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   33/30/4312  جمال خان بارکزی
  

               

 !عبدهللا باید جایگاهش را در افغانستان بشناسد داکتر

 قسمت اول

تن شان نمایندگی ازاقوام بزرگتر افغانستان را می  2تعداد کاندیدان زیاد بودند، ولی از جمله  م اگرچه4332در انتخابات سال  

نمایندگی از قوم " محمد محقق"نمایندگی از قوم تاجیک، " محمد یونس قانون"نمایندگی از قوم پشتون، " حامد کرزی"نمودند، 

با در نظر داشت یک خطای کوچک احتمالی، . را می نمودند نمایندگی از قوم ازبیک" عبدالرشید دوستم"وباالخره   هزاره

قوم را در افغانستان ارائه نمودند که می تواند الی تهیۀ یک احصائیه  2هرکدام ازین کاندیدان  طورتخمین فیصدی های از این 

  ...یرددقیق وسراسری در افغانستان، بحیث معتبرترین منبع برای تعیین فیصدی اقوام مورد استفاده قرار گ

فیصد کل آراء، محمد محقق  11در حدود باالتر " یونس قانونی"فیصد کل آراء،  55در حدود " کرزی"م، 4332در انتخابات 

درینجا بادر   .فیصد کل آراء را از آن خود نمودند 8فیصد کل آراء و باالخره عبدالرشید دوستم صرف در حدود  14درحدود 

 11فیصد، تاجیک ها را درحدود  55می توانیم پشتون ها را درحدود ( فیصد 3تا  1منفی /مثبت) نظرداشت خطای کوچک

 11فیصد نفوس افغانستان تخمین بزنیم که این رقم تقریباً  8فیصد و ازبیک ها را در حدود  14فیصد، هزاره ها را در حدود 

وام باهم برادر افغان ما شوند، یک منطق قوی فیصد باقیمانده شامل بقیه اق1فیصد نفوس افغانستان را دربر میگیرد و اگرحدود 

  .را ایجاد می کند

چون فیصدی های را که این سه تن کاندید به اساس اقوام شان بدست آورده بودند، خیلی از برنده شدن فاصله داشتند، این اقوام 

دیگر حاضر نشدند تا " د دوستمعبدالرشی"  ، و"محمد محقق"  ،"یونس قانونی"م 4331همه تغییر موضع دادند و درانتخابات 

قرار گرفتند و حق  هرکدام شان در جایگاه اصلی شان. بخت شان را برای تصاحب مقام فرد نخست افغانستان، آزمایش نمایند

مقام اول دولت را برای برادر بزرگ شان یعنی پشتون ها واگذار کردند، مقام معاونیت اول و دوم را که انصافاً حق   امتیاز

که به مراتب شخصیت سبکتر، ضعیف تر از " عبدهللا عبدهللا"ولی از آن روز به بعد بازی بدست . شد بدست آوردند شان می

کوشش )والی خود مختار بلخ به این بازی نافرجام " عطای نور"با ترغیب " یونس قانونی"بجای َ. داشت، افتاد" یونس قانونی"

ن آنکه خود را از الک قومگرائی بیرون بکشد و بحیث یک شخص ملی و قابل بدو( برای احراز مقام اول قدرت در افغانستان

قبول  برای همه اقوام تغییر روش دهد، بشکل لجوجانه تا امروز کوشش دارد که این مقام را در افغانستان به هر نحوی شده ، 

 .بدست بیآرود

عالً در پیش گرفته است، و با در نظرداشت کفایت و با درنظرداشت سابقۀ بد آقای عبدهللا با سیاست بر اساس قومیتی که ف 

را هم  از خود تبارزنه داده  دارد،و هرگز فراقومی فکر نکرده است و چنین یک روشی" عبدهللا"شخصیت ضعیفی که آقای 

کوشش   فیصد نفوس قومی، برای احراز مقام اول در یک کشور خطرناک 11است، چطور به خود جرئت میدهد که با 

  ؟؟نماید؟

با شکست سخت مواجه شد و در آن زمان هم می " حامد کرزی"م به مقابل آقای 4331داکتر عبدهللا در آزمایش انتخابات 

در شورای نظار بود، و در  چهرهکه فرد شمارۀ یک و مقتدترین " محمدقسیم فهیم"خواست انتخابات را به بحران بکشد، ولی 

اگرچه با یک سابقۀای از وحشی " فهیم. "را به خاموشی امر نمود" عبدهللا"ود، بحیث معاون اول انتخاب شده ب" کرزی"تکت 

قومی پیش برویم، در افغانستان فرد شماره اول اگر  گری، فساد و جنایت مشهور بود، ولی باالخره معتقد به این شده بود که

روبرو " عطای نور"و " عبدهللا"ر مانند باید یک پشتون باشد، واین مفکورۀ ای وی با مخالفت بعضی از رهبران شورای نظا

    .شده بود
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چون در دور اول " عبدهللا"داکتر . م وارد رقابت شد4312بازهم با لجاجت تمام و پر رویی در انتخابات سال " عبدهللا عبدهللا"

وجیه بود، وی با م یک فیصدی بزرگی از آراء را بدست آورد که از منطق محاسبه بیرون و غیر قابل ت4312انتخابات سال 

فیصد را بدست میآورد، در حالیکه یک قسمت از آرای  48فیصد آرای کل هزاره ها باید  14فیصد آرای کل تاجیک ها و  11

به " تورن اسماعیل"تاجیک ها که شامل نخبگان ملی بودند بطور مستقالنه بین کاندیدان دیگر تقسیم شدند، بعضاً از طریق 

وقف " زلمی رسول"به " احمدضیاء مسعود"داده شده بود و یک قسمت دیگرآن از طریق تخصیص " عبدالرسول سیاف"

 .گردیده بود

   فیصد آراء را از کدام طر یق بدست آورده است؟ 25آیا گاهی آقای عبدهللا از خود پرسیده است که 

انتخابات به هدف تداوم اقتدارش،  از همان آغاز پروسۀ" حامد کرزی"از آنجائیکه برای مردم ما معلوم و آشکار است، آقای 

با تقسیم آراء بین " داکتر زلمی رسول"دست به مهندسی های خیلی مغلق زده است، در دور اول با کوشش برای کامیابی آقای 

ه ، انتخابات به دور دوم کشانید"زلمی رسول"و با ناکامی داکتر .  کاندیدان مختلف، چانس برنده شدن یک کاندید را از بین برد

آقای کرزی که اکنون بنام مهندس امور انتخاباتی و به بحران کشانندۀ افغانستان شهرت کسب نموده است، حسب خواهش . شد

خودش کمیسیون های انتخاباتی را بوجود آورد و چند تن از دلقک ها فرمانبردار بی تجربه را در رأس این کمیسیون 

  شایعات وجود دارد که،  .گماشت

فیصد بوده است، ولی به دستور مافیای ارگ به نفعش  35در دور اول انتخابات رأی های داکتر عبدهللا درحدود کمتر از  -1

درحالیکه خود آقای . هدف ازین کار این بود که داکتر عبدهللا باید امیدوار به کامیابی قاطع شود. فیصد آراء اعالن گردید 25

 .دست آمده اش مشکوک شده باشد ولی چون به نفعش بود از آن استقبال نمودفیصد آرای ب 25عبدهللا هم باید به 

اطالع داشته باشد، توسط اعضا و کارمندان کمیسیون " آقای اشرف غنی احمدزی"در دور دوم انتخابات بازهم بدون آنکه   -4

عین زمان نوار های صوتی که گواه و در   انتخابات به اساس هدایاتی از جانب تیم مافیای ارگ، برایش دست به تقلب زدند،

صورت گرفته است، را در اختیار تیم " شرف غنی احمدزی"تقلب و از جانب کارمندان کمیسیون انتخابات به نفع دکتر ا

قرار دادند، از آقای امرخیل که یک جوان بی تجربه است بحیث قربانی اهداف شوم ارگ [ داکتر عبدهللا]اصالحات و همگرایی

سرنوشت " اشرف غنی احمدزی"دند، درحالیکه تعداد رأی های تقلبی به اندازه ای  نیست که برای کامیابی داکتر استفاده نمو

را که واقعاً برندۀ دور دوم " اشرف غنی احمدزی"ساز باشد، ولی چنان یک رسوایی را ایجاد نموده است که می تواند داکتر 

وظایف محوله را به شکل احسن آن انجام داد، از جانب " ء الحق امرخیلضیا"چون . انتخابات است، با ناکامی روبرو نماید

مافیای ارگ، برای وی زمینه سفر و زندگی در دبی مساعد ساخته شد و از هرنوع تعقیب بررسی عدلی و قضایی معاف 

  .گردید

ادگی برای تحویل دهی حال یک بار دیگر بازی بدست تیم مافیای ارگ می باشد، آقای کرزی با زیرکی خاص، ظاهراً آم

قدرت به کاندید برنده را به نمایش میگذارد ولی در عقب پرده صرف برای اقتدار تیم مافیایی ارگ جد وجهد و مهندسی می 

آقای کرزی در دور اول نتوانست این دو کاندید را بر حسب خواهشات خودش باهم متحد ساخته و به اساس طرح خودش . کند

ولی حال دیگر این دو کاندید را مجبور به قبول طرح هایش و ایجاد یک حکومت ائتالفی، به مراتب ائتالف بوجود بیآورد، 

باالخره داکتر اشرف غنی احمدزی،حال دیگر سخن از . ضعیف تر و خطرنک تر از ادارۀ خودش برای افغانستان نموده است

  .سبز نشان داده استرد شرکت سهامی نمیزند، و برای ایجاد یک حکومت ائتالفی ممکنه چراغ 

فیصد آراء ازاو نیست ولی چون حال به نفع اش اعالن شده است،  25در دل می دانست که که این   داکتر عبدهللا باوجود آن که

در دوراول انتخابات یک موقف خیلی حریصانه را اختیار نمود، نه برای اینکه دیگران تقلب کرده اند،   چرا باید نپذیرد؟؟؟

یعنی این . فیصد را تکمیل کرده بودم و کمیسیون آراء مرا مورد دستبرد قرار داده است 53ای اینکه من آرای بلکه با ادع

در " عبدهللا"ولی باالخره   .فیصد را می نمود  1جمع  53فیصد آرای که باید میداشت، حال دیگر حتی ادعای  48طفلک با 

ن یقرار گرفته بود، خوب توصیف نمود و از کارکنان و مسؤولمجموع پروسه دور اول انتخابات را چون در صدر جدول 

و پیروزی خود را قبل از رفتن به دور دوم انتخابات جشن گرفت و عده ای   .کمیسیون های انتخاباتی قدر دانی هم نمود

راکین بلند ثور در قصر ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور، معاونان، ا 15در جلسه ای  که بتاریخ . پایکوبی نمودند
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پایه ای دولتی، هردو کاندید، به شمول کمیشنران کمیسیونهای انتخابات و شخص امرخیل، آقای داکتر عبدهللا عبدهللا و داکتر 

اشرف غنی احمدزی، نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ضمن اظهار تشکر از کارکردهای کمیسیون های متذکره و 

است جمهوری و شوراهای والیتی، دیدگاه ها و پیشنهادات شان را در ارتباط به مسایل مربوط به برگزاری موفقانه انتخابات ری

  http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=01310).)انتخابات با کمیسیون های متذکره مطرح کردند 

بهانه گیری و کار شکنی نمود،  شروع به  "عبدهللا" ور دوم انتخابات یکی دو روز بعد از انتخابات آقایبعد از برگزاری د

صورت [ احمدزی]اگرچه بشکل رسمی هیچ نوع نتایج اعالن نشده بود، ولی از تقلب گسترده حرف زد که به نفع رقیبش 

ن و اصول، با پر رویی مانند یک رئیس جمهور امر نمود تا گرفته باشد، داکترعبدهللا این بار با زیر پا نمودن تمام موازی

درین . به حالت تعلیق در بیآید( امرخیل)پروسه شمارش آراء باید توقف نماید و وظیفۀ رئیس داراالنشاء کمیسیون انتخابات 

ان انتخاباتی هم برای بحر" کرزی"خصوص چون شواهد مبنی بر این اتهامات خویش بدست نداشت و درعین زمان چون اقای 

ارجی " عبدهللا"زمینه سازی می کرد تا بتواند از طریق این بحران چند روزی به مدت اقتدارش اظافه کند، بناً، به خواهشات 

  [,از جمله فیته های صوتی آقای امرخیل] نگذاشتند، ولی در زیر پرده تمامی شواهد را در خدمت آقای عبدهللا گذاشت 

چند   .ها را متهم به تقلب نمود وباآلخره روابطش را با کمیسیون و پروسۀ انتخابات به تعلیق در آوردداکتر عبدهللا کمیسیون  

رئیس داراالنشاء کمیسیون انتخابات نسبت داده شده بود، " امرخیل"روز بعد یک فیتۀ صوتی مکالمات تلیفونی را که به آقای 

ازبکان و مردمان " که برای کارکنانش تأکید می کند که " امرخیل"آقای صوتی تلیفونی، ( نوار) درین فیته . را به نشر رسانید

همچنان " گوسفندان را به کوه ببرید، چاق کنید و دوباره بیآورید" همچنان بشکل شفر میگوید " فرقۀ اسماعیلیه را استخدام کنند

همگرایی به رهبری داکتر عبدهللا، چاق  تیم اصالحات و" نرخ گوسفندان بلند رفته است" از شفر دیگری هم کار می گیرد که 

کردن گوسفندان را به پر کردن صندوق های رأی دهی و بلند رفتن نرخ گوسفندان را قیمت که به مقابل اجرای تقلب باید 

 .پرداخته شود، تعبیر نموده اند

ی گرفت، چون تقلب در خوب به هرصورت این ادعا های تیم اصالحات و همگرایی باید مورد غور و بررسی جدی قرار م 

چنین یک پروسۀ ملی که سرنوشت کشور به آن وابسته است، باید مورد غور و بررسی جدی قرار می گرفت، چون 

ارادۀ برای حل مشکل انتخابات ندارد، و دوام اقتدارش را دربه بن بست کشانیدن پروسۀ انتخابات می بیند، درین [ کرزی]ارگ

ولی   .روز دوم بعد از انتشار صدایش، زیر فشار حاضر به استعفا شد" امرخیل"آقای   .نمود مورد بی تفاوتی کامل را اختیار

هیچ نوع تعقیب و بررسی عدلی و قضایی درین مورد صورت نگرفت وباالخره قرار شایعات بعد از تکمیل ماموریت محولۀ 

  ...مافیای ارگ، با فامیلش به امارات متحدۀ عربی انتقال داده شد

در مورد این قضیه اختیار نمود، این بود که، آنها " اشرف غنی احمدزی"غلطی را که تیم تحول و تداوم به رهبری موقفی 

را برائت بدهند و کوشش برای پاک جلوه دادن وی نمودند، آنها از ضیاءالحق امرخیل طوری " امرخیل"کوشش نمودند تا آقای 

و حتی بعضی از کمپاینران تیم تحول و تداوم در صفحات اجتماعی از . که گویی این شخص جزء تیم آنها باشد دفاع کردند

آقای آمرخیل بحیث قهرمان ملی یاد آوری نمودند که این روش و موقف تیم تحول و تداوم اتهامات تیم اصالحات و همگرایی 

 .ت بیشتر بخشیددر رابطه به تقلبات صورت گرفته به نفع تیم تحول و تداوم توسط کارمندان کمیسیون ها را قو

است، نزد تیم اصالحات و همگرایی یک خائن [ اشرف غنی احمدزی]حال امرخیل متهم به دستکاری به نفع تیم تحول و تداوم 

   ...ملی بوده، نزد تیم تحول و تداوم یک قهرمان است

 ادامه دار
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