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 !عبدهللا باید جایگاهش را در افغانستان بشناسد داکتر

 دومقسمت 

  یک قهرمان است؟" ضاءالحق امرخیل"آیا واقعاً 

هفتم یا هشتم  رئیس بخش تخنیکی پروسۀ انتخاباتی در کمیسیون انتخابات است، ولی در رده بندی کمیسیون شخص" امرخیل"

   .می باشد

چه قهرمانی نموده است، که اکنون شما " ضیاء الحق امرخیل"آیا کسی است که از اعضای تیم تحول و تداوم بپرسد که آقای 

   آن را قهرمان خطاب می کنید؟

   د؟؟؟واقعیت دار" اشرف غنی احمدزی"آیا این اتهامات که بر وی در رابطه به راه انداختن تقلب به نفع تیم 

   اگر واقعیت ندارد، پس این شخص چه عمل خارق العادۀ را انجام داده است که باید قهرمان خطاب شود؟؟؟

تیم تحول و تداوم با وجود رهبری یک متفکر جهانی دررأس و نخبگان افغانستان در حلقات پائینتر، دریک اشتباۀ تاریخی قرار 

یعنی شعار شان تا اخیر پروسه برضد تقلب می ... را اختیار میکردند" تر عبدهللاداک"این ها بهتر بود موقف مشابه تیم . دارد

هم می شدند، و باید اعالم می نمودند که اگر آقای " ضیاء الحق امرخیل"بود، یعنی خواهان بررسی شفاف حتی قضیۀ موضوع 

این   .و قضایی قرار گرفته و مجازات شود به این خیانت حتی به نفع ما هم دست زده باشد، باید مورد تعقیب عدلی" امرخیل"

 .شان دفاع نمایند  روش ارزش تیم تحول و تداوم را در جامعه بلند تر می برد، نه اینکه از امرخیل بحیث عضو کمپاین

  :یک بحث کوتاۀ خارج از موضوع در مورد استفادۀ غلط از القاب بزرگ

ن تاریخ افغانستان ازجانب یک تعداد عمال خارجی در سیزده سال اخیر برنامۀ بدنام کردن و کم ارزش نمودن القاب قهرمانا

   بطور منظم و پالن شده، به پیش برده می شود،

با ملقب ساختن احمدشاه مسعود بحیث قهرمان ملی یک ضربۀ بزرگی به حیثیت و نام قهرمانان ملی ما در تاریخ افغانستان، 

، بحیث مارشال "قسیم فهیم"واد، بدون تعلیمات نظامی، غارتگر و ادمکش یعنی با ملقب ساختن یک انسان بیس. وارد نمودند،

با توزیع سخاوتمندانۀ رتب نظامی جنرالی به هزاران تن از . ضربۀ دیگری بر پیکر القاب تاریخی و نظامی ما وارد کردند

دادن لقب قهرمان .وارد کردند بیسوادان یک ضربۀ بزرگی دیگری به حیثیت صاحب منصبان وطن پرست و با غرور تاریخ ما

خونخوار و به " عبدالعلی مزاری"همچنان در حدود اقوام دادن لقب بابا به   صلح به یک جنایتکار بدنام جنگی مانند ربانی،

، که  هنوز زود است تا به اثبات "بابا"به " اشرف غنی"همین سلسله آگاهانه ویا غیر آگاهانه، ملقب ساختن قبل از وقت آقای 

ساند که خود را بحیث یک بابا، زعیم، و خدمتگار راستین ملت ،تثبیت کند، ضربۀ دیگر به القاب بابا های ما در تاریخ وارد بر

 .نموده اند

اکنون دادن این القاب به حدی ساده شده است که یک شخص که متهم به تقلب انتخاباتی است، صرف نظر از آن که حقیقت 

... ا لقب قهرمانی دادن، به مثابۀ کوفتن آخرین میخ  بر تابوت قهرمانان ملی ما در تاریخ میباشدیعنی امرخیل ر  دارد یا خیر،

اگر آقای امرخیل قهرمان ملی " بودند   متوجه یک پست در صفحات فیسبوک شدم که کسی چنین نوشته  قبل، من چند روز
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ل آمده است، مانند این شخص تقلب کار بوده اند و برای ما باشد، پس باید قبول کرد تمام قهرمانان ملی که  از آنها ذکر به عم

از تمام هموطنان و افغان اصیل خواهشمندیم تا القاب . این نوشته مرا خیلی متأثر ساخت  "بشکل تقلبی بزرگنمایی نموده اند

ت آورده اند، را سبک بزرگی که قهرمانان ما در طول تاریخ به قیمت سر و مال شان برای آزادی، عدالت و خود ارادیت بدس

 .وبی ارزش نسازند

دکتر عبدهللا در عکس العمل به سلسلۀ ادعا هایش در رابطه به تقلب گستردۀ که صورت گرفته است، دولت و کمیسیون را 

 :و این حرکت زورگویی اش را به سه مرحله تقسیم نمود  ظاهراً . تهدید به متوسل شدن به زور نمود

   راه های قانونی،  اول،

   ..راه مظاهرات گسترده و ملیونی  دوم،

  .باالخره از همه امکانات دست داشته که مقصدش میتواند از متوسل شدن به اسلحه باشد  سوم،

در صورت اعالم اشرف غنی بحیث برندۀ بازی، داکتر عبدهللا یک حکومت موازی را اعالم خواهد نمود که به   چهارم،

  ...ا به رسمیت خواهد شناخت و زمینه سازی برای تجزیۀ افغانستان خواهد نمودتصور آنها ایران و روسیه آنها ر

  گزینۀ اول باال،

با به تعلیق در آوردن روابطش با کمیسیون های انتخاباتی این مرحله منسوخ شد، چون مراجع اصلی تعقیب قضیه از طریق 

  .می باشد( کایات انتخاباتیکمیسیون انتخابات وکمیسیون ش)قانون همین دو کمیسیون انتخاباتی 

   گزینه دوم باال،

آقای داکتر عبدهللا که به لنده غران و اطرافیانش سخت مطمئن بود، مرحله اول را کنار گذاشت و خواست به سرعت خود را به 

ریر کشور ادعا از مظاهرات ملیونی نمود، سخن از میدانهای تح... مرحله نهایی یعنی متوسل شدن به زور و اسلحه برساند

مصر را به زبان آورد و به تقلید از آن دست به برپا نمودن خیمه ها در چهارراهی ها و سرک ها زد و ظاهراً می خواست 

ولی چون در ... م حکومت را به زور غصب نماید1995ازین طریق بدون ارزش دادن به قوانین نافذه کشور مانند سال های 

یط را دگرگون یافت، دیگر مردمیکه با به مخاطره انداختن زندگی هایشان که در دو دور محاسبه اش به اشتباه رفته بود، شرا

انتخابات بشکل گسترده اشتراک نموده بودند و به یک دیموکراسی باورمند شده بودند، حاضر به متوسل شدن به خشونت 

 1194جوزا 11ست که در روز شنبه تاریخ مظاهرات نخ... نگفتند را لبیک" عبدهللا"نشدند، و این تقاضای غیر انسانی تیم 

و تیمش تازه احساس نمودند " عبدهللا"  .برگزار شده بود بسیار کمرنک و پراگنده و بدون انگیزه و بدون نتیجه به پایان رسید

ن و که زمان تغییر کرده است، خیمه ها در جاده باقی ماند ولی داخل خیمه کسی نبود، بعضاً یک تعداد انگشت شمار قلدرا

لوفران شهر، عصرها برای شنیدن موزیک و قطعه بازی در خیمه حضور بهم میرساندند ولی هیچ انگیزۀ برای ساختن میدان 

با تیمش این موضوع را مورد بحث قرار داد و تصمیم گرفتند تا آخرین کوشش را نمایند، حال " عبدهللا"  .تحریر وجود نداشت

تصاحب نمایند بلکه حد اقل یک بینی خمیری بسازیم ویک مظاهره نسبتاً بزرگی را برپا  نه برای اینکه دولت را بر اندازند و

همین بود که اعضای تیمش را خواست و هرکدام را ... کنیم، درغیر آن دیگر مردم افغانستان به توانایی های ما شک می کنند

اعضای تمیش با تحمل فشار های زیادی   .نمود 1191سرطان 6موظف به جمع آوری مردم برای مظاهرات روز جمع تاریخ

و وعده های دروغین در مورد دادن پول نقد و یا احتمال چور وچپاول در شهر کابل وبهره بردن از آن، یک تعداد معدودی 

در غرب کابل را با بیگار نمودن بس " محمد محقق"فرصت طابان را از ولسوالی های شمالی کابل ویک تعداد کمی از پیروان 

برادران هزارۀ ما اکنون برای تیم اشرف غنی احمدزی خوشبین تر به نظر میآیند، ومحقق دیگر ... )به کابل انتقال دادندها، 

ولی بازهم با وجود حضور فزیکی خود داکتر عبدهللا، امرهللا صالح، ( نمیتواند آنها را به حمایت از داکتر عبدهللا متقاعد سازد

، نتوانستند بیشتر از ده (چهارراهی پشتونستان) ران دیگر شورای نظار، در محل مظاهره محمود کرزی و جنگساالران و قلد

این آخرین چال بود که برای حفظ . هزار تن، که بعضاً در کابل در یک محفل عروسی هم گردهم میآیند، را جمع  آوری نمایند

را هم بار دیگر جمع آوری کرده نمیتواند، فردای آن  عزت خود داکتر عبدهللا بکار برد، و درحالیکه خوب میدانست همین تعداد
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از همه گرمتر به " امرهللا صالح "درین مظاهره آقای ... روز به برچیدن خیمه های خالی شان از چهار راهی ها آغاز نمودند

اور هایشان را به نظر می آمد بی خبر از آن که در بین مردمی که دراینجا جمع شده بودند انگیزه ای  وجود ندارد و دیگر ب

گفت ما دروازه های قدرت رابه روی رهبر ما داکتر عبدهللا باز خواهیم " امرهللا صالح"زورگویی ازدست داده اند، آقای 

که گزینۀ سوم باال هم در عدم حضور و حمایت گستردۀ . ولی مورد نقد شدید و تمسخر اکثریت مردم قرار گرفت... " کرد

  ...مردم، منتفی گردید

  گزینه چهارم باال،

اکنون این گزینه هنوز هم سر زبانهاست، ولی داکتر عبدهللا خوب می داند که حکومت موازی در افغانستان به معنی تجزیۀ 

  ...افغانستان تعبیر می شود که خواب است وخیال هست و محال است

رتمند جهان و عمال شان در افغانستان ساخته در سی سال گذشته ده ها پالن و طرح تجزیۀ افغانستان از جانب کشور های قد

" نوشته ای اخیر شاغلی کاندید اکادمیسین ...شد ولی حتی باالی نقشۀ افغانستان بر روی میز هم عملی نمودن آن، ناممکن بود

که امیر  بخوبی میرساند" نامۀ سرگشاده به بازماندگان امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان"تحت عنوان " محمد اعظم سیستانی

ایجاد وحدت ملی بین اقوام، یک پارچه ساختن  عبدالرحمن خان روش استبدادی و جدیت را برای توحید افغانستان عزیز،

، [انگلیس و روس] افغانستان، تعمیم نمودن اقتدار دولت مرکزی در سراسر کشور، تحدید سرحدات بین ابرقدرت های زمان 

اس یک ادارۀ سالم و عصری وغیره بکار برد، درین راستا مراعات هیچ شخص، قوم حاکمیت تام قانون و عدالت، گذاشتن اس

و نژادی را نمیکرد، باغیان و سرکشان را سرکوب می نمود و عدالت را به زور سر نیزه تأمین می نمود، ملکان سرکش را 

مقاومت آنها را به قسمت های بدون در نظرداشت اینکه به کدام قوم و قبیلۀ ای منسوب است مطیع میساخت، و در صورت 

سر، . سال سلطنتش، در سراسر کشور امن بر قرار بود 41در مدت . دیگر کشور بشکل مجازات نه امتیاز، تبعید می نمود

هیچکس در سراسر افغانستان جرئت دستبرد به اموال شخصی و کاروان های تجارتی را . مال و ناموس مردم محفوظ بود

افغانستان امروز به همچو ... از کسی رشوه و پول غیر قانونی اخذ کرده نمی توانست وغیره وغیره هیچ مامور دولتی. نداشت

در نتیجه قربانی ... یک مرد آهنین ضرورت دارد تا زورگویان و فاسدان را سرکوب نماید و عدالت را در اجتماع تآمین کند

ا که افغانستان اکنون غیر قابل تجزیه بوده و هرکس که های که امیر عبدالرحمن برای توحید کشور داده است، شکر خدا ر

  ...چاره ای دیگر بجز وحدت و اتحاد نداریم  ...خواب آن را دیده است، این خواب را به گور خواهد برد

و از وی  خود را انداخته" یونس قانونی"عبدهللا اکنون باید راه های دیگری را برای امتیاز گیری انتخاب کند، این بار به دامان 

در عین زمان به کوشش های میانجی گری . مذاکره نماید و از وی امتیاز تقاضا نماید" اشرف غنی"خواسته تا دربین او و 

  .کشورهای دوست، ملل متحد و امریکا وشخصیت های بی طرف داخلی هم چراغ سبز نشان دادند

مذاکره نموده و تقاضا های محرم عبدهللا را " اشرف غنی"ا درین مورد ب" یونس قانونی"حال اخبار تائید ناشده میرساند که 

یک تعداد از ریش سفیدان و مشران اقوام هم در حال ساختن تیم های میانجی برای مذاکره بین این . برایش پیشنهاد نموده است

تا نتایج این مذاکرات معلوم  دو کاندید، می باشند و دلیل به تعویق افتادن ثانی اعالم نتایج انتخابات هم به همین منظور است

  ...گردد و بعداً نتایج را اعالن نمایند

اکنون آقای اشرف غنی تحت فشار های داخلی و خارجی قرار دارد تا تن به یک حکومت ائتالفی بدهد، شعار هایش را که 

ند کنار بیآید و دربین تیم مافیای را زیر پا نماید و با فاسدان که تا اکنون از حلقۀ تیمش بیرون بود" شرکت سهامی نمیسازیم"

واین چیزی نبود که مردم با به مخاطره انداختن سر و مال شان بصورت وسیع ... ارگ در آینده از مصئونیت برخوردارشود

طوریکه دیده می شود کوشش برای تقسیم ... به پای صندوق های رأی رفتند و صدها تن را قربان این پروسۀ ملی نمودند

   .از طرف افراد فاسد به رهبر تیم مافیای ارگ وجود دارد حکومت آینده

شایعات هم وجود دارد که در صورت عدم دست یافتن یک توافق بین این دو کاندید برسر تقسیم قدرت، انتخابات باطل اعالم 

ت این شخص شده و یک شخص سوم که از جانب مافیای ارگ معرفی می شود، زمام امور را در دست می گیرد، قرار شایعا
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فرد نزدیک به کرزی، یعنی آقای رنگین دادفر سپانتا خواهد بود که چیزی دیگری به جزء از تداوم حکومت و ادارۀ فاسد 

 .کرزی را از آن توقع کرده نمی توانیم

 ملل متحد و جامعۀ جهانی به هرصورت ممکن خواهان کامیابی این پروسۀ ملی است نه کاندید مشخص، اگر چه آقای اشرف

   .غنی احمدزی را ترجیح میدهند، ولی به هیچ قیمت به ابطال این پروسه راضی نمی شوند

گفت وگو با روزنامه آمریکایی  نماینده خاص ایاالت متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در" جیمز دابنز"درین اواخر 

تخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده، بسیار جدی نیویورک تایمز گفته است که به باور او بن بست فعلی که در روند ان

آقای دابینز گفته که این بن بست میتواند به   .است و میتواند خطری واقعی برای آینده سیاسی این کشور به حساب آید

د انتخابات با این حال او تاکید کرده شرایطی که در رون. در افغانستان منجر شود" اختالفات عمیق سیاسی و چند دستگی"

نیست چرا که در فرهنگ این کشورها، " غیرمعمول"افغانستان به وجود آمده، برای کشورهایی مانند افغانستان، چندان هم 

آقای دابینز همچنین گفته است که افغانستان در مواجهه با اختالفات سیاسی در . جایی ندارد" بازنده خوب"مفهومی به نام 

ای مشابه خود قرار دارد چرا که اختالفات مذهبی و قومی در این کشور به اندازهای نیست که موقعیت بهتری نسبت به کشوره

  1.سرنوشت کشورهایی مانند یوگسالوی سابق و عراق در انتظارش باشد

، وزیر خارجه امریکا، برای حل تنشهای انتخاباتی افغانستان با رییس جمهور کرزی گفت وگوی تیلفونی کرده "جان کری

او در این گفت وگو از رییس جمهور کرزی خواسته است تا به نگرانیهای مربوط به تقلب در روند انتخابات رسیده گی  .است

  .و از بی ثباتی افغانستان جلوگیری کند

آقای کری با تاکید بر اهمیت وحدت ملی و روند سیاسی صلح آمیز در افغانستان، بار دیگر پشتیبانی کشورش را از روند 

این مقام امریکایی از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای تفتیش آرای صدها مرکز رای  .ت افغانستان اعالم کرده استانتخابا

  4.دهی استقبال کرده و از این کمیسیون خواسته است تا اعتماد مردم افغانستان را به دست آورند

  :جمع بندی نویسنده

است، عواقب ناگوار آن که می تواند باعث یک جنگ داخلی، تصادمات بحران موجوده توسط مافیای ارگ مهندسی شده 

قومی، تقسیم شدن اردو و پولیس به اساس قوم، ازبین رفتن و منحل شدن نیروهای امنیتی نوپای ما، از بین رفتن حاکمیت 

مه بدوش مافیای مرکزی و دستآوردهای سیزده سال اخیر و باالخره ایجاد هرج ومرج در سراسر کشور، مسؤولت همه و ه

ولی چیزی که من شخصاً به آن مطمئن هستم، افغانستان با . ملت وتاریخ خواهند بود  ارگ بوده که جوابگوی خداوند ج،

جغرافیای خاص، و تقسیمات قومی خاص غیر قابل تجزیه می باشد، واین کشور را خداوند صرف برای ایجاد وحدت ملی در 

  ...روی زمین ایجاد کرده است وبس

  

 ..پایان


