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 و خرخری نظام خر
  

معاونين رياست  و صدای کانديد شدن به مقام رياست جمھوری و ھموطنان عزيز اطالع دارند که با بلند شدن سر
جمھوری به استثنای چند نفر انگشت شماری از دانشمندان، تعدادی از ھموطنان بی سواد ما نيز با استفاده از 

 کشور بدون در نظر داشت مسؤوليت ھای ديموکراسی قالبی و خالی قانونی در وثيقۀ ملی از داخل و خارج
وجدانی، اخالقی، اسالمی و منافع عليای ملی، صرف برای کسب شھرت و يا کيسه پرنمودن  به دروازۀ دفتر 

که الی اول می سال . کميسون انتخابات سرازير شده و برای ثبت نام در انتخابات مقام رياست جمھوری صف بستند
  . نفر رسيد١٢٠ و معاونين آن به ۶٠ مقام رياست جمھوری به جاری تعداد کانديدان احتمالی

جمھوری ) وثيقه ملی(يعنی با نشر مسودۀ قانون اساسی . بلی آنچه امروز ما می بينيم، شش سال قبل تصور ميشد
م، جناب دانشمند و فاضل گرانمايه داکتر صاحب سيد خليل هللا ھاشميان به ٢٠٠٣اسالمی افغانستان در سپتمبر

 مجلۀ ٩٢ۀ خدمات ارزشمند شان و اينکه ھميشه در مسايل ملی به نظريات ھموطنان ارج گزارده اند، شمارۀ سلسل
وزين آئينه افغانستان را بشکل فوق العاده با  نشر متن مسودۀ قانون اساسی دولت انتقالی افغانستان و نقد و تبصره 

که البته دانشمندان عزيز و بادرد . نشر سپردندھای عالمانه شخص خود شان، جھت نظر خواھی ھموطنان خود به 
م ٢٠٠٣ سپتمبر - سال پانزدھم سنبله٩٢ھموطن ما نظريات مفصل خويش را ارائه داشتند که ھمه  درج شمارۀ 

نظر انجنير فضل احمد "اين بندۀ عاجز با اعتراف به نافھمی خود در قسمتی از نظرياتم که تحت عنوان. گرديده
  : آن به نشر رسيده، انديشۀ خود را چنين عرض کرده بودم ٢٩ر صفحۀ د" افغان از کانادا

يک نکته را قابل ياد آوری ميدانم که باساس حکم مادۀ ھشتم فصل دوم مسودۀ قانون اساسی مرتبۀ دولت انتقالی  « 
 در بارۀ رئيس جمھور و صالحيت ھای آن، اگر معيار و محک دانش و علميت رئيس جمھور صرف باسواد بودن

يقين دارم از ھمين حاال صدھا . باشد، من عواقب مادر وطن عزيز را در يک نظام خر و خرخری خراب می بينم
 سياسی و دفاعی افغانستان و - اقتصادی- نفر کم سواد بيدانش و فاقد از علوم مدنی و بيخبر از اوضاع اجتماعی

ست جمھوری کانديد نموده و صدھا کم سواد ديگر برای اشغال مقامھای جھان خودھا را برای اشغال مقام ريا
معاونين رياست جمھوری، اعضای کابينه، مارشالی، جنرالی و غيره در حريم دولتی از باال تا پائين منتظر خواھند 

ز از اين خداوند متعال رحم کند که افغانستان عزي. که گويا دولت آينده شباھت به باغ وحشی خواھد داشت. بود
  ».حالت نجات يابد

با مختصر از ياد آوری قسمتی از نظرياتم که فوقآ ذکر شد، قضاوت را به ھموطنان عزيز ميگذارم تا با مطالعۀ 
يعنی نظام . اوضاع و احوال امروزی کشور دربارۀ آنچه من شش سال قبل تحرير داشته بودم، ابراز نظر فرمايند

   است و يا خير؟ و اگر است چه بايد شود؟  و من هللا التوفيقخر و خرخری در افغانستان حکمفرما
  

  خداوند متعال حافظ و مددگار افغانستان عزيزما باشد                                                                       
  :يادداشت

اد راسخ " افغان "خبيری چون جنابشته ھا وپيشگوئی ھای انسان ھای وقتی انسان به نو ا اعتق م ب از ھ مواجه ميگردد، ب
می تواند بگويد؛ آنچه برمردم ما تحميل می گردد از نادانی وکمبود فکری ما نه ، بلکه محصول عدم توانائی ھای ما می 
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داد مضحک آن  در . باشد ن وامت ه ماحصل نشست ب د ک م ميدانن وز ھ ستند وھن ی دان ه م ده از افغانھائيک داد آنع را تع زي
دی چيزی به غير از اسارت مردم ما وسلب استقالل کشور نمی تواند باشد کم نيستند، مگر با آنھم قدرت ھای تجمعات بع

ه خورد  ا راه نجات ب ام تنھ ر ن اشغالگر ونوکران زرخريد آنھا با تمام قوا می کوشند تا نسخه ھای ھالکتبار خويش را زي
  .تر غرق نماينددر فقر وبدبختی بيشرا مردم داده وروز تا روز مردم ما 

ال  ه پورت ت ک ر اس ت ديگ ا عل ت وده ھ ين عل ه ھم ستان آزاد"درست ب ستان-افغان ای اداره "  آزاد افغان صله ھ ام في تم
ه  غالگر ب وای اش ه ق ارزه علي ان وطن پرست را مب ۀ ھر افغ مستعمراتی را فاقد ارزش اعالم داشته در گام نخست وظيف

ان ما. خاطر حصول استقالل کشوراعالم ميدارد ا پارلم  يقين داريم تا زمانيکه مقدرات کشور ما در کاخ سفيد ، مسکو وي
ه آدم  ه مثاب وداروپا رقم می خورد به عالوۀ آنکه استعمار آدمک ھای خودرا ب د نم ل خواھن ا تحمي ردم م ر م ز ب ردم ني  م

  .شبختی را نخواھند چشيدوطعم خوشی وخ
 "اد افغانستان آز–ستان آزاد افغان"                   پورتال 

  


