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 قف مقام صدمه می رساند وبه م تهدید بی جا
 

کرزی با افزار جورآمدی و معامله گری در رأس میهن  حکمروائی شکل مافیایی حامدختم سیزده سال بعد از 
از تأریخ به نفع داکتراشرف غنی احمدزی صفحۀ جدیدی % 11ما افغانستان، افغانها با دادن رأی بیشتر از

 .معاصر را ورق زدند
مانند توسط دایۀ بیگانه رأی ملت نادیده گرفته شد و نظام نامیمونی شترگاو پلنگ  ،با تأثرعمیق وحسرت

 .مهربانتر از مادر به وجود آمد
و در بطن زمان در حال " ُبور ِمشه  چی" ازاینکه در آینده به گفتۀ برادران هزارۀ ما ازاین ساختمان اداره 

 .آبستن است، تنها و تنها میتوانیم دعا کنیم که به خیر مردم و وطن ما مولود سالمی تولد گردد
مستحضرند که در طول مبارزات انتخاباتی اخیر با نوشته هایم از داکتر احمدزی پشتیبانی خوانندگان گرامی 

 .نموده ام و در آن تغییری وارد نگردیده است
زمانیکه یک شخص هویت خودرا در وجود کاندیدات خود منعکس می بیند، خواه مخواه در مورد کردار و 

 .ای وی را با نظر انتقادی سازنده تعقیب می کندرفتار شخص مطلوب بیشتر توجه داشته و دستآورد ه
کرزی که با یک حلقۀ معروف مافیائی ارگ سروکار داشت، داکتر  تا جائیکه دیده می شود خالف حامد

 . احمدزی در رأس کار خود مردم را قرار داده که این سیاست و پالیسی مردم ساالری یک حرکت نیکو است
افغان " گردیده، طوریکه در بخش اخبار نعکسموزنامه های کشور مثبت پالیسی جدید مراجعه به مردم در ر

 :با وضاحت کامل نشر شده است" جرمن آنالین
رئیس جمهور اشرف غنی از برخی نهاد های دولتی با استقبال گرم  (غیرمنظرۀ )  ی دیدار های غیرمنتظره" 

 .کشور روبرو شده است (اتباع )  و شهروندان (نمایندگان )  گان شماری از نماینده
در دیدار با اعضای حزب پیوند ملی افغانستان  (نانش خس) غنی در تازه ترین سخنان اش رئیس جمهور اشرف 

ها برای آوردن اصالحات سخن گفت و از مردم خواست تا وی را برای رسیدن به این هدف یاری   از تالش
 ."هایم من را حمایت کنند  خواهم که در تصمیم  من از مردم می: "او گفت .کنند

فراهم آوری زمینه به آن برعالوۀ ضوابط متنوع دیگر یک عنصر مهم آن ق با مردم و طر شدننزدیک 
 .صیانت سالم از اتوریته قدرت حاکم و ارکان مربوط آن در کشور است

درجهان پیشرفته و همچنان بعضی ممالک که بنام جهان سوم شهرت دارند، بیانات رئیس جمهور وزن خاص 
 . ت  به حداقل و یا گفته می توانم به صفر قریب بوده استداشته که درگفتار رهبر یک کشور بروز احساسا

کرد که از دید بنده یک کار شایستۀ مقام و منزلتش  چند روز قبل داکتر احمدزی از محبس پلچرخی بازدید
دراین محبس بیش از هفت هزار نفر محبوس بوده و با وجودیکه هریک شان مرتکب به یک جنایت . میباشد

در محاکم ثالثه محکوم به حبس باشند، باز هم  بخش و پاره ای از جامعۀ افغانی بوده شده و بعد از طی مراحل 
حق دارند که مانند یک انسان دربرابر شان رفتار شده و از حق افغان بودن و حاکمیت عدالت در مورد شان 

 .مستفید گردیده بتوانند
ارنوال څبا داکتر احمدزی با تهدید ادارۀ لوی تا اینجا هرقدم رئیس جمهور سنجیده گذاشته شده اما اختالف نظرم 

از محبوسین را تا فالن روز تکمیل ننمودید خودتان را در پلچرخی می  ه ایه عددوسی اگر: است که امر نموده
به عقیدۀ بنده اینگونه تهدید کار درست نبوده و بایست احساسات را اجازه نمی داد تا جانشین تعقل گردد .  اندازم

 . وی به بیرون منتشرگردد و چنین اظهارات
ترضیه و خوشی محبوسین مبنی بر وارسی و بازخواست از حال شان درست و نه اینکه به قیمت حیثیت رأس 

 .قوای عدلی تمام شود
با مطالعۀ این خبر فکر کردم شاید دیدن وضع فالکتبار و رقت آور محبوسین منبعث به غلیان احساسات داکتر 

اظهاراتی کرده باشد ازاینرو گفتارش را در محبس پلچرخی اغماض کردم، لیک احمدزی شده باشد و چنین 
 .باعث ناراحتی عمیقم گردیداخیر که در پورتال افغان جرمن آنالین نشر گردیده  گذارشات امروز
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 :این خبر باالنقل ازنظر تان گزارش می یابد که
  :کنفرانس ویدویی احمدزی با متنفذین والیت هرات "

احمدزی به والی و مقام های امنیتی هرات هشدار داد در صورتی که نتوانند با ناامنی ها در این والیت آقای 
والی صاحب هرات به همراه اراکین امنیتی هدایت  : "او گفت. مبارزه کنند آنها را از وظیفه برکنار خواهد نمود

سلما هستند تشخیص شوند و برایشان یک پیام من به شما این است که افراد مسلح غیرمسئول که در اطراف بند 
بررسی کنید دفعه  مسئله سیاسی نیست بلکه امنیتی است، . بدامنی را قطع کنید یا من شما را قطع میکنم دهید که

 ".اول اخطار دهید و دفعه سوم اقدام کنید چون سلما برای مردم هرات سمبول تکمیل بازسازی است
تم که به عنوان داکتراحمدزی این مقال را بنویسم و داکتر احمدزی را متوجه تصمیم گرف با مطالعۀ این خبر

سازم که قبل ازآنکه چنین طرز پبش آمد ناموزون در اظهارات شان شکل یک الگو را بخود اختیار کند الزام 
ذف است متوجه بیانیه های خود بوده و تهدید نمودن یک مأمور دولت را به عزل درمالی عام از گفتارش ح

جای شک نیست که درچوکات قانون اساسی کشور و دیگر قوانین مرتبط  منحیث رئیس جمهور یک . نماید
کشور صالحیت عزل و نصب یک مأمور بلندرتبه برایتان تفویض گردیده اما متوجه بایست بود که لوی 

درحضور څارنوال، والی و مقام های امنیتی یک منطقه خدمتگار شخصی یک رئیس جمهور نبوده که 
 ."آنها را از وظیفه برکنار خواهد نمود ": نمایندگان مردم و اعضای ادارۀ شان آنهارا تهدید کند و بگوید

برابر همکاران و متنفذین محل  و غیرت معروف افغانی  فرض می کنیم والی هرات برای حفظ حیثیت خود در
چون جناب شما از محل دور بوده ! محترم رئیس صاحب جمهور: خود در حضورهمه به جواب اظهار می نمود

و معلومات شما مکمل نمی باشد بنابراین متأسفانه این امر شما عملی نبوده لذا معذرت مرا قبول فرموده 
 بعد ازاین چی؟... ختم. استعفایم را از وظیفه بپذیرید

فکر میکنم برای یک رئیس جمهور در پرتو نظامیکه قدم های اول خودرا در راه اعمار دیموکراسی می گذارد 
درصورت شایسته خواهد بود که اجرای یک وظیفه را به شخص و یا اداره برای یک مدت معین هدایت بدهد و 

 .عدم اجرای آن بدون تهدید قبلی و برافروختگی با درنظرداشت طی مراحل شخص مسئوول را عزل کند
م که داکتراحمدزی درگفتار و به منصه گذاشتن آن درعمل صادق بوده و سعی می ورزد تا آن از بنده مستشعر

ای نظامی ناتو و امریکا تا بودن حمایۀ نسبی قو خرابی های سیزده سال گذشته را بدون ضیاع وقت و موجود
طوریکه در . ، اصالح نموده و شخص منهزم در رزم سیاسی در تأریخ کشور ثبت نگردد2111اخیر سال 

رسانه ها مالحظه شده میتواند داکتر احمدزی با عجله و پی درپی در صدد اصالحات و مبارزه با فساد اداری 
کردن در اصالح کار درست است لیک برای رئیس عجله . می باشد که باعث خوشنودی مردم گردیده است

 . زیبائی خاص و ماندگار دارد"  تأنی عجله کردن " جمهور افغانستان تنها عجله در کار زیب ندارد بلکه با  
ای کاش صنعتگران . متأسفانه نمیتوان سیر تأریخ را به عقب گشتاند و گذشته هارا دوباره به حال در آورد

در تعیین شخص در رأس کشور جنگزدۀ افغانستان با تأنی می سنجیدند و  2111سال افغانستان نوین در 
انتخابی نمی کردند که امروز خلف وی مجبور نمی گردید سنگ اول تهداب سالم نظام مردم ساالری را، بعد  

ناه، ملیارد دالر و حیف و میل صدها ملیون دالر و کشته شدن انسانهای بیگ 112مرور سیزده سال و مصرف 
 .بگذارد

 و من هللا التوفیق
 
 

 

 
 
 
 
  


