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 02/07/2017          نادرشاه سدوزی
 

 !در ترکیه «قومی» ائتالف کج و کور

 آن در نپشتوقوم  از یک نفر مدوجود آه جنبش و وحدت ب که در ترکیه بین جمعیتی ها، قومی این ائتالف حقیقتاً در 

جمهور  مقابل رئیس یک ائتالف درمی گردد که این ائتالف نه تنها مشاهده  ءً بنانیست.  شامل

 باشد.  و تضعیف دولت بوده بلکه برعلیه قوم پشتون هم می
قتی بوده ؤم نمی باشد زیرا قابل تشویش و جدی قدر آن سر زده ایشان ی که از ولی این عمل

 در دانیم کهما همه می  و نیست باربرای اولین  گونه ائتالفات این نخواهد بود.  دوام دار و

 دکه در نتیجه آن تعدا بود صورت گرفته ی هاو جنبش ی هابین جمعیت ونینشدید و خ هایجنگ  مدتی نه چندان دور

   .هر دو طرف به قتل رسیده بودند ادی اززی

ت المشک گفت که و اعتماد داشت و نمی توان  گونه ائتالفات تاکتیکی اعتبار باالی این نمی توانصورت  هره ب

 باشد حل و فصل نمود.  طلوب میم غیر معقول و غیر مملکت را بدین طریق که یک راه  

 و  بوده ییی هاشکن از کار ئیی یک جزراخوری و فساد اد همشکل و پیچیده است که رشو قدر مشکالت مملکت آن

افرادی که در مقام و  بهره برداری می شود ک میتود سیاسیآن به حیث ی که اکثر وقت برای بدنامی دولت ازاست 

تصمیم گرفته تا در مقابل این  مصممانهدولت  است که به همین نسبت.  استنددر این عمل دخیل  های بلند می باشند

از مقام رسمی خویش سوء استفاده می  کهرا  کسانی ودی نماید خوری اقدام ج هرشوو  دولت مرض بی اعتماد سازی

  کشاند.ب نمایند به محکمه 

گانه در یک کشور بی« قومی ـ سیاسی»ائتالف  ف رئیس جمهور دست بهکه در باال تذکر داده شد افرادی برخال قسمی

 تجاوز جنسی که  دوسیۀ برای ختم کار «ـ حزبی قومی» ائتالف جور کردن می بود که به عوض ولی بهتر زده اند.

می ون حرکت نخالف قان و به جرم خود اعترافبه خرج داده باشند اقدام  ارنوالی جوابگو میڅ نزد محکمه و در

د. زیرا در نظام دموکراسی حاکمیت قانون یک اصل بوده و مجری آن شمی پایمال نحاکمیت قانون  اینکه تانمودند 

 رئیس جمهور و قضات محترم می باشند. 

 باشند. قانون مساوی می ها در برابر هیچ کس در نظام دموکراسی باالتر از قانون نبوده، همۀ افغان

ً بازهم بهتر می بود که جایداد ه  ای غضب شده از طرف جنگ ساالران در سمت شمال دوباره مسترد می شد و بعدا

 در میان می آمد.  «قومی ـ حزبی»ملی و سیاسی نه  ائتالفیک صحبت از 
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 یالزم و با وجدان  به حیث رئیس جمهور ول ؤموجودیت یک شخص مس س کشورأبه همین نسبت است که در ر

مندی فراوان  مملکت با صبر و حوصله  نجات داده وران و بح از این بی بند و باری  کت رالبتواند مماست  تا وی  

 بعضی ها نمی باشد. دل   عبطکه البته به فساد ها گرفته شود  جلو ره و کنترول نماید تااادرا 

 یبه اشکال مختلف در امور داخلی مملکت مداخله می نمایند، باید شخصانی ها ایر ،امروزاین شرایط وخیم  باز هم در

  در امور داخلی ما مداخله نمایند. گذارد که آنهاخاک مالیده و ن ایرانی ها را در امور مملکت باشد که پوز سأدر ر

به حیث رئیس جمهور ایفای  با اعتبار  ،شخص دانشمندمملکت باید یک  س امورأخاطری است که در ر هبهمه مطلب 

م ه جنایت کار غیر آن یک دزد .  درکه می کند ایدبا حوصله مندی اداره نمتا مملکت را  که می نماید، وظیفه نماید

مملکت را به  معلوم نخواهد بود که وی توانایی آنرا خواهد داشت کهولی تواند با زور، قدرت را کسب نموده  می

  آن اداره نماید؟   ۀستصورت شای

و اختالف نظر در نظام  باشد. همۀ ما افغان هستیم ترحم  و دلسوزی به حال مملکت یک امر وجدانی و انسانی می

 گردد.  امنیت برقرار نکه جلو فساد و ترور گرفته شود وباشد تا ای دموکراسی یک امر اساسی و ضروری می

   .ها ترویج یابد افغانبین  در بی اعتمادی  کینه توزی و نباید

 مترقی، آزاد ویک مملکت  ش پرورش یافته ایم،بطن در یم وه اآن زاده شد ت ما این است که این مملکت که درتمنیا

   دور باشد.ه بیگانگان ب و از تسلط مستقل بوده

 طرف که ازروزی بود که روس ها می خواستند یم به نزد هیچ کس پوشیده نیست. خطری که امروز با آن مواجه هست

ها می خواهند که از طرف  پاکستانی ولی امروزمملکت ما را اشغال نمودند.  شوند و زیر طرف جنوب سراه شمال ب

خواهان آن هستند که سیاست اً مخصوص سلطۀ خود داشته و ها را زیر مملکت افغان جنوب به طرف شمال بروند و

خود و مخصوصاً سیاست  ها برای استقالل کشور ند که افغانولی آنها نمی دان  خارجی ما باید مطابق میل آنها باشد.

 .نجات دادند ها را از چنگ انگلیس وطن لاستقال ینکهاتا  قدر جان فشانی نمودندخارجی چ

که اینخوبی می دانند که در شرایط فعلی قدرت حاکمه باید با ثبات، محکم و استوار باشد تا ه همه این مطلب را ب

یک  فسألزم وحدت ملی می باشد.  ولی با تالبته این امر مستآنرا تضعیف نمایند.  تواننددشمن های داخلی و خارجی ن

  درست درک نمایند. یا اینکه وضع فعلی را درست درک نکرده اند و یا اینکه نمی خواهندهای سیاسی  هتعداد از گرو

  ت باشد. فکر نمی شود به نفع مملکرا تشکیل داده که « قومی ـ حزبی»آنها ائتالف 

 این ائتالف در مقابل کی؟  

 باشند؟    در مقابل دولتی که خود شان عضو آن می

اشت د ون دولت؟  نمی شود که یک پای در دربدهند یز پوست های دولتی استعفپس برای دشمنی با دولت باید که ا

 علیه دولت اقدام نمود. دشمنی بر و به مخالفت دیگرپای و با 

 باشد. والنه میؤاعمال شان غیر مسکه  ست و دشمن خود را تشخیص بدهندکه دو ین گونه افراد بدبختانه نتوانسته اندا

 قابل یاد آوری می دانم. چند نکته را در اخیر
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ل عزل اصنماید.  مطابق قانون اساسی رفتارو  کندرا حفاظت اینکه رئیس جمهور مکلفیت دارد که قانون اساسی  ،اول

 بهصالحیت را قانون اساسی برای شان که این امور اداری کشور از صالحیت های رئیس جمهور بوده  و نصب در

 . یض نموده استحیث رهبر مملکت تفو

 استبزرگی  صدمۀ  «قومی ـ حزبی»ایجاد ائتالف  آن با خاطر این وه ب آن انصراف از پایمال کردن قانون و  دوم،

 پیکر حاکمیت قانون و نظام دموکراسی.    بر

کت را مملنون بدون دموکراسی و کثرت گرائی حاکمیت قا نظام دموکراسی بدون حاکمیت قانون امکان پذیر نیست و

زرگ بیک اشتباه اگر خیانت نگوئیم، « قومی ـ حزبی»این ائتالف  ءً دیکتاتوری حزبی سوق می دهد.  بناطرف ه ب

عقده های انتقام گیری  و قومی  ،جنبه های شخصی زیادتر که در آنمطرح شده  ،که از طرف یک اقلیتسیاسی است 

 و قابل قبول نمی باشد. داشته مملکت در تضاد کامل قرار عمومی که با منافع است شامل

 پایان

 

 ]تقلبی[ قلبائتالف 

 ـــــداججاست ولی قلب ها  دست ها یکزیرا 

 

 

 

 


