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 !هداکتر عبدهللا عبدهللا و حرکت های افسار گسیخت
 

سر  معلوم نیست کههوری دامنگیر مردم و کشور گردیده، بدینسو در اثر انتخابات ریاست جم یبن بستی که از چند
و ها از چنان ظرفیت و دولت پیداست که جامعه خوبی به فقط یک چیز  ،انجام چه پیامدی را به بار خواهد آورد

به الت حنگذارد که و کرده ارائه  یمناسب راه حلرای هر مشکلی بدر موقع الزم که بتواند پوتانسیلی بهره مند نیست 
ای بجآنهم بوجود آمده که مدنی به اصطالح جامعۀ  وی روشنفکراندک نیروی این  عالوه بر اما. گردد منجربن بست 

 ناشیانهبا اظهار سخنان  ،و سالح شابه مخزن باروتت های ماین مناقشات و مخالف رسانیدن خیر و اثر راه گشاه به
 .جرقه پرتاب می کنندشان 

 

که همانا  گنخبگان بیرون آمده از آتش جن جنگساالران ویا خوی و خاصیت اصلی  ،درون مایه از سوی دیگر
ور سازندگی به کش و خدمت ودم ستائی مراز ظاهراً اگر آنها ست بر هیچ کس پوشیده نیست، ا خشونت و قانون شکنی

 ۀمساًلکه  یبخصوص در موقعیت های ،است همواره آشکار شدهآنها های پوچ اظهار نظر این نوع  گویندسخن می 
سم حتی به دین و قاسالم نمائی  دبا وجودیده شده است   ،آمدهپیش رسیدن به قدرت  ۀو نحوحاکمیت  ساختارچگونگی 

 و خشونت زاخاصیت بال معطلی  ،که به خواست شان نرسیده اند در همان روزی ،وده اندوفادار نبهم کعبه  ۀدر خان
 .ساخته اندبرمال را ولیت پذیری شان ؤعدم مس

 

اب در با زور و ارعالزم خود را و کفایت بدون شایستگی  و حامیانش کهعبدهللا اینک یکبار دیگر داکتر عبدهللا  و
 مرگ( را پیش کشیده اند. یا  - ا ارگ)ی زده اند، عمالً شعار مقامات بلند دولتی جا

جناب داکتر عبدهللا، قانون اساسی، نهاد انتخابات، رئیس جمهور و هیچ چیزی را قبول ندارد وقتی از وی پرسیده می 
چنان بیان تکرار به را جمله او این  .«موضوع را با مردم در میان می گذارم»؟ می گوید دپس چه می خواهیکه شود 

ی هر فرد داراچنین نیست زیرا در حالیکه  نددارای یک اراده ا وداشته همه مردم افغانستان یک سر  می کند که گویا
تی مردمی را که در که حجموع مردم افغانستان نه تنها مخاص خود می باشد. جناب شان  ، خواست ها و امیالاراده

 شتاباز حامیانش  ه ایخود با یک عدقبل روز ند چچنانکه  ،جناح رقیب سیاسی وی قرار دارند هم نا دیده می گیرد
ی ریاست جمهوره اگر بکه گوئی رانی پرداخته سخن زده به هیجان در آنجا به خیمۀ لویه جرگه رفته سراسیمه  زده و

ین ا« اگر قطعه قطعه شوم نمی گذارم»می گوید ، مثالً کردخواهد  قیامت برپاخود تصمیم  به امر ونقریب نرسد ع
ناشی از عقدۀ محرومیتی بوده باشد که در ایام  ،شاید از دید یک روان شناسکردن ها  و حلقوم پارهچیغ زدن ها 

روانش بوده  در ذهن وغده یا زخم چرکین کدام تا حال دوران نو جوانی   یا از و داشانده ببه وی آسیب رسطفولیت 
  آرام نمی گذارد.را هیچگاه  او وگردیده باعث رنج و آزارش  ووا نشده باز و مداکه 

 

 باقی نمیمشکل و خطر اصلی این نوع عقده ها اینست که در محدودۀ ضمیر ناخود آگاه شخص سان قول روان شناه ب
بعضی ر ی بوتبلیغ و تلقین  چون،کند،  ایجاد خطر میرکس دیگر در فرد سیاسی مقتدر بیشتر از هبخصوص  ،ماند

ا رتاثیر گذاشته جای عقالنیت و منطق شان  ندمی باشتابع احساسات و عواطف خود بیشتر که و مردم عوام حامیانش 
ه چنانک دریغ نمی ورزند.نت بار وشخعمل برای رسیدن به خواست شان از هیچ و د احساسات مهار ناشده فرا می گیر

 ای تلقین شده به راه انداخته اند وبیشترین اغتشاشات و انقالبات را توده هزیر نام این و آن ریخ دیده شده أدر طول ت
 1530و انقالب اسالمی  لنینتلقین و تبلیغ روسیه به  1110ربج منفی آن بر مال شده است. مثالً انقالب اکتوئنتا بعد

 آیت هللا خمینی.تلقین و تبلیغ ایران به 
 

بار را در انقالب به اصطالح دیموکراتیک، جنگ و جهاد تنظیم  ونتشهای بسیار خنمونه پنج سال  و در مدت سیما 
خیمۀ ر دداکتر عبدهللا بعضی حامیان را در  خشونتتلقین به این عمل اثر بازهم  گروه طالبان دیده و می بینیم و ها و

از ر اگکه  بود خوبی پیداه ببار  وحشت ۀصحناز  ،میکردن عکس رئیس جمهور کرزی دیدپاره با پاره لویه جرگه 
ا اعالم تشکیل دولت موازی با دولت موجود جنگ بکه  خواهد پائیدندیری جلو شان گرفته نشود بدون تردید همین حاال 

 .به راه خواهند انداختبسیار خونبار داخلی 
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دۀ ایاالت متحدولت  ۀظر تشریف آوری جان کری وزیر خارجی از حامیانش وقت گرفته و منتزداکتر عبدهللا چند رو
 از کمکو اال  دنکنخالف قانون کاری حی کسی و یا جنا تابود هوشدار داده شده از سوی وی زیرا قبالً است امریکا 

گرچه در گذشته بار ها ثابت شده که اینها هرگز به فکر   .شدخواهد افغانستان محروم  ،های امریکا و هم پیمانانش
 .کنندمی اما در برابر زور و زر کرنش و اطاعت  منافع ملی نیستند ومردم جان 

 

فغانستان بیاید، دیده شود چه راه حلی را پیش می کشد که برای کری به ا رار است جانق 11/0/2712امروز جمعه 
 قابل قبول باشد. عبدهللا زی و داکتر عبدهللا اشرف غنی احمد داکتردو طرف یعنی هر 

 

فته گ زی نخواهد پذیرفت حق هم دارد زیرا پیروز انتخابات است، پیروز بدین معنی که اگرحکومت ائتالفی را احمد
ر نام زیطرف خواهد بود لذا اگر  ر انتخابات صورت گرفته بدون تردید متوجه هر دودر امبسیار تخطی  وتقلب شود 

اکتر د أیود باز هم رشو باطل شناخته کم هللا عبد تقلبی داکتر عبدهللا أیاحمدزی دو برابر ر داکتر أیتقلب از ر
داکتر  هاست ک رأیشتر از اشرف غنی یک میلیون بی رأیداکتر عبدهللا خواهد بود چون تفاوت  أیز رزی بیشتر ااحمد

 عبدهللا بدست آورده است.
 

نچه پایه و آ بیهوده بوده،که به بحث گرفته شده کنون از هر سو  نکه تاله بیهوده است چناأبه این مسبیشتر پرداختن 
 که به موجب آن قانون انتخابات بوجود آمده و با همه کمی و کاستیمی باشد قانون اساسی  ،استتصمیم گیری اساس 

نرا نهائی آ نهاد قانونی انتخابات شکل گرفته و ممکن نیست هیچ مقام و مرجع داخلی و خارجی وجود تصامیم کلی و
ر ه ناسائی شده بعد نتیجه نهائی آرایصحیح و سالم ش رأیتقلبی از  یأر باشدنادیده گیرد. می باید تا جائیکه ممکن 

 به آن گردن نهند. طبق قانون مکلف اندیک اعالم گردد آنگاه هر یک 
 

امریکا است او حق ندارد خالف نتیجۀ کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی  ۀدیگر نقش مشورتی وزیر خارج ۀلأمس
ریاست جمهوری تحمیل نماید،  تحکومت ائتالفی را بر کاندید پیروز در انتخابا 2771به شکایات باز هم چون سال 

اراده  که بر وفقهم دعوی تقسیم قدرت به راه انداختن است. بگذارند  ازب سیزده سال به عقب رفتن واگر چنین شود 
. نه آنکه یک صورت گیرداجراآت  مشین خط اهم حکومتی تشکیل گردد تا مطابق به ،و خط مشی رئیس جمهور

خوری جریان داشته و هیچ کس نزد هیچ مرجع  شیوخ ومکش بر سر قدرت شائتالفی بوجود آید که هر روز ک ۀکابین
 ول نباشد. ؤو مس جواب دهقام و م

 

او رئیس جمهور و رئیس حکومت گفته  اگر رئیس جمهور حق نداشته باشد که کابینه اش را خود انتخاب نماید اصالً 
( opposition)اوپوزیسیون یا  مقابل، مخالف و حجناکاندید شکست خورده در انتخابات به حیث  بایدنمی شود و همچنان 

مثل افغانستان که احزاب ورزیده سیاسی وجود ندارد با تشکیل  ه ایآن در جامع غیر در جای خود قرار گیرد در
دهد. البته در مشارکت ملی جای بحث نیست زیرا در هر  میدیموکراسی مفهوم خود را از دست  حکومت ائتالفی،

رد ولت هر فد ۀداشته باشند، یعنی در بدن رئیس دولت وجود می مشیحکومت و دولتی افراد مخالف یا موافق با خط 
 خالصه مشارکت ملی درست، اما حکومت ائتالفی نه. دارد. را صالحیت کاری خود حق کار و

 
 پایان
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