
.                                         «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

  -----------------------------------------                  

               نند یدا کا بین بیدون بازنده توافقنامه تقسیم قدرت  امضای    

   درانتخابات دوره        دولت اسالمی افغانستانریا ست جمهوری     

           «عبدهللا»وعبد هللا « زیداحم»دوم ریاست جمهوربین غنی     

                          دمفهومی ندارازبا زند ه گی رای دهند ه گان دیگر بجز        

-----------------------------------                                             

ت  به سایت های             د برسبیل عا( 4102)امروز مورخ بیست ویکم برج سپتمبر سال      

(information clearing house  ) و(Antiwar )  و(Counterpunch)   جرمن )و

وروزنامه های واشنگتن ُپست ونیویارک نظر انداختم ( common Dreams)و ( انالین

ریاست جمهوری افغانستان   دوم وپرتنش  انتخابات  دور  جنجا لی موضوع  ارتباط  وبه 

ها  گردیده بود  مورد  مطالعه قرار های رسانه بی چندی را که زینت بخش سرمقاله مطال

حکومت وحدت ملی   دورنمای و تشریح   به  م ونکات برجسته ای این مقاله ها را کهداد

یقاً بررسی نموده واینک آنچه که ازمطالعه وبررسی یکی بعد ازدیگری را دقرداخته اند پ

شما خواننده گان عزیزم این معلومات فتم میخواهم بارا دریا تی چندی آن مقاله ها معلوما 

.                                دیگراضافه نمایمای اشد که به اوقیانوس معلومات شما چند قطره هارا درمیان گذارم تا ب

معامله تقسیم  قدرت مسا ویا نه : میخوانیم چنین «Antiwar .com» درسایت ضد جنگ

ریس  جمهور «  احمدزی»بین دوکاندید  ریاست جمهوری  ویا   اکنون بین اشرف غنی 

ریس  اجرایوی  حکومت  وحد ت ملی  « عبدهللا»دولت اسالمی افغانستان واقای عبدهللا 

گرفته شود وبه آن هیچ اهمیت داده نشود  خود باعث آن شد که رای مردم افغانستان نادیده

ومند رجات قانون گان  رای دهنده  وخواست  اراده  بیدون ملی   ت وحد یعنی حکومت 

اساسی افغانستان  وازجانب دیگردوحالت ودو طرزتفکر باهم متضاد را درقدرت مشابهه 

ند  نشدرض حاندید  حتی  این دوکا اهد داشت ؟ویکسان جاگزین کردن چه پیامدی دربرخو

رای اصلی   تفکیک  دوم انتخابات را باکمیسون مستقل انتخابات نتایج دوریرند که ذ تا بپ

این   ید  که ورای غلط و تخلفاتی که ازهردو طرف  صورت گرفته  بود رسماً اعالم نما

چیزی  ن به رای واراده مردم افغانستان از وقع وحرمت گذاشتکاندید خود انصراف هردو

درجای ازاین سایت میخوانیم که عبدهللا عبدهللا  حتی با ر با ر تاکید . یتواند باشد دیگر نم

ی که در طول ورزید تا به هیچ صورت نتایج انتخابات  رسماً اعالن نگردد  یعنی  آنکس

رقیب خود اتهام وارد می نمود که در انتخابات  تخلف نموده ورای مردم را  دوماه باالی

مسول  میتوان  را  کی  دراینصورت ز آن خود ساخته است ، پس ازراه تخلف  وجعل ا



 او هداد  را بی اهمیت جلوه  اراده مردم ه به رای مردم وقع نگذاشته ویا  اینکپنداشت که 

پس دراینصورت  هیچ یک از این  دونامزاد ریا ست   یا کسی دیگری ؟  عبدهللا عبدهللا و

برنده اصلی این انتخا با ت  طوالنی  و پرتنش    کهنبوده بل جمهوری  درانتخابات  بازنده 

معامله  بخاطر  ادامه اشغال است که راه را برای  امضای  سریع  یک « NATO»نا تو

وبرای  تان سط نیروهای نظامی اش هموار ساخت بهرصورت برای مردم افغانستوکشور

تمام  آنهایکه دراین انتخابات با قبول زحمات وهمه مشکالت حاضر شدند که رای خودرا 

درصندوق های انتخابات برای  کا ند ید  دلخواه  خویش بریزند تعجب اوروشگفت انگیز 

اینست که ایاالت متحده امریکا باچه پرروی وسبکسرانه این انتخابات راانتخابات موفقیت 

بیخبر ازآنکه با صرف میلونها دالر به رای واراده مردم ، عریف می نماید آمیز وشفاف  ت

بلی این ایاالت ه تمسخر وافتضاح ببست ،نه تنها که حرمت نگذاشت بلکه اراده مردم را ب

می نماید و حامیان خودرا تامین منافع خود یک ملت را تحقیرمتحده امریکااست که برای 

 ،د  چنانچه این عملکرد ایاالت متحده رامیتواند درعراق به نحوه از آنحا  بقدرت میرسان

.                                                                               هده نمود اوافغانستان وکشورهای دیگر با چشم با زمشلیبیا 

واشنگتن امروز همه میدانند  که ارتباط جمعی ورسانه های خبری معتبر دنیا بخصوص   

نظر  روشنفکران درتحت وده ها رسانه های دیگرپوست ، نیویارک تایمس ، سی ان ان  

شان می پردازند ت ایاالت متحده امریکا به نشرات سرمایه داران ودولخریده شده ومطیع 

کتمان نمایند یق برمال شده را ازنظرهمه گان پنهان ویا قاولی با آنهم گاه گاهی نمیتوانند ح

افغانستان را   درنظرداشت همین استدالل  میتوان موضوعات مربوط به انتخابات، لذا با

ضی به نشر رسیده دراینجا بعتایمس  ست ونیویارک که در شماره های اخیر  واشنگتن پ

              :                                                                         نکات برجسته ای  آنرا نقل قول نمایم 

سرانجام   افغانستان   یاست جمهوریررقبای   :ست با عنوان درشت مینوسید واشنگتن پُ 

مبارزات انتخا با تی ورای ورای دهی به ایجاد یک حکومت    بعد از تنش ونزاع طوالنی

.                                                                            وحدت ملی  باهم معامله وتوافق نمودند

انتخابات کثیف وملوث به تخلف که توسط  حامیان در:  درتحت این عنوان چنین میخوانیم

هردو کاندید رقیب صورت گرفته بود سرانجام هردو نامزاد رقیب  امروز یکشنبه مورخ 

وآن اینکه  به معامله وجور آمد پرداختند  تنش ونزاع بینهم بعد از دوماه  (40-9-4102)

ینده سند توافقنامه  تقسیم قدرت باهم مساوی وبرابر را درحضورداشت حامد کرزی ، نما

درتشکل   کابل توشیح کردند که به مبنای این سندمتحده امریکادر سفیر ایاالتملل متحد و

نه تشریک مساعی خواهند ا یاوباهم مس رها بجا سازی کد ت ملی وجا بنام وحد حکومت 

ست میخوانیم  وآن اینکه  چسان به نشر رسیده درواشنگتن پُ له  درجای دیگر این مقا.نمود

بارها بارها   حامیان عبدهللا عبدهللا  تخاباتی که ازطرفنپرتنش ، اباید نتایج این انتخابات 

ازتخلف نامیده میشد اعالن گردد ،حامیان عبد هللا عبدهللا  اصرار می ورزیدند  انتخابات پر



که نتایج این انتخابات نباید اعالن گردد واگر احیاناً  تصمیم بر آن باشد که نتایج انتخابات 

به اگاهی مردم رسانیده شود درآنصورت باید فیصدی رای عبدهللا عبدهللا با  تفاوت ناچیز 

اشرف غنی احمدزی اعالن گردد ، پس چسان میتوان باور کرد  که این  از فیصدی رای

             .حکومت وحدت ملی خواهد توانست  بر زخمهای مردم افغانستان مرهم گذارد 

آن حکومت را به ارمغان اورد که بتواند اهداف ایاالت بهرصورت این انتخابات تنها      

وبه تحقق آن شرایط را مساعد سازد ،  نه  آنکه  متحده امریکا را درمنطقه یاری رساند

.                                                                     مشکالت وپرابلمهای مردم افغانستان را حل وفصل سا زد  

اگاهان سیاسی  این حکومت وحدت ملی را که محصول  فعالیت ها و مبارزات تلخ          

زنظر باورها و اعتقادات ونظریات  باهم یکسان نیستند به نظر شک وتردید دورقیب که ا

د   مینگرند وچنین پیشگوی می نمایند که این حکومت وحدت ملی با دو طرز تفکر متضا

نخواهد توانست امیدها مردم را براورده سازد ، چنانچه  سید جعفر وداشتن قدرت یکسان 

که این حکومت وحد ت ملی   چنین افاده مینماید مهدی یکی از حامیان داکتر اشرف غنی 

وای مسکن می ما ند  که درد را برای  مد تی  تسکین  میدهد ولی عامل  درد را دبه آن 

اینکه  اقای  محمد  اازبین نمی برد  بلکه  بعداً همرا با جمع از مشکالت خواهد بود   وی

غنی » ارتباط   کرزی   به    امین فرهنگ سابق وزیر اقتصا د وتجارت درکا بینه حامد

داکتر  غنی   }: و اقای عبدهللا عبدهللا  چنین اظهار نظر می نماید  که اینها « احمد زی 

وکله  متمرد   احمد زی  شخص تند مزاج وزورگوی و  داکتر عبدهللا عبدهللا یک شخص

ند  چرخ ماشین این  حکومت وحد ت ملی را بحرکت درآورچسان خواهند توانست { شخ 

ترس دراینجا است که قبل از بحرکت دراوردن این ماشین  باهم درنزاع نیفتند و دولت 

.                                                             را بشمول اردو بدو بخش متضاد ومخاف همدیگر تقسیم نه نما یند 

قای حمید مبارز در یک و اگاه  امور سیاسی ادرضمن یکی  دیگر از چهره های شنا سا 

  مردم  افغانستان:   صحبت خبری اش به ارتباط این حکومت وحدت ملی  چنین میگوید 

ی ریختند که یکی ت با تنها به آن خاطر با قبول زحمت رای خودرا به صندوق های انتخا

ازاین دو کاندید به حیث ریس جمهور آینده افغانستان انتخاب گردد نه به این منظور که 

.                                               بدو بخش تقسیم نمایند با تقسیم  قدرت  اینها کشور و دولت را 

ازهردوطرف تخلف   ت نه تنها درجای دیگر ازاین مقاله امده است که دراین انتخابا      

                                             .  صورت گرفته است بلکه رای مردم دزدیده شده است 

با درنظرداشت  تذکرات  فوق  این  قلم خودرا  مکلف  میدانم  تا به  یاداوری برخی       

                        : ه هایم را درمیان گذارم ازواقیعت ها  در رابطه با این انتخابات  بصورت موجز داشت

اگریکبار به تاریخ چند دهه گذشته میهن عزیزبا نظر بیطرفا نه ومنصفا نه  :هموطن عزیز

کدام کشورها  با   بنگری درخواهی یافت که هست وبود این کشور را کی ها وبا حمایت

میزنند ، آنهای نیستند  سروکله  تاراج بردند ویا اینهایکه امروز سنگ میهن دوستی را بر

ساختند  ل  مبد مخروبه  م به  وکل کشور را بصورت عا  که شهر کابل را بشکل اخص



 بغارت   المال را   بیت و  مردم    های ودارای   ثروت  که  نیستند   ن های ، اینها هما

اینها همان های  ایا  به ذخیره گذاشتند ،    بردند ودربانک ها جهان برای نواده های خود

ایاالت   پنتاگون ونظامیان  یدسف یستند که دربدل مبالغ هنگفت دالربرای زمامداران قصرن

کلوستر  نوع  های  گذاری   وبمب  (B52)  نوع ن طیارات بمباردمامریکا مجوزمتحده ا

می نمایند    را  و پیشوایی رهبری   دعوای حاال  وخوشییی را دادند بلی همین ها اند که 

ودانش   وت بینش  ون تفا وهرکدام شان شا نه به شانه بیدون رعایت خوردی وکالنی بید

اطاعت بعمل  می (  ایاالت متحده امریکا ) خود   واز ولی نعمت  جوره میروند جوره  

انحصاری  است که کشور ما را    وهمان نماینده سرمایه هما ن  امریکا   آ؛ورند ، این 

ن ها  را  ت ا جیر ونا بکار  به مخروبه مبد ل ساخته  وهمین اکنون  نیز هماتوسط  مش

ومنکر ا ز دموکراسی با انتخابات   موکراسی به اصطالح دم براریکه  قدرت درتحت نا 

                                                                             .                                                         ند جعلی  می نشا

هموطن عزیز بیاد داشته باشی که ایاالت متحده امریکا در طول تاریخ هیچگاه به آبادی   

وعمران هیچ کشوری در دنیا اقدام نورزیده است اگر برای یک لحظه جرمنی را درنظر 

انداختن دالر   بدوران بخاطر آن فقط وفقط   ل اعمار گردید  گیریم که توسط طرح مارشا

میتواند    امریکا   ،ز  همین امتیا   امروز با داشتن که   امریکایی دربازار بین المللی بود

وسومالیا  ولیبیا   عراق . یرات اقتصادی اش دراورد  فرمان را درتحت تعذ کشورهای نا

ایاالت متحده   کرد که   نمونه یاد   ی بشمول افغانستان  را میتوان بشکلوکشورهای عرب

ترین  خصلت بی  و  اقلیت  ومشت   خت ل سا مبد مخروبه  را به  امریکا این کشور ها

 منافع   مین  تا  برای ش   وبت ا نیا ت کرد تا  به  نبه کمک ومساعد همه جااشخاص را

 را درتحت نظر نی ها م جا که تما  نبود  کستانپاو امریکا   ایا این ایاالت متحده بجنگد ،

  ید  ارزو داشت که عبدهللا  عبدهللا نبا برای تخریب کشورما بسیج کرد ورهبری بن الدن 

صیبت های که خودعامل  همچو مرااز مردم رنجدیده ما ندتوانست اشرف غنی خواهد  ویا

شتن همین گرگ های باران زده  که بیت  وگمات داد ، ایا با تقرر شد نجا میباها  مصیبت

   ؟؟؟؟معه افغانی را به قله های موفقیت  برساند  خواهد توانست جارا بغارت بردند   اللما

فع خود دراینجا برای تامین منامتحده امریکاایاالت  اینکه  وآن   است  روشناینده کامالً  

متحد دیرنه اش پاکستان  وبه راهنمایی های بهی خواهانه حضور خواهدداشت وبه کمک 

مثل  تهی   میان  شعارهای  ش را جاری خواهد داشت  ودرپرتولط  ابرمنطقه تسانگلیس 

ند  خواهد رسا  به قدرت  شتگان خودرا یکی بعد ازدیگری گما..... دموکراسی ،آزادی و

                           .                                                            ر مان افغانستان نخواهد بود نی کشو ا د وابداً به ارزوی آبا

                                                                                   .با تقدیم احترامات صمیمانه  ---------------------------------------------

 


