت 

 .افغانستان است
 

 !جناب داکتر عبدهللا عبدهللا 

به استناد مجلۀ معروف فیگاروی فرانسه که در همان زمان فرود آمدن هلیکوپتر )شما با دالر های باد آوردۀ امریکا 
نموده ملیون دالر نقد در پنجشیر ثبت  04حامل اعضای سازمان استخباراتی سی آی ای اضالع متحدۀ امریکا را با 

ی تومان های کشور آخوند هاحرف در همین جا تمام نمی شود .  از خود غرور و بلند پروازی نشان می دهید( است
اقالً دو کشور دومی  ،بیدار باشید که آنها.  هم این غرور را به خاک یکسان کرده استپاکستان های و کلدار  ایران

 :فراموش نکنید که  .شوند بردار نمیحق این ملت دست  دردوست ما نیستند و از دشمنی 
 

 را دیوار افگـند پـابوس سیـل از پا  بر تواضع های دشمن تکیه کردن ابلهي است
 

 : به گفتۀ شمس بزرگ
با بخود آئید که بعضاً !  شما بر اسپ بی زین سوارید و در میدان مردان می تازید و با عصای دیگران به پا روید

 .گزیدن بهتر استآرام و انسانی بر زندگی و ندیگران توافق کرد
 

جناب داکتر عبدهللا در اظهارات هیجان زدۀ خود در تاالر خرگاه لویه جرگه بدون کدام مبتدایی این خبر را به گوش 
 :ها رساند که

 «...ما افغانستان را تجزیه نمی کنیم. » 
 

 چنین جمله و خبری در فقدان هیچگونه سؤال و پرسشی معنایی را در ذهن شنونده اذعان می کند که در تۀ اندیشه و 
 .تفکر اظهار کننده چنین نیتی سایه افگنده باشد

 

 کرده در این سی و چند سال کافی افغانستان را خراب و مردم را برباد. افغانستان نباشیدبیشتر لطفاً در فکر بربادی 
 ! اید

 آخر شما هم فرزند این خاکید! بس کنید ! 
  افغانستان نباشید ویرانیدر فکر، 
  بپرهیزیدمردم ستم دیدۀ جنوب آسیا این کشور بزرگ و افتخار افتراق و از فکر .  

 

 :به این فریاد پژواک بزرگ گوش دهید
 

 دندان ها خواهد شکستمشت اگر گردیم ازآن  ـــاـم متــا جــدا هستیـــم انگشتان افگاریــــ
 شکست شـیـشۀ ناموس بی چون و چرا خواهد و آن ن اندر میان ایرا زین همه چون و چ

 

 نیست غیر هراس از "بیدل"چون " پژواک" دلم در
 "بـال ما را شوخی پـرواز ما خـواهـــــد شکست"

 

 پژواک              
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اند که گویا تاجیکان عزتمند، شریف و ستمکش ما را  جناب داکتر عبدهللا و همدستان حریصش به این رویا غرق
همراه با باشندگان رنج کشیدۀ کوهدامن زمین ما اعم از وطنداران نجیب پنجشیر، پروان و شمالی ما به خاطر 

 . اغراض آزمندانۀ اینان، جان و ثبات و آرامش خویش را یک بار دیگر قربان خواهند کرد
 نه 

ن وطنداران شریف ما دیگر اغوای شعار های تبارگرایانه و منطقه گرایانۀ شما را نمی این رویای بی هوده است،  ای
 . خورند

 

  اگر خدای ناخواسته شما آفتی را در افغانستان عزیز ما برپا کنید بدانید که در آن آفت تنهای تنها خواهید
 !!بود

  خواهید سوختً ن آدر شما و یاران تان فقط و در حریقی که در این کشور مشتعل سازید بدانید که 
 

 افغانستانو متحد م برابر ـردم باهـده باد تمام مـزن
 ان افغانستانــکـیـاد تاجــده بــــزنمنجمله 
 افغانستان باد پشتون هایزنده و 

 
 
 
 
 
 
 


