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 ماللی موسی نظام

 
  ۲۰/۰۵/۲۰۱۹ 

 دستان آلوده به خون و یک بام و دو هوا
 

 برای تخریب ثبات سیاسی از هر فرصتی استفاده میگردد

 
 

متوجه مضمون « حلیم حکیمی»گرچه طرف تبصرۀ شما محترم در دریچۀ مناظرات آریانا افغانستان آنالین، 

منهم چون  میباشد، ولی« اگر غنی از ارگ بیرون شود، چه خواهد کرد»معنون به   «محمد بشیر دودیال»محترم

آلوده به خون شماست بازهم دستان »تحت عنوان « عباسی عارف آقای»مفصل ایشان را با مضمون محترم  مقالۀ

، این مختصر را در زمینۀ بحث و پیشنهاد حکومت مسخرۀ مؤقت که این العه نمودمدقیقاً مطرا  «و گلوی ملت

ای درین مورد ندارند، پیشکش  حقوقیروز ها از جانب گروه کاندیدان ریاست جمهوری که هیچ صالحیت 

 مینمایم.

 بینی وی برای یکدر زمینۀ پیش  از انصاف نگذریم که قسمتی از تحلیل و قضاوت شما بر آقای اشرف غنی 

حملۀ  عد ازببی انصافی بوده است. افغانستان مترقی، در مدت کوتاهی که وزیر مالیۀ حکومت حامد کرزی بوده، 

اشرف غنی مانند همه مردم افغانستان در آوانی که دروازه های بسته بر روی جهان ذریعۀ طالبان ، ۱۱سپتمبر 

ر بهت یبناء اقتصادی کشور و امیدوار زیرهای مالی برای  تاریک اندیش، دوباره گشوده شد، با توجه و کمک

جارج  د کهکنتصور ی میتوانست لکت گردید. کو پیش بین تعالی و ترقی مم آرزومند، شدن حاالت در افغانستان

یک مملکت مترقی و خودکفایی تخریب به سراغ بر نا حق با انتقام گیری شخصی از صدام،  خود خواهبوش 

 و قضیۀ طالب و افغانستان فراموش میگردد.چون عراق میرود 

ون و خاکستان به را بازگشت طالب و دسیسه های پ جنگ زدۀ ویران کی گمان میبرد که قسماً اوضاع افغانستان

و منفعت جویی چون حامد کرزی همه کمونیستان از زیر دار  قدرت طلبمیکشاند و قسماً انسان بیخرد،  آتش
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 و معلوم الحالاتمر و بسیاری دیگر را با باند های آدم کشانی چون تنظیم های  الحق علومی، نورگریخته چون 

مقرر  ۀ کشوردر صدر امور مختلف، خلیلی و امثال آن سیاف جالد،چپاول گران شورای نظار و ربانی و فهیم 

 مینماید؟!

خالفین م قبل از وقت تاژاقالً بر پیش بینی های منفی و سبوشما  خوب بود «محمد بشیر دودیال»در مقالۀ محترم 

 اشرف غنی ضرب در صفر گردید، صحه میگذاشتید. طرز کار و فعالیت و دشمنان مردم که همه در مورد

موضوع مورد بحث درین روز ها ادعای کاندیدان ریاست جمهوری است که خواهان برطرفی اشرف غنی از 

حکومت مؤقت امی باشد که اصالً  اتحاد کرسی ریاست جمهوری و جانشینی یکی از میان گروه شان برای یک 

 و ادعای شان جنبۀ قانونی ندارد. میرویم به انتخاب سطوری از خبر صدای امریکا در زمینه:

ارگ در پاسخ به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعیین فردی به عنوان "

 خالف قانون اساسی است. سرپرست ادارۀ حکومت، گفته است که این طرح

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که ستره محکمۀ افغانستان تنها مرجع تفسیر قانونی 

 توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. است و احزاب و افراد نمی

عضویت آن را دارند با  اخیرا شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که دوازده نامزد انتخاباتی

 تدوین طرحی خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شده است.

بر اساس این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده 

اعالم نتایج نهایی انتخابات تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال جاری تا  انصراف دهد، می

 ."آینده سال روان تا اعالم نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند
 

نظیم هستند و یا وابستگان تهم ش که تعدادی کاندید ریاست جمهوری در افغانستانی که همان کمونیستان وطن فرو

سال مملکت را به خاک نشانده اند، به کدام  ۱۷راج برده و درین دارایی های ملت را به تاهمه های خون آشام، 

آن سابقه داران  از بینحق باید ادعا نمایند که چون از اول جوزا مقام ریاست جمهوری صبغۀ قانونی ندارد، باید 

 فغانستانامقام ریاست جمهوری و ادارۀ  «جاگزین»تا نتیجۀ انتخابات « ؟!»گذشتۀ سیاه، یکی منحیث سرپرستبا 

 .جنگ گردد در حال

این کدام قانون اساسی است که برای حامد کرزی زمان  تمدید قدرت میبخشد و برای اشرف غنی ممانعت ایجاد 

می نماید؟ لطفاً مضمون نهایت منطقی و آموزندۀ محترم آقای عباسی را دقیقاً مطالعه فرمایید تا به مفهوم یک بام 

ر این کاندید ها به شمول عبدهللا عبدهللا که تشنۀ قدرت ابدی است و ولی مسعود که اکث و دو هوا بیشتر پی ببرید.

اتمر با سوابق خفت بار شان در وابستگی حنیف علومی و نور الحق حتی درجۀ تحصیل وی قابل سؤال می باشد و 

خود زی و حتی با با اتحاد شوروی اشغالگر و آن عده ای که الف را تا ب نمیدانند و به زور پول و پارتی با

 و البته حامد کرزی هم که با تفرقه اندازی همسایگان غدار، میخواهند ولسمشر آیندۀ افغانستان شوند فروختگی به

و چپاول دارای  . آیا در مقایسۀ این ها چه از نگاه سوابق، پول اندوزیفعالیت دایمی داردخاص، و آتش افروزی 

قه خوش سابدانشمند امور اقتصادی و تحصیل یافته،  یرا افغان یک کدامارتباطات خاینانه با غیر،  های عامه و

سنگ اندازی های متداوم و آشوب طلبی های متواتر شورای نظار جنایات وسیع طالب و داعش، الرغم  که علی

دست به تحوالت ارزشمند اقتصادی و اجتماعی و تواند بدر دوران کرسی ریاست جمهوری خویش،  و جمیعت،
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باوجود وضعیت امنیتی شکنن کشور، در اکثر آن پالن های عام المنفعه و سیاست که  بزند یرایاسیاسی آشک

 .دالمللی پیروز گرد تباط بینمداری و ار

در صفحۀ نظرات خطاب به حنیف اتمر همین « فضل احمد افغان»چند روز قبل هموطن دیگری بنام انجنیر 

 جمهوری افغانستان را مطرح نموده و در قسمتی مینویسد:موضوع بی قانونی بودن ادامۀ وظیفۀ ریاست 

ورده نتوانستید و حتی در نیز وقتی جناب شما رئیس امنیت ملی بودید چرا امنیت را آ"در زمان حامد کرزی 

الح بنام هللا صوقتی امنیت جرگه جناب کرزی را گرفته نتوانستید برطرفی شما و آقای امر روز جرگۀ مشورتی

 گردید. اعالماستعفای شما 

ها اعمال غیر قانونی مغایر هدایات قانون اساسی صورت گرفت آیا شما  در دورۀ کار جناب حامد کرزی صد

بر خاستید که این عمل و یا آن عمل غیر قانونی است من استعفا میدهم اما حال که خود را به ریاست جمهوری 

 کاندید فرموده اید با عده ای دیگری از همقطاران خود صدای قانونیت را بلند میکنید. 

م و دو هوا را من نمیدانم که در پشت پرده با باداران خارجی خود چه پالنهای مصیبت بار بنازم این یک با

 . "دیگر را در پیش دارید
 

 قاق، ایجاد نفاق و شمگر جز مردم فریبی« قتمؤحکومت تشکیل »این سفسطه سرایی  بهر حال، شکی نداریم که

بی تجربه برای یک زمان سیاسی و اجتماعی چه میتواند باشد. کدام یک از کاندیدان  موجودۀو تخریب ثبات 

 و تا زمانی که آخرین رأی در انتخابات گرددبا تجارب بیشتر از چهار سال وی  جانشین اشرف غنی میتواند کوتاه،

از  تجاوزات، تشنۀ هر وجبآینده بتواند شمار گردد، امور یک افغانستانی که طالب، پاکستان، ایران با دسایس و 

پیش ببرد؟ً تلخی و خطر این چل بازی ها و دسیسه سازی ها « ؟!»خاک مقدس آنند، را شرافتمندانه و مؤفقانه 

را مردم افغانستان از همین گروه های شناخته شده چهل و پنج سال است که تا مغز استخوان تجربه نموده و 

ی می فرمایند، این پالن مسخره و شوم در حقیقت باز هم دستان آلوده سوخته اند. همان طور که محترم آقای عباس

بخون این گروه فرصت طلب، استفاده جو و چپاولگر است بر گلوی ملت مظلوم و بی دفاع افغان. دوام کار رئیس 

نین چقدرت حقوقی که به حکم قانون صالحیت و  جمهور افغانستان تا اعالم نتیجۀ انتخابات، ذریعۀ ستره محکمه

 .ردیده استگامری را دارا می باشد تثبیت 
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