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آیا آنچه را گروه عبدهللا در حق ملت روا میدارد، آخرین تالش است به 

 مقابل ناکامی مطلق؟
 

 
 بریم پیش می ها بهطرزالعملهای انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و سیون: تمام فرایندکم

 

در پهلوی جریانات أسف آور کودتا ها که سر آغاز همه بدبختی ها، جنگ ها و بربادی علنی یک ملت و سرزمین 

شان گردیده است، نباید فراموش نماییم که گروه و گروپ هایی که زادۀ جنگ ها و وابستگی های شان به غیر و 

ً به همسایگان غدار  افغانستان بوده است، نیز موجبات هزاران درد بیدرمان در حق مردم مظلوم وطن ما دقیقا

 بوده اند.

م با پرچ«  بادار»از جنایات وسیع خلق و پرچم وابسته به شوروی که حساب شود، که بعد از سقوط شان به امر 

نامنهاد تنظیمی هریک با متعلقین گروه های بقیه شورای نظار و گروه مسعود ائتالف نمود و خلق به حکمتیار و 

ال فع کمر بستند و در مملکت جنگ زدۀ ویران ما برای تار و مار ملت پیوسته و ایرانی و پاکستانی و عرب

ه و جنایات دامن گردیدند. البته تروریستان عهد عتیق ساخت پاکستان را که جمیعت بیرحم و آدمکشان طالب

 م بیدفاع افغانستان نباید از یاد برد.د، همچنان در قلع و قم مردباش دارشان

 دو پادشاه در یک اقلیم و اساسات با حالت اجباری با موجودیت یک دولت قبول گشتۀ جامعۀ بین المللی، ولو، حال

قانونیت و تقسیم قواء و باالخره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به اساس قانون، دیده میشود گروه و باند 

ر داشت حفظ و مراقبت یک صلح و امنیت نسبی، در صدد تخریب ثبات و جامعۀ افغانی های مختلفه بدون نظ

شمارش آراء که نباید اینهمه وقت را در بر میگرفت، چه قانون شکنی ها را  مخصوصاً مهم هستند. درمعضلۀ 
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و ایجاد ارعاب و  شورای نظار و دنباله رو های احمد شاه مسعود و عبدهللا عبدهللا به منظور ایجاد بلوا و آشوب

 ، هر روز در پالن دارند.را بر مردم افغانستان تهدید

این همه هایت و هویت اصلی و واقعی این گروهی که رسیدن و جلوس به ارگ ریاست جمهوری هدف و غایۀ 

م ، در پایان انتخابات گذشته هبی شباهت از آرزوی مال نصرالدین در نشستن بین دو شاخ گاو نیست شان بوده و

ه کرا با رهبری عبدهللا عبدهللا  ریاست جمهوری ارگ استقامتعزم رسیدن به  »!«ا تفنگ و کارد و شمشیرب

تی . حال هم چند روز قبل به مظاهرادر پیش داشتندایجاد شورش و بلوا  نعره میکشید و از خود بیخود گشته بود، با

سی بنشانند. البته روش تهدید به آدم کشی خویش را بر کر و خالف قانون دست زدند که خواسته های غیر عملی

که مردم بینوای افغانستان درین  ردان جاه طلب و چپاولگر بوده استو برهم زدن نظم عامه همیشه شعار این بیخ

 هستند. و با هر عمل غیر ملی و ضد افغانی آنان بلد می باشند آشنا دقیقاً سال به آن  18
 

و سنگ اندازی های گوناگون این گروه که گویا در انتخابات بازنده اند، درین اواخر با تخریب نتایج شمردن آراء 

با قید مراکز انتخاباتی و صندوق های آراء در چندین والیت، روش تخریبی دیگری را پیش گرفته اند و اوامر 

گ مر غیر قانونی شان روز افزون بوده و درخواست شان فسخ هزارادن رأی در مناطق مختلفه میباشد تا مگر به

 گرفتن چپ و راست شان، راه رسیدن به ارگ ریاست جمهوری را باالخره بکشاید.

 

 چنین بلوا و هیاهو برای هیچ بیندازید به منظرۀ مسخرۀ نظری

و حمایت هم کیشان در تاراج سرمایه های ملی همیشه پیش  پرستی که در ضعف شخصیت، تجملعبدهللا عبدهللا 

اً با دشمن تأریخی شورای نظار که گلبدین حکمتیار باشد، مذبوحانه همگام گردیده تاز و با جرأت بوده است، اخیر

است تا اساسات شیرازۀ یک حکومت ملی و نهال نوجوان دیموکراسی را از ریشه بخشکاند. مگر این دو دسته 

کنۀ پایتخت را هزار س 65با راکت اندازی و استعمال بیدریغ و دد منشانۀ اسلحۀ ثقیل و خفیف به جانب همدیگر، 

بعد از شکست شوروی و اشغال کابل، به قتل نرسانیدند؟! فریب ملت افغانستان را این دوگروه دشمن آنان همیشه 

 در پالن داشته اند، ولی افسوس که دست ملت از دفع و نابودی هردو کوتاه است.

 گروه های خالف رفتار،که تان افغانسثبات و امنیت ملی  ات متواتر شمارش آراء انتخاباتی ودر زمینۀ تخریب

جریاناتی از برهم زنی نظم اجتماعی و پالن برای روشنی بر شمارش آراء را بهانه می نمایند، بهتر است  معضلۀ
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به سراغ فشرده ای از نشرات اخبار داخلی و  توقعات غیر مجاز باند شورای نظار،عبدهللا عبدهللا و  گزاری های

 ویم:برخارجی اخیر 
 

  :در مطبوعات از اخبار گوناگون مختصری    

 همگرایی به رهبری عبدهللا عبدهللا در یک راه و روز جمعه هزاران تن از هوا داران دسته انتخاباتی ثبات -1

 300ماده یی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً  شش ۀنامهای کابل، با صدور قطع  پیمایی در جاده

 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی تقلبی و جعلی اند، باطل اعالم کند.

خوانده اما  مردمکمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک اعالمیه مطبوعاتی هرچند مظاهرات را حق مدنی  -2

 گوید، تنها آرای دارای معلومات بیومتریک معتبر دانسته خواهند شد.می 

 300این در حالی است که دسته انتخاباتی عبدهللا عبدهللا روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 

 هزار رای را از دور خارج کند.

یون ستقل انتخابات افغانستان، این کمهمگرایی برای کمیسیون مسو به دنبال مهلت یک روزه دسته انتخاباتی ثبات

 معتبر اند که اساس بیومتریکی داشته باشند. یگوید، تنها آرای میای  با نشر اعالمیه

اعالمیه کمیسیون مستقل انتخابات که در عکس العمل به مظاهرۀ روز جمعه در کابل نشر شده در آن آمده  -3

 برد. پیش میها به  های انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و طرزالعمل است که، کمیسیون تمام فرایند
 

افزاید همگرایی همچنان می و داران دستۀ انتخاباتی ثباتمظاهرات هوا کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به -4

ها بر اساس قانون و اصل استقاللیت تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، "آن که، 

 دهند." ها و یا نهادی نداده و نمیگروه

بابر فرهمند معاون اول عبدهللا عبدهللا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان این مظاهرات به هللا عنایت

 کمیسیون انتخابات یک روز مهلت داد تا این آرا را باطل کند.

هزار رای را باطل نکند مردم در سرتاسر افغانستان  300به گفتۀ فرهمند، اگر کمیسیون تا روز شنبه "امروز"  -5

 تظاهرات خواهند زد. دست به

هزار رای را که تیم انتخاباتی آقای عبدهللا خواهان باطل کردن آن است، پیش از این از سوی کمیسیون 300 - ۶

 انتخابات، اعتبار داده شده است.

همگرایی چراغ سبز نشان نداده، و های دسته انتخاباتی ثبات حاال که کمیسیون انتخابات برای پذیرفتن خواست -۷

زودی در سرتاسر  های اعتراضی آنان بهگوید، حرکت ینج از سخنگویان این دسته انتخاباتی می بشیر احمد ته

 افغانستان آغاز خواهند شد.

که چنین  کند، در صورتی های غیرمسئوالنه کمیسیون قناعت ما را حاصل نمیگیری او افزود:"موضع

والیت افغانستان  3۴های مدنی خود را در خواهی ه گرفته ایم، دادها ادامه یابد، ما تصمیمی را کگیری موضع

 دهیم." ادامه می

هزار رای، طرفداران این دسته انتخاباتی  300همگرایی برای ابطال و افزون بر خواست دسته انتخاباتی ثبات -8

 همچنان از چندی به این سو اجازه بازشماری آرا را در هفت والیت افغانستان نداده است.
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د، "اگر کمیسیون قناعت آنان را فراهم نکنفریدون خوزون از سخنگویان این دسته انتخاباتی به رادیو آزادی گفت: 

های جوزجان، سرپل، فاریاب، بغالن، پنجشیر، تخار و بدخشان بسته  الیتهای کمیسیون انتخابات در و دروازه

 خواهند ماند."

 :کمیسیون مستقل انتخابات

گوید،  اشرف غنی می رهبری محمد ساز به زوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت در همین حال داوود سلطان

معتبر است باید اجازه بدهد تا بازشماری در هفت والیت نااگر دسته انتخاباتی عبدهللا عبدهللا خواستار ابطال آرای 

 باقی مانده آغاز شود.

خواهد یک حالتی را به میان بیاورد که اگر  "تیم عبدهللا عبدهللا یک جنگ روانی را آغاز کرده و میاو افزود: 

ها  است، در حالی که اگر این ساز[ تقلب کردهساز برنده هم اعالم شود مردم فکر کنند که این تیم ]دولت تیم دولت

گذارد تفتیش  همگرایی[ واقعاً تقلب نکرده چرا دروازه کمیسیون را در هفت والیت بسته کرده و چرا نمیو ]ثبات

 شماری آغاز شود؟"و باز

 با آنکه بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته اما ظاهراً به دلیل اعتراض برخی دسته

ا سیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات رشمول تیم عبدهللا عبدهللا کمبه های انتخاباتی

 اعالم کند.

کمیسیون گفته که، برای اعالم نتایج ابتدایی اول باید باز شماری و تفتیش آرا در هفت والیت باقی مانده تکمیل  

 شود.

کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا اجازه دهند در اعالمیه روز شنبه 

  .که بازشماری آرا در هفت والیت باقی مانده تکمیل شود

 اخبار.سطور منتشرۀ ختم 

حال، مردم افغانستان با شعور سیاسی ای که اکثریت بی خردان شورای نظار از موجودیت آن منکر اند، با 

از بلوا و اغتشاشی که این گروه دایم با تهدید ابراز میدارند، درین زمستان سرد و وضع فقر و ناداری تشویش 

 مفرطی که افغانستان را در خود گرفته است، در یک حالت ترس و وحشت بسر میبرند و راه نجاتی نمی یابند.

ر رأی دهی به کاندید ها، شکست و حقیقت ماجرا این است که از همان آغاز کمپاین انتخاباتی، روحیۀ مردم د

ناکامی شورای نظار و گروه عبدهللا و جمیعت را در قبال داشت و البته که خود نیز به آن واقف بودند؛ به همین 

منظور از آغاز هر نوع کار شکنی و تبلیغات غیر اخالقی عبدهللا و تهدید و ارعاب باند خیره سران و هرزه 

 بر رسی آراء صورت گرفت.گویان وی، در زمینۀ شمار و 

گروه شورای نظار و جمیعت که به پیروی آمر مسعود، در تفرقه اندازی بین اقوام شریف افغانستان دایم پیشگام 

و ورزیده هستند، برای فریب مردم افغانستان با ماسک مسخرۀ تقلب، اسم بی مسمایی را در فعالیت های انتخاباتی 

تهدید های دایمی برای بلوا و اغتشاش که پیشۀ دیرینۀ این گروه بیخرد ضد  ! مگر«ثبات و همگرایی»برگزیدند: 

چطور؟ یعنی این دو کلمۀ وزین و پر مفهومی « همگرایی»میتواند داشته باشد؟ « ثبات»ملی است، ارتباطی با 

ۀ ز، میتواند به این شر اندازی و تفرقه که شیرارا می نمایدکه در یک سرزمین تضمین استحکام، آرامش و اتحاد 
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ی ماتحاد ملی اقوام وطن و استقرار سیاسی آنرا همیشه به تشتت مواجه ساخته و موجبات نفاق و شقاق را فراهم 

 ، ارتباطی قایم نماید؟ ابداً.سازد

بدون شک آنچه را از مسدود نمودن مراکز کمسیون های انتخاباتی ذریعۀ یک گروه غیر قابل صالحیت قانونی 

ارعاب آنان، می آموزیم، ترس شان از شکستیست که در راه می باشد؛ با گشایش آن و با شیوۀ سخیف تهدید و 

مراکز و حساب آراء باقی مانده، سرنوشت افغانستان و مردم مظلوم آن روشن گردیده و پایانی بر اقتدار و سلطه 

تان یت مردم افغانسجویی یک اقلیت بیخرد غیر ملی دزدان و قطاع الطریق منافع عامه، بر یک ملت مظلوم و اکثر

 خواهد بود.

البته سلطۀ یک اقلیت کوچک که از هیچ قوم شریف افغانستان نمیتواند نمایندگی نماید، حتی از ساحۀ کوچک 

دهۀ اخیر و قدرت طلبی، اشغال مقام ها و کرسی های داخل و دو باشندگان شریف پنجشیر، با تحمل نزدیک به 

صالح الدین ربانی و فرزندان فهیم و صدها مانند آنان بر امور خارج افغانستان و نصب نسل دیگری چون 

باید روزی خاتمه یابد و دروازۀ چور و چپاول و حاتم بخشی ها به بی خردانی که دوایر و  گوناگون مملکتی،

 در تصرف دارند، خاتمه یابد. انشاهللا!دو دستی مقامات مملکت را 
 

 

 پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


