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 در حاشیه ی اشوب های اخیر  

بودند، با  زیعبور  دشوار و عبرت انگ نیچشم به راه  ا اقیصبرانه و با است یافغانستان که ب یدرمانده  مردم  

 یسنگالخ ها م،یعظ ز  یرستاخ کیو در  دندیکش نهیس خیتار یو خسته  نیخون یسنگفرش ها یرو دیهزاران ام

و  شیپشت  سر نهادند تا درفش  اسا دانهرا شکوهمن یخیپر افتخار  تار یدشوار ول یتجربه  کیصعب العبور  

 در اهتزاز در اورند. یاسیدرخشان  س ی ندهیا کیُمشرف به چشم انداز   یارامش را بر فراز  گردونه ها

 

 

افتخار در  نیمردم افغانستان است، ا یهمه  یبرا یخیتار م  یعظ یروزیپ کیروند  اتخابات  یموفقانه  ختم  

 شهنامه، مردم افغانستان است. نیو نام اور  ا ی، قهرمانان  واقع ستین یشخص و گروه چیانحصار  ه

و مصلحت  نانهینگاه  خوشب کیاتهام بستن ها را در  یمتفاوت ، زشت گفتن ها و حت یها یریها ، موضعگ مخالفت

 یها نیکامپا م  یافتد و با ختم  انتخابات به موز یروند دانست که در همه جا اتفاق م نیاز یبخش شودیم انهیجو

 ی افتهیظهور  سازمان  یول کنند،یان قضاوت م یدو چن یدر مورد چون ندهیا یو نسل ها شوندیمنقل م یانتخابات

ُمعرف   دیبدون ترد یاسیرهبران  س یو کردار ها یابانیخ یدر قالب  اشوب و فتنه ها ینیکامپا ات  یمجدد  ادب

 .ستیواُفت  ذلت بار  اخالق یاسیس یورشکسته گ

 جیافغانستان بعد از اعالن  نتا یجهاد یها ونریمل م  یت س  ئیجناب داکتر عبدهللا ر یاسیس ر  یبغاوتگرانه و غ یها رفتار

از  یریاند و به تعب امدهین رونیب یابانیخ یها یاشوبگر شم  یابر ی لهیتا هنوز از پ شانیکه ا دهدیانتخابات نشان م

 یو تانک ها یرا ی، ) بانک ها ونریهمه رهبر و مل نیاز تجمع  ا یاشنشده اند، غرور  کاذب  ن یاهل یاسیمنظر س

 دشوار ساخته است. شی، تحمل  شکست در انتخابات را برا یی)قمار خانه( ثبات و همگرا یوننیمقاومت( در کاز

 کنندیجمهور اعالنش م سیو ر گذارندیبر فرقش م ی( لنگاستیبار است که کاله برداران  ) سر  چوک  س نیسوم

ارگ با بوت  ن  یمرمر یبر سنگفرش ها ایتازه کند و  یارگ نَفَس یبخت  نا مرادش اجازه نداد تا در آب و هوا یول

 براق جلوه بفروشد. یها

 یاسیس ر  یخوشباور وغ یدب و مصلحت گراست، بقدر  کافؤکتر عبدهللا شخص  ظاهرا آرام، مگفت که دا دیبا انصافا  

 یدوران حامد کرز یدولت یاش از کسر  بودجه  یجهاد یها متیو غن هیاست ، خوش لباس و ُمفَشن است ، سرما

 .رودیاتر نمفر

 ر  یو ) غ جانیب ر  یو تا و باال کردن  عکس ها و تصاو یبازار یها ی، اشوبگر یابانیخ یها شیکردن  نما نیزاید

اوست که الَجَرم سر از  یاسیکرکتر  س یها جیاخش نیاز برازنده تر یاز اوباشان  قرارداد یمسلح( توسط  مشت

 .کندیمعامله برون م کی بانیگر
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است، قطب  گرانیزمان  انفجار ان در دست  د ت  یبغل دارد که صالح ریز یمنفجر نا شده  ن  یما شهیعبدهللا هم داکتر

او  یاسیس یبر رفتار ها یفتنه و اشوب کوک کرده اند ، احساسات و غرور  کاذب یاو را به قبله  یاسیس ینما

زنده  د  ی) شه کیبه قول  مرد  خدا او  خرد،یرا با دل و جان م یاسیبار است که انتحار  س نیمسلط است ، چندم

 است(.

ساخته است  ی یپنهان الت  یتما ر  یاز حد او را اس شیب ییدرونگرا ست،یجذاب ن شن  یپراکت کیعبدهللا هرگز  داکتر

 رامونیپ ط  یمح یها تیبرون از خود، واقع یاهویدر درونش در خارش است ، ه ینا معلوم یکه بقول  معروف جا

ش ها شودیعبدهللا را نم یشناس تیخصکند، ش قیجمع و تفر تواندیرا نم استیعبرتناک  س یو چرخش ها  یاز پَر 

  جدا مطالعه کرد. یاسیس یها یگوشیو باز یروان

اوست که در  یاسیس یزندگ ست  یمانف یمقاومت نام مستعار  پشتوانه  یجهاد و مفهوم  من در آورد یقرآن ی مقوله

 از دست داده اند. یخیو تار یاسیس ل  یخود را به دال تیفعل یاکنون ط  یشرا

مثل  دوستم،  یخون اشام  جهاد یها ]منظورمارخطرناک[که کنار امدن  داکتر عبدهللا با کبرا ستین یشک یجا نیدر

 کیاز  یترس  مشترک و ناش کیاز  یکنار امدن ناش نیمدّون ندارد، ا یفکر ی هیپا کیهرگز  یلیمحقق و خل

 یو جبهه  یداکتر غن یاسیو ترس  تداوم  اقتدار  س خیدشمن مشترک است ، ترس  رانده شدن از درگاه  تار

 .یو دمکراس یروشنفکر

 یکس قیدوست و رف یچکسی، در پرخانه ه ستیجهاد یها هیشوال یاسیس ینام  پر خانه  ییثبات و همگرا ی مفرزه

 طرف مقابل است. یکردن چانته  یخال یدر پ یکیاند و هر  فیو حر بیهمه باهم رق ست،ین

 کنند،یشر و فساد تا و باال م یخانه ها لیف نیباد اورده را در بسلط  ا یسالهاست که ثروت ها یجهاد یها ونریمل

 یرقابت ها دانیدر م یگاه کنند،یم یداریرا خر نانیپا برهنه گان و شکم گرسنه تر ن،یمعتاد کاران،یب یگروه ها

 .کنندیاستفاده م شانیاز ا یاجتماع یو فتنه ها یاشوبگر یهم در کوچه ها یو زمان یانتخابات

هم  یجرگه در دوران کرز هیان در تاالر  لو هیکه شب یداکتر غن جان  یب ر  یبا تصاو یاسیس یمزه  یب یها یشوخ

نه تنها  یحقوق یور احکام  بدون پشتوانه نفوذ  دوستم و صد هیسا رینام نهاد ز یاتفاق افتاده بود، تقرر  چند تا وال

 هم بچه گانه است. یلیمضحک و خ یلی( ست بلکه خناو کرو بوالیکشنده تر از ) ا یشیروان پر کیمحصول  

اشکار  یمعامله  کیو بعدش با  سازدیم یرا عمل ویسنار ن  یبار است که در برابر روند انتخابات ع نیچندم عبدهللا

 خیتار ی نهیشود و تا انجا در س نهینهاد یفرهنگ در افغانستان به حد نیکه ا رودیان م م  یب شود،یگل و گلزار م ایدن

 یچگاهیافغانستان ه جهیرا اشغال کند و در نت یدمکراس ی دهمتمدن و اصول قبول ش یارزش ها یراه برود که جا

که  ستیستم اشکار اجتماع کیو  یجرم  بزرگ اخالق کی نیرا تجربه نکند، ا یرانگریانتخابات  بدون اشوب و و

 «خواهد شد. خیفرهنک  ثبت  تار نیا انگذار  یاز آن متضرر خواهند شد ، نام  داکتر عبدهللا بعنوان  بن ندهیا ینسل ها

 (Gulzar Kawesh لزارکاوش ګ برگۀ فیسبوک زا رګرفتهب)
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