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 !و منطق بحث 98 انتخابات ریاست جمهورى

 

نبرده اند و قرار یک ګزارش فرمایش جناب حامد   ویا کمتر از آن رأى  0،03منطق بحث کسانیکه 

اعالن کند و یا آمادګى اعالن حکومت متوازى  انتخابات را ملغى نتائج کرزى به جانب امریکایى که 

خت مبهوت و شوکه افغانستان شمول، فرا قومى و فرا سمتى و فرا زبانى و ګویا بیطرف مرا،س

تجاویز غیر ستندر و حکومات   بعد از دو دهه نهاد سازى بر  ارم وهاز بن چ  همیکند. آنهایى ک

 براى مٶقت بحث و تأکید دارند، یا نمى دانند چه میګویند، یا معذور اند و یا هم مزدور و یا هم حرف

 ګفتن ندارند، اما به هر قیمت ګپ زدن مى خواهند.

را هللا تعالى متعلق به خانواده، قوم، سمت و زبان متولد و بزرګ ساخته و به این اوصاف   خداوند متعال و هر افغان و انسان مرا

که مدعیان کاذب به کدام اما این برتریت من به اساس این وابستګى هاى طبعى من نیست.  بدون خواست و اراده ام متصفم.

و چه میکانیزم حاکمیت بدون تعلقات فوق را به چه مشروعیت ایجاد میکنند و خود شان درین میان در   صالحیت و از کجا

عامل و دلیل قرار ګرفته و یا خود را قرار میدهندجداً تعجب آور، مبهوت کننده و نشانهء روشن از دیده درایى  صدر بنا بر کدام

ده، اغوا کنن  ه خوران و متمردین است. تأکیدات و مواضع شان در مورد برنده بودن شان و یا افراد دلخواه شان بخاطرتین آموخت

صرف و صرف باد میکنند، که نه منطق و مفهوم تأکید خویش را بر بنیاد قاعدهء   خرابکارانه، نظام برانداز و در نهایت فریب و

ایشان و همه میدانند که برنده و بازندهء انتخابات را کمیسیون انتخابات اعالن میدارد. ایشان قانون و نه هم عدالت بنا کرده اند. 

نظام را غیر مشروع، رئیس اش را غیر مشروع و غیر قانوني دانسته ودر عین حال از القاب معاون اول رئیس جمهور، مارشال 

د. دیده درایى ازین بیشتر پیدا کرده میتواند؟واقعیت این است و جنرال و رئیس اجرائیه و به خود و متحدین خویش به کار میبرن

  باور ندارند و یا نمى دانند چه میګویند و یا هم در همین دیده درایى در دو دههء اخیر امتیاز بدست آوردند.  که حتى خود به تأکید

در حق دزدان سرګردنه موجب   افغانهایقین داشته باشید و به یاد داشته باشید که شف شف کردن جامعهء جهانى و عدهء از 

  پرداخت قیمت بزرګ براى ملت افغان و امریکا خواهد شد.
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از قانون، نه از نهاد سازى، نه از دیموکراسى، نه از  بلى تمام شواهد نشان مي دهد که اینها با زور و دیده درایى نه

کرده  از عزت خود خبر دارند و با شرم ړ خجالت وداعصالحیت قانونى مشروعیت، نه از منطق و نه از عزت ملت و نه   مرجع

ګذاشته و حتى عزت النفس ندارند. آن فرصت هاى قبلى اعمار افغانستان و خدمت به مردم و امر   و آنرا در طاق نسیان

تجزیه  مي برند.اخیر خراب و ضایع کرده بودند، بیشتر خراب میکنند و عمالً افغانستان را به تجزیه  را که در دودههء  استقرار

پشتیبانى کرد و انتخاب والیان در شمال  98عبدهللا عبدهللا در انتخابات   همین است که اخیراً جنرال رشید دوستم از داکتر

اول این پشتیبانى به علت غلط است که درینجا پشتیبانى ګنجایش  خواند. سالهء 40به ثمر رساندن اهداف مبارزات  افغانستان را

توسط کاندید برنده بعد از حلف   ه و بازنده را درین پروسه کمیسیون انتخابات اعالم میکند. دوم انتخاب والیانبرند  ندارد.

 وفادارى میشود تا فرمان صادر کند و بالخره به صورت صریح این کار نظام براندازى و تجزیهء افغانستان و خیانت ملى است.

صد هزار آراء مورد منازعه باشد باید ګفت که: در انتخاب  همان چیزى کمتر سه اګر براى این برنده شدن و بازنده شدن بهانه

هم خالف تمام   کمیسیون انتخابات  این سه صد هزار راى تنها مربوط تیم دولت ساز نیست. و اګر این اراى مردم را 98

+ رأى خود  39 به حیث رئیس جمهور با حذف میکرد و یا کند، منجر به انتخاب داکتر عبدهللا عبدهللا  نورمهاى قانون و عدالت

تیم نا متجانس ثبات و همګرایى اګر در کل برنده هم شود برنامه محور نیست. اما سوال اساسى باقى است که تیم   نمى شود.

 ثبات که عمالً بى ثبات کننده است، حال از کجا چنین مشروعیت و صالحیت در واقع حق تجزیهءافغانستان را دارد؟

ایشان پرسیده شود که تو کیستى و به کدام صالحیت پا فشارى دارى و این صالحیت را به تو کى داده که نتایج انتخابات  اګر از

  را ملغى قرار بتى؟

 توهین دارید.  کمیسیون هاى انتخابات را خود شما ساختید و حال براى شان و تصمیم ملت

مشروعیت مشارکت ملى و همه شمول بودن حاکمیت مشارکت ملى و بلى در حکومت مشارکت ملى، مٶقت و ... و مرجع 

مربوط آنرا کى جواب خواهد ګفت و خودت را  مرجع انتصاب و یا انتخاب حاکمیت مشارکت ملى و سراسرى و دهها سٶال

 چنین صالحیت کى داد؟

ملت از طریق انتخابات عام، ارادۀ  آیا بشریت بدون همین دیموکراسى نیم بند معمول در جهان که انتخابات و اِعمال

کدام سیستم و روش دیګر تشکیل حاکمیت نسبى عادل در جهان وجود دارد؟ جواب به صورت   مطابق قوانین شفاف سراسرى،

  ، نه است.صریح و روشن

 ایجاد شده شکلىبا محتوى ساختن نهاد هاى در موارد زیاد فورمال و  و بدون کار براى  در چنین شرایط بدون نهادینه ساختن

  نه است؟ دیګر حاکمیت مردم وجود دارد؟ جواب واضح،دهۀ اخیر راه   در دو

ابق سعضو  و کلکانىداؤود   تلویزیون طلوع نیوز و منطقبرنامۀ  منطق قوى!؟ حشمت رادفر مشاور رئیس اجرائیه سابق در

 شګفت و متعجب ساخت. پارلمان افغانستان مرا

ند ک مي ارائه از سیستم و مردم بحث دارد و با متانت منطق    آغاز کار و بازى قبول شده قبل ازعدۀ و قا جناب کلکانى از قانون

آقاى حشمت رادفر مشاور داکتر عبدهللا ع. با تمسخر و تبسم  اما چنین انکشاف فکرى من رانیز شګفته ساخت و  که رسیدن به

که اګر شانزده هزار شکایت  نشستن مشاور مآبانه اش استدالل میکرد   وبلند پروازانه و استکبار   خاص دزدان سرګردنه و

اینجا به ستودیو طلوع نیوز مى آورد این اطاق پر میشد و اضافه میکند که با این   به کمیسیون شکایات انتخاباتى را  سپرده شده

ر تقلب شده. یعنى به نظر جناب رادف میګیرد که انتخابات را تغییر نداد و ساده لوحانه نتیجه    تعداد زیاد شکایات چرا نتائج

چیزى دیګر  بى منطق یک  این منطق  سند و دلیل تغییر در نتائج باید میشد و یا این پروسه طویل تر میشد.  کثرت ثبت شکایات

در میز  ات ممکنشکایات بى مورد بخاطر رسیده به توافق  را هم ثابت میکند که این به تعویق انداختن هاى عمدى به علت کثرت

  مذاکره با طالبان نیز هماهنګ شده باشد.
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تغیر  سبب و دلیل برنامه هم جرئت و توان این را نداشت و نه ګفت که زیاد بودن شکایات راجستر شده حتمى نیست ۀنندګردان 

 نتائج باشد.

حال نه فهمیده اند و یا فهمیدن  تا در مورد چیزى کم سه صد هزار رأى مورد منازعه که تنها از تیم دولت ساز نیست، ایشان

نمى خواهند که حتمى نیست رأى مسجل شده در ماشین بایمتریک قبل از وقت و بعد از وقت حتماً قبل از وقت و حتماً بعد از 

ن ناظرا  دارند و در پایان این نتائج تحریرى  وقت در واقعیت بخاطر نیست که همان محالت نتایج کتبى و تحریرى )رزلت شیت(

 ه مشکل تنظیمـرا رسماً ب ملوګ آن هاى امنیتى منطقوى وجود دارند و شرکت در کرده و ګزارش  هاى انتخاباتى امضاء تیم

من که به انتخابات آمدن و خطر  نادرست ماشین مربوط دانسته و رأى داده شده را در وقت و زمان معین منتفى نمى  سیټ اپ()

ا باطل رأى من ر  ماشین )بایمتریک( را نمى دانست درست استفاده کند، به کدام دلیل را پذیرفتم مأمور ات ) کمیشنر( استعمال

 میسازید؟

 و حقایق را با منطق آن همګانى ماست تا بى تفاوت نمانیم بر همۀمنطق بى منطق رادفر من را به کل این نوشته واداشت که 

 سازیم. 

که جناب داکتر اشرف غنى بعد از تحلیف ریاست  است عرض میکنممن یک حالت دیګر را که با عزت و با شرف و به نفع ملت 

اعالن کند که دور انتخاباتى ګذشت و من رئیس جمهور همه و این وطن از همه و من از استعداد کل ملت براى   جمهورى

 خواهم کرد.عمران افغانستان تحت زعامت تیم دولت ساز استفاده 

میبریم تا زمینه ساز یک انتخابات آزاد، شفاف،  مام امکانات خویش را به کارمذاکرات سیاسى را سرعت الزم بخشیده و ت

  سراسرى، مطابق قوانین مدرن و خوب شود.

صلح ایجاب کند که انتخابات ریاست جمهورى و پارلمانى قبل از وقت بعد از  ۀآمادګى و پیشرفت مذاکرات موفقاناګر در همچو 

اشت.حزب حاکم در اسرائیل سال ګذشته سه مرتبه انتخابات سراسرى کرد و برنده دوسه سال صورت ګیرد، چه مشکل خواهد د

شد، حزب حاکم در انګلستان در سال ګذشته دو مرتبه انتخابات سراسرى کرد و برنده شد. در افغانستان چه مشکل وجود خواهد 

 من هللا التوفیق و داشت که بعد از دوسه سال، انتخابات سراسرى و ریاست جمهورى قبل از وقت شود. 
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