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  ظاهر برخورد جنرال ظاهر
 :با آقای امرخیل توطئه یا واقعیت

 
 این شان در سرنوشت خودتعیین میلیونی مردم در و اشتراک زیاد شور و شوق یک  انتخابات دور دوم بازهم با
دست  بعضی ها انگشتان خود را از این روز جام شهادت نوشیده و در بود، بعضی ها  پروسۀ ملی خیلی چشمگیر

 ، اگرچلنج کشیده شدهدادند، ولی حیف است که این همه قربانی این هموطنان از طرف یک عدۀ محدود ماجراجو به 
شود که  ن تعقیب شده باشد به وضوح دیده میمنظم از طرف عالقمندا دوم طور جریان کمپاین های انتخاباتی دور

عبدهللا عبدهللا، محقق  که داکتر مثال زمانی کمرنگ بود، طور" همگرائی اصالحات و"کمپاین تیم  اشتراک مردم در
 هزار یک حدود ششصد تا نگرفتند و مجموعاً در شدند مورد استقبال گرم مردم پکتیا قرار خان عازم پکتیا محمد و

 آن محقق نفوذ ولسوالی جاغوری که در طور در همین .محلی بودندسیل بینان آنها بسیاری که  بودند جمع شده نفر
که تشکیل شده بود برخالف نورم های کمیسیون انتخابات شاگردان مکاتب را به محل میتینگی دارد ولی در  بیشتر

 فیس بوک و کرده و نسخه های آن در های شان تماشا ونیطریق تلویز ها را از این ویدیو آورده بودند که همه
  .است یوتیوپ هم موجود

کاری شدن برنده چانس  این دور که در ندهمان لحظه درک کرد از این وضع تیم عبدهللا عبدهللا را نگران کرد و
 .ممکن ناممکن دشواراست 
خواهم  ریب که نمیغ وها و آوازه های عجیب  کردن تکفیر ،نامه ها شب رنگارنگ اعم ازتبلیغات دست به بناًء 

های جهانی که تجارب بیشتر  واقعیت دست زدند که نشان دهندۀ فقدان برداشت درست از ،آن نام ببرم این جا از در
  .می باشد ،انتخابات را تجربه کرده اند

 همانولی درعمل  گویند می کنند از آرای ملت می فکرزورگویی هم   که بسیاری ها انتخابات را هنوزبا تأسف 
بردن سؤال  زیر ، به نهادهای انتخاباتی عدم اعتماد ،معقول بهانه جوی های غیر .هستند بودندکه تفنگ ساالری 

واقعی را یک شیوۀ  مستند سازی های جعلی غیر ،مستند شماری، بهانه جویی های بی دلیل و غیررأی  ۀپروس
 .معقول رسیدن به قدرت می دانند

چطور به دست و سد بدون آنکه بدانند از چه منبع بدست شان برهر ویدیو که هم   افغانستانتصویری  رسانه های
 درزایی و بحران باوری جز بی این عمل می سپارند که صحنه سازی شده آنرا به نشر و یا  ؟آیا دقیق است ؟آمده

 . نمی آورد به بارچیز دیگری جامعه 
 

  :ظاهر برخورد آقای امرخیل و جنرال ظاهر
 
 1-  وظیفۀ یک پولیس چیست ؟ 

 .  تثبیت، تحقیق و جلوگیری کنترول،  کشف، پیش بینی، -الف
 .عامهو نظم  هموطنان  حقوق   ازحفاظت ایجاد امنیت و  -ب
ها   شود بلکه ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج  تنها به کشف و سرکوب جرایم منحصر نمیپولیس کارکرد  -4

و ایجاد نظم اساساً  پیش گیریشود؛ زیرا   محسوب می پولیساساسی  وظائفنیز از جرایم  جلوگیری از جامعه و در
باشد، با  نظم جامعه می ن کننده دریآن تعی با پولیسکند که برخورد    جنائی تبعیت می ۀنوعیت قضی از شکل و

 .کنند با آن اعتماد می را حافظ خود دانسته و پولیسداشتن این اصل است که مردم 
 3-  می سابق بکار در پولیسنوعیت کالسیک که  از شکل و امروز انتظاميکنندۀ  پیش گیریتحقق اهداف 

تخنیکی ی گرفته همچنان در این مورد امکانات بیشتر مدرن را به خود شیوۀ جدید و یک طرز و بیرون آمده و ،برد
 .آسان ساخته است را بسیار ساده و حقیقت یابی قرار گرفته است که شیوۀ برخورد، کشف و پولیساختیار  هم در
 2- در پولیسداد وظیفۀ  جهت تقلب انتقال می کنیم که آقای امرخیل این اوراق را برای یک لحظ فرض می 

 ؟کرد چه باید می و ؟این مورد چه بود
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برخورد آن  که این موضوع بسیار حساس است و باید با ؟جامعه نمی دانست خاطر حفظ نظم دره آیا پولیس ب: الف
 .دنپرستانه ک وطن مسلکی و

 

 ؟دهمکاری کنجویی  ماجراجای ه توانست ب نمی پولیس آیا :ب
 

 ؟کردن شفافیت آنرا نداشتو معلوم امکان کنترول  پولیس آیا: ت
 

 خاطره و وقت زیاد ب است وظیفۀ کمیسیوندهی است رأی به محالت اوراق که رسانیدن  ؟دانست نمی پولیس آیا: ث
 .جا وجود ندارددیالوگ بی 

 

استفاده از یک گروپ  خود بااشتباه برای رفع توانست  می پولیس محل موجود بودند هم در که رسانه ها حالی در
خواست بدرقه کند تا حقیقت را روشن سازد، با این  که آقای امرخیل می یخاص، موتر حامل این اسناد را تا جای

مسلکی بودن خود را ثابت  و از طرف دیگر خود را انجام داده بودپرستانۀ  یک طرف وظیفۀ وطن از پولیس کار
گرفت،  می انظار مردم قرار برابر نگاران به محل حقیقت یا تقلب هر دو به شکل روشن در با رفتن خبر، کرد می
هر  در جنرال ظاهر کرد و ملت شده جلوگیری می دامنگیر که امروزبحران از بوجود آمدن  پولیساین صورت  در
این که چه ، تأسف که چنین کار را نکرد شد، با آگاه معرفی می کار پولیس ملت یک قهرمان یک صورت نزد دو

 .نهفته است باید مستنطق آنرا معلوم کنداین عمل او  اهداف در
 

جدی است تا معلوم شود که خدای نخواسته این  خواست با دالیل ذیل مستحق باز ظاهر آقای جنرال ظاهر بناءً 
 :وی ریشه در خیانت در برابر وطن و مردم نداشته باشد حرکت

 .اجرای وظیفه غفلت در -1
 .جامعه خلق کردن بحران در مرج  و و ایجاد هرج  -4
است، با اعزام  طرف عبدهللا عبدهللا که مسبب آن جنرال ظاهر انتخاباتی از یدرخواست تعلیق شمارش آرا -3

امروزی جلوگیری بعمل بزرگ جنجال این و از بروز توانست شفاف سازی کند  مختصر می یک گروپ کوچک و
   .نگذارد که افراد فرصت طلب تشنج ایجاد کنند آورد و

 نگاران رسانه ها و سایر خبر جریان پروسه باوجود داشتن امکانات وسیع اعم از عدم کنترول دقیق از -2
 .داشت اریتاخترانسپورتی که در  امکانات تخنیکی و

حالیکه این صالحیت  دهی رابه محل؛ تقلب و جنایت خواندن، در رأیانتقال مواد  ثبوت بدون داشتن دلیل و -5
 .محل پولیسکمیسیون شکایات دارد نه  را مراجع کمیسیون انتخابات و

دانست عمل  حالیکه وی می یک گروپ مشخص، در جریان به نفع شخصی خود واین ی ساختن ه ارسان -0
 .استو بحران آفرین حساسیت زا  وی چقدر

کمیسیون انتخابات نه منحیث یک پولیس مسلکی بلکه داراالنشاء  رئیسظاهر با برخورد جنرال ظاهر  -7
 .سیاسی بوده است

 . دهی رأی ولسوالی سروبی از پروسۀباشندگان هزاران  محروم ساختن -8
 

ساعت  درنمی کند که این حکم را  سلیمشت ولی هیچ عقل که آقای امرخیل صالحیت آنرا داشت یا ندا این مورد در
 داند که در که می زمانی اوراق را جهت تقلب به یک محل آنهم در ،کمیسیوناز دهی یک عضوی  رأییک روز 

صدد تعلیق  روز در داند که دشمنان هر حالیکه می در . دهدانتقال کنترول وجود دارد  و پولیسقدم نیروهای  هر
طرفی آقای امرخیل  روز قبل از انتخابات محقق خواستار بر وبخصوص د و ها چنانچه بار باشند، می وظیفه او

احمد برمک که همه اسرار کمیسیون انتخابات   سریرعبارتند از دیگر که   این است که سه نفرسؤال این جا  شد، در
 اعظميریدا  نفر واآری ای عزیزقدهد، آ میمی داد و گذرد را به تیم عبدهللا عبدهللا انتقال  کمیسیون چه می که در

 آقای سریرتبصرۀ این دورهم  در انجام دادند ودر دور اول که بیشترین تقلب را به نفع عبدهللا عبدهللا   کسانی اند
  .بشتر اوضاع گردید تشنجبرمک باعث  احمد
ه ک حالیکه آقای نورستانی سریعاً گفتند در «آگاهی نداشتی دهی به سروبی أارسال برگه های ر از» :می گویدوی 

 .شودداده کمیسیون آگاهی کامل داشت که اوراق باید انتقال 
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هم این چنین بود که کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب ساخت و آن وقت هم 4661سال  برخورد عبدهللا عبدهللا در
هم همان گفته های  461۲اول  دور کی پس شود در کرد که کی در کمیسیون باشد و می را تکرار كلماتعین 

دارند  داد که صرف حق نظر گذشته به همه ارگان ها اخطار راترفدوم هم پا  دور در کرد، و می سابقه را نشخوار
کمیسیون انتخابات منحیث یک آن عمل شود عبدهللا عبدهللا اصالً هیچ نوع ارزش به  باید با فیصلۀ اوست و فیصله، و

زند که؛  همان زباِن حرف می ل است، آقای عبدهللا عبدهللا بانه اکنون قای قایل بود و 4661نه در سال  مسؤول نهاد 
دهد بلکه  نمی مورد قبول قراردیموکراتیک های کابل را ایجاد کرد، وی انتخابات را منحیث یک اصل  زماِن جنگ

 ن دانسته وأش برای خود کسر وی شکست را. به مقام ریاست جمهوری دست یابد جویی خواهد با زور و ماجرا می
 فضل احمدمشاوران نزدیک وی  دهد، یکی از می دست جامعه از را در خود کار نفوذ این کند که با می فکر

اول همه تقلب را برای تیم عبدهللا  دور در  .وی دارد بارز نقش عبدهللا عبدهللا نتحریک کرد دراست که معنوی 
کمیسیون انتخابات نفوذ کند از این  ل ممکن درشک آنست تا بتواند به هر صدد اکنون هم در عبدهللا مهندسی کرد و

کرد که این همه موضوع  جون داشت کوشش می 17ون آریانا شام یتلویز گرد که با لطیف محمود در رو در میز
این انتخابات  کرد، و تشبیحانقالب را به یک  کوچک را آنقدر بزرگ جلوه دهد که، برخورد امرخیل با جنرال ظاهر

خواهد که به این  وی می !!! الزم خواهد داد وره هایوی بخواهد مش گفت که اگر حکومت از و را التهابی خواند
 .تقلب را که به نفع عبدهللا عبدهللا شروع کرده به پایۀ اکمال برساند کمیسیون نفوذ کند و ترتیب در

 

ی عبدهللا عبدهللا به زبان آورد که کم بود این را زمان عبدهللا عبدهللا ادعا دارد که مشارکت مردم بسیار طرف دیگر از
 این را به زبان خود اعالن کرد حاال ی اضافه تراست وأوی یک میلیون ر اشرف غنی از دریافت، آرای داکتر

 کجا گرفت؟ است که این ارقام را از این جا ال درؤس
کرده بود بدست آورده است پس آن ناظران این  توظیفساحه  در که ناظر هزار ۰6از است که این ارقام راواضح  

ی دهی أکه پروسۀ رزمانی زمان  دادند؟ طبعاً از مراکز رای دهی در عبدهللا عبدهللا خبر کجا به داکتر ارقام را از
 ناظریندارد وقتی این ارقام توسط  خود پر سر د درزد گویند محل صورت گرفت، می درآراء شمارش  ختم شد و

ست؟ چرا کمیسیون رابه تقلب کجا شود پس تقلب در محل موجود است سپرده می دهللا عبدهللا که درخودش برای عب
است که کمیسیون به آن دست برد بزنند نه  از رسید ن آرابه مرکز کند بعد کمیسیون تقلب می اگر! کند متهم می

 گوید که مردم در عبدهللا می آقای عبدهللا .ناظر هر دو کاندید هزار166داشت  حضور ی دهی درأدرآن محل ر
 :که زیاد شده اند ولی بررسی ها نشان میدهد بعضی مراکز

ی أر4۲8446اشرف غنی  ی داشت و آقای داکترأر381۰8۲کابل آقای عبدهللا عبدهللا  حمل در1۱انتخابات  در
دارد این افراد را  یأر ۲۲6666دارد و داکتر اشرف غنی  یأر ۲46666عبدهللا عبدهللا  اما این بار داکتر .داشت

جنوبی را عبدهللا عبدهللا نمی حد اقل اگر والیات غیره،  فاریاب و در در بدخشان در قندوز کرد، کابل کی زیاد در
قندوز و بدخشان و فاریاب که کنترول تام داشت این افراد  تام داشت در کابل که کنترول عام و تواند کنترول کند در

مورد مشارکت  این صورت ادعای عبدهللا عبدهللا در اند آیا اینها را اشرف غنی آورد؟ درداده ی أکجا شدند که ر از
 . شود ثابت میو دور از حقیقت  لطغمردم کامالً  کمتر

 

را  نیست که باخت خود عبدهللا عبدهللا حاضر که تیم داکتراینست  بدست می آیدای که ها نتیجه  این همه برخورد از
تبریکی دادن به رقیب  کند که با قبول باخت و می فکر می داند وخود کسر شأن باخت را برای  بپذیرد ومتمدنانه 
هم کمیسیون هم حکومت و هم  این رو کاهد، از بین مردم می دربلکه از شخصیت وی وی  نفوذ نه تنها ازانتخاباتی 

ل شخصاَ عبدهللا عبدهللا به مهندسی او دور حالیکه بیشترین تقلب را در کند در متهم می تزویر مردم را به جعل و
 وی با مشوره های زهر .بود افغانستان بی رقیب است انجام داده که در ه ایمحیل ترین چهرفضل احمد معنوی 

برداری افزاری و شخصی کند ه رهآن ب تا از دهد می مورد بازی خود قراررا گین خود احساسات عبدهللا عبدهللا آ
گری خود را به پیروزی برساند ه جویی و معامل با ماجرا و کند پروسۀ انتخابات را سبوتاژ خواهد عبدهللا عبدهللا می

 . نصیب شود امتیازیا  و
 پایان                                                    

 

 


