http://www.arianafghanistan.com

2020/02/24

داکتر رووف روشان

انتخابات افغانستان و نتائج آن
اگر لحظاتي اشرف غني و عبدهللا عبد هللا را فراموش كنیم و سر خود را به یخن خود فرو بریم خواهیم
دید كه :نتائج این انتخابات پارچۀ سیاستمداران خود خواه،
جاه طلب و الفزن را به دست شان داده است .اگر اینها چشم
هاي بینا داشته و به خاطر وطن و مردم خود به این پارچه
نگاه كنند مي دانند كه موقف و محبوبیت شان در كشور تا چه
حد است .به عبارت دیگر این انتخابات هركدام ازین جنگ
ساالران ،ستیزه جویان و برباد گران میهن را نمرات در خور
شان ایشان داد و هركدام را به سایز و اندازه اش به افغانان
شناساند.
مثال هاي واضح آن را در فیصدي هاي آراي هركدام ببینید .مي بینیم كه مث ا
ل مسعود یك فیصد رأي
و گلبدین در حدود چار فیصد رأي را به دست آوردند در حالیكه هر كدام هوا خواهان بیسواد و
كمسواد زیادي را دور خود جمع كرده بودند كه همین یك فیصد و چار فیصد هم از طرف همان فریب
خوردگان بوده و مردم شریف افغانستان با شناخت دوست و دشمن خود از دادن رأي به آنها خود
داري كرده اند.
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حال شما تصور كنید در حال همین دو مثال ساده اي كه به عرض شما رسانیدم چقدر تقلب صورت
گرفته است كه با اصلح آن این فیصدي ها به بیشتر از پنجاه فیصد آرا برسد و این دیوانگان قدرت
رئیس جمهور كشور شوند؟
در مورد عبدهللا عبدهللا اگر هم چند عبدهللا دیگر به نام آن بیافزایید و فریب خوردگان او را كه هواخواه
مردم افغانستان مي دانند كه او و گروه پیروان او در پنج سال گذشته غیر از
اویند بشمارید بازهم َ
گرفتن معاش مفت و اجراي بودجۀ یك حكومت دیگر زیر نام ریاست اجرائییه كه با قانون اساسي
كشور هیچ انطباقي نداشت و ب دون انجام كاري براي رفاه و آرامي كشور و وطنداران هیچ خدمتي
را انجام نداده و پول بیت المال را وقف آرایش و لباَس خود و بستگان خود كرده هیچ بند آبي یا جاده
اي اعمار نكرده اند و در عالم سیاست داخلي و خارجي افغانستان هیچ اثر نیكویي بجا نگذاشته اند و
حال توقع دارند مردم گذشتۀ شان را و سهم شان را در جنگ ها و كشتارهاي هممیهنان فراموش كنند
خواهند
و بار دیگر ایشان را بر كرسي قدرت بنشانند و در غیر آن بار دیگر توصل به جنگ و كشتار َ
مردم بیگناه و اوالد همین خاك را به خاك و خون خواهند كشید.
كرد و َ
آگر ایشان واقعا' این وطن را دوست دارند شایسته خواهد بود كه براي خیر و صلح كار كشور دست
از دسیسه براي دوام مخاصمت و جنگ بكشند و پهلوي یك نظام قوي و مردمي ایستاده و براي اعمار
یك افغانستان آزاد ،بي پیوند به مراكز قدرت خارجي  ،یك افغانستان قوي و پیشتاز دست همكاري
دراز كنند .یا هم بگذارند آناَني كه دست شان به خون مردم بیگناه این كشور آلوده نیست كشتي این
كشور را كه همین جنگ ساالران خود شكسته اند اعمار نموده به منزل مقصود رهنمون شوند .در
آن صورت حتي خواهند توانست لكه هاي بدنامي را كه به نام شان چسپیده است تا حدي رفع نمایند.
آز جانب دیگر آناني كه این گروه ها را به دوام مخاصمت تشوق مي كنند و زمینۀ آغاز و دوام جنگ
داخلي را فراهم مي آورند نیز از دشمنان افغانستان خواهند بود.
این انتخابات زیر نظر نمایندگان هر كدام از همین داعیان ریاست جمهوري افغانستان صورت گرفته
است و آراي رأي دهندگان باز و باز و به تكرار شمارش شده است و اكنون در ختم نزدیك به شش
ماه شمارش هاي پي در پي فرصت دیگري براي ضیاع وقت كشور میسر نیست.
همین حاال مردمان جهان به خود خواهي ها و بي مباالتي هاي سیاستمداران خودخواه و جاه طلب و
استفاده جوي آن مي خندند و بسیار مي خندند.
با همۀ آنچه گفته آمد چه بهتر كه مردم ما هوشیارتر و بیدارتر شوند و خیر كشور را در اتحاد و
اتفاق همه قوم هاي برابر و برادر ببینند و مرد و زن از هر گوشۀ جغرافیاي این كشور از برابري و
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رد تبعیضات جنسي ،منطقوي مذهبي و هر نوع تبعیض دیگر سخن بگویند تا از یك طرف كشور ما
داراي یك نظام ملي و خار چشم دشمنان داخلي و خارجي و همسایگان شود و از جانبي درین مرحلۀ
نازك در تأریخ كشور راه هاي حل مناسب را در صلح و آرامي همگاني جستجو نمایند.
این كشور تنها ،نه از پشتون ها ،نه از تاجك ها ،نه از هزاره ها  ،نه از ازبك ها و نه از اقوام
شریف دیگر ما است بلكه مادر و مأمن همۀ ما مي باشد.
بیایید به جاي تشویق ستیزه گران ایشان را از هر قوم و هر مرتبه و رتبه اي كه هستند به دوستي فرا
خوانیم و به ایشان بگوییم زندگي در ات حاد و اتفاق بهتر و امكانات پیشرفت و ارتقا نیز در دوستي و
صلح بیشتر و خ وبتر میسر است .این باغي را كه از پدران خویش به ارث برده ایم باید به حیث یك
باغ زیبا كه گلن آنرا هر كدام از اقوام شریف این كشور تشكیل میدهند به اوالد و بازماندگان خود
تقدیم نماییم تا باشد آنها در یك فضاي آرام و صالح به آن خدمتي را انجام دهند كه تا حال انجام آن
براي ما میسر نبوده است كه گلن آنرا هر كدام از اقوام شریف این كشور تشكیل میدهند به اوالد و
بازماندگان خود تقدیم نماییم تا باشد آنها در یك فضاي آرام و صالح به آن خدمتي را انجام دهند كه تا
حال انجام آن براي ما میسر نبوده است
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