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 17/06/2019                            عارف عباسی

 حنه اهی تمثیل هژده سال!ص 
 

شاهد اعمال العجائب والغرائب توسط دستگاه حاکمه و در افغانستان نه تنها که ما  ی که گذشت،در طول این هژده سال

 قوای مقننه و قضائیه بودیم و آن چه در تصور ما ناممکن جلوه میکرد امکان پذیر شد. 

یی عامه و جایداد گران و غاصبین دارامستبدین، متجاوزین، غارت  جمعیت رهزنان، قاتالن، ناقضین حقوق بشر،

و کالن قوم حاصل « سیاست گران»وردار بودن از قدرت و کسب ثروت های سرشار نامشروع لقب خربینوایان با ب

زاد وسیلۀ  ختن خلیلاان را با بدام تزویر اندتو با سرنوشت مملکت بی باکانه سر بازی گرفتند. موضوع صلح افغانس

 قرار داده اند.حصول مقاصد و منافع خود 

به  ولیدیگرانی تا زمانی که در مقامات ارشد دولت قرار داشتند همه امور بر وفق مراد بود، یعنی دنیا گل و گلزار 

آوردن اجیران و معاش م تمرد بر افراشته با گردـ  لـ  نشسته عاز مقامات قدرت دست زیر االشه نمجرد برکنار شدن 

)گرچه وجود نداشت( را در آزمون قرار داده و پیهم داد زدند که  قانونخوران خود نظم عامه را برهم زده حاکمیت 

های بزرگ باید ه دل بپرورانند ولی در چنین آرزوحکومت مؤقت می خواهیم. خوب مردم حق دارند هر آرزویی را ب

سیل مردان  کار بیندازند. تهدید ها، شعار و آوردنه بر و توسط کدام مرجع ونه، چطوعقالنیت چگ تحقق آن را در

 بیش نیست.  یمسلح به کابل در حالی که قوای خارجی مستقر و در نظارت است، بولهوسی و خیال پردازی

ر ـواتـت آن متـوانی وقـاتـم نـالـی در عـا شنیدیم ولـن هـتـون ساخـا و واژگـن هـتـم ریخـا در هـام هـیـا از قـارهـا بـم

 به آینده موکول شد.

شور هیچ کاست که در « شورای نامزدان ریاست جمهوری» تشکلقصه کوتاه که از عجائب بی سابقۀ دنیای سیاست 

ی خنده و مزاح شما حق دارید که باهم گرد آمده برای اختالط و صرف چا !دنیا رواج نداشته. خوب، نامزدان صاحبان

 .مجلسی داشته باشید
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 2از 2

  مگر آیا شما در ایجاد چنین تشکلی جانب قانون را در نظر گرفته اید؟ 

 ت و اعتبار شما چیست؟ که از لحاظ قانون اهلیت، حکمی 

تا دیروز به هر مقامی که بودید فعالً مثل محمد عارف عباسی یک تبعۀ عادی بوده تا معلوم شدن انتخابات هیچ نوع 

صالحیت قانونی اجرائیوی ندارید، و تحت هیچ نامی به جز نامزد انتخابات ریاست جهوری به حیث یک تشکل سیاسی 

شکل برای تبادل نظر باشد و از یازده نفر هشت نفر در امور سیاسی، اقتصادی و ثبت شده نمی توانید. و اگر این ت

 نفر کنار رفته و میدان را به دیگران واگزار شوند.ه مشترک داشته باشند و باید هفت اجتماعی وجو

شورا گفت که رئیس جمهور در تقرر فالن وزیر با ما مشوره نکرد. به اصطالح  روز گذشته یکی از اعضای این 

ینید. چرا بر پشقل سوار و کشمیر می ب ؟مغز پیاز و کجای پیاز استید رانگیخت و پرسیدم که شما سر پیاز، تعجبم ب

 دلیل مشوره کردن رئیس جمهور با شما از لحظ قانونی چیست؟

 یک شاگرد مبتدی حقوق می داند که شما در شرائط فعلی یک تشکل غیر مجاز قانونی استید.

ات بلند اگر اشرف غنی احمدزی برای پیش برد امور و خیر مملکت چنین می کند در موضوع تقرر اشخاص در مقام

خوب، اعتراضی نیست، ولی اگر از این مقرری ها برای بهره برداری در مبارزات انتخاباتی خود سوء استفاده می 

 ولسی جرگه است کند به رؤیت اسناد جلوش گرفته شود و  یگانه مرجع با صالحیت برای ممانعت از این اقدامات او

که یکی از وظائف آن نظارت بر کار کرد قوای اجرائیه است که با صدور حکمی به اکثریت آراء فیصله کند که 

 رئیس جمهور تاختم انتخابات حق تقرر اشخاص را باالتر از رتبۀ رئیس ندارد.

 "زدان انتخابات ریاست جمهوریــــــــشورای نام"

 ،دـارنه در کار حکومت را دـلـداخـه حق مـاً نـونـانـق

 ذه و پرسان را.ـؤاخـق مـه حـن

ق محاکمۀ رئیس جمهور پیشین را با اجازۀ ـاد حـنـاد اسـیـنـد بر بـانتخاب شجمهور ث رئیس ـیـه حـبدام شان ـکر ـاگ

 پارلمان دارد.

 

 

 

 تذکر: 
 

خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با هرگاه 
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر
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