AFGHAN GERMAN
ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

2۰1۲/۰۷/1۱

محمد علی سمیع

عبدهللا عبدهللا خود را از حلقه رهانید و جلو بحران را گرفت!
همینکه داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا خود را از بند و حلقۀ تجزیه طلبان ،چپاولگران و جنگ مذهبان در خیمۀ لویه جرگه رهانید،
افغانستان را هم از بربادی و بحران نجات داد ،درست همین را مورد مطالعۀ بیشتر پوهنتونی و اکادیمیک قرار میدهیم تا بتوانیم
اوضاع را درست درک کرده برای رخداد های احتمالی بعدی پیش بین باشیم تا عالج واقعه را پیش ار وقوع در دست داشته
باشیم! چیزی که در این مقاله به آن پرداخته نمی شود ،تیم برنده و آرایش حکومت در آینده میباشد که بدون شک از کارزار های
امروزی متأثر میباشد ،اما مورد مطالعۀ ما قرار ندارد و ما در اینجا تنها ادامۀ ثبات ملی را در محراق توجه قرار میدهیم.
از همه اول باید دانست که در چارچوبی که عبدهللا عبدهللا را بسته بودند ،راه دیگر برای جلوگیری از تجزیه سیاسی (نه فزیکی)،
جنگ داخلی و کشتار جمعی در افغانستان باقی نمانده بود که عبدهللا عبدهللا این موضوع را در آخرین دقایق مبارزات انتخاباتی
خود بعد از صحبت با آمریکای ی ها و درک اینکه افغانستان دنیا را از دست میدهد ،احساس کرد و با درایت خاص خود مجلس
از هم گسیختۀ خیمۀ لویه جرگه را که توسط حلقات خاص ،برای تحقق آرمان های ضد افغانی خود عبدهللا عبدهللا را در دام
انداخته و در برابر کشور و ملتش قرار داده بودند ،با تمام گلگلمیری هایش اداره نمود ،اما کشور را نجات داد (باز هم دیگر
چاره نداشت زیرا فضای سیاست دورنی تیم اصالحات و همگرائی نشان میداد که برنامه ها به شکل مافیای ،از هم گسیخته و
بدون در جریان قرار دادن عبدهللا عبدهللا به پیش میرفت).
اگر چه حلقات فوق الذکر که هر یک آرمان های خاص خود را از قبیل ایجاد بیثباتی ،تداوم و عمیق سازی ریشه های قدرت
های محلی و والیتی تقریبا ً در تمام والیات افغانستان ،دست پیدا کردن به معادن افغانستان که مبحث مهم برای مافیای اقتصادی
در سال های آینده میباشد تا از این طریق ستون فقرات سیاست و اقتصاد افغانستان را در اداره داشته باشند و یک دولت کامال ً
تحت فشار را به میان بیاورند و در کل ادامۀ وضعیت فعلی با تیم حاکم فعلی که در  1۱سال گذشته ،بعد از تقسیمات قدرت در
کانفرانس اول بن خود را بنانگزار افغانستان نوین با رد تمامی داشته های تاریخی و آرمان های ملی دوران جهاد و مقاومت در
افغانستان میباشد (فراموش نشود که باقی ماندن محمود کرزی ،جمیل کرزی و گل آغا شیرزی در تیم اصالحات و همگرائی
خود جزء از مسایل باال شده میتواند) ،تا آخرین حد و دقایق ،با مطرح نمودن دفاع مسلحانه و استفاده تصاویر جوانان خون گرم
و سالح به دست در صفحات اجتماعی ،بلند بردن میزان مبحث تجزیه که بار بار توسط عبدهللا در سخنرانی ها رد شده ،تقلب
خواندن نزدیک به  ۱میلیون رای اشرف غنی توسط سطح رهبری تیم اصالحات و همگرائی و سخنگویانشان که گویا اشرف
غنی تنها رأی پاک خود را از مناطق اوزبیک ،تاجیک و هزاره نشین بدست آورده است و مناطق پشتون نشین اصالً یا رأی
نداده اند و یا هم نباید رأ ی میدادند زیرا اخالق و مدنیتش را ندارند ،نشر اعالمیه های خود سرانه به حمایت از حکومت عبدهللا
عبدهللا ،بلند نمودن تصاویر عبدهللا عبدهللا بدون خواست خودش و دوباره دریدن تصویر جاللتمآب حامد کرزی خالف خواهش
صریح عبدهللا عبدهللا در خیمۀ لویه جرگه ،کوشش های برای ایجاد حکومت انتقالی با مردود شمردن و سرنوشت ساز نخواندن
پروسه انتخابات و صد ها مورد کشمکش ساز و مشکل زای دیگر ،خیلی کوشش کردند که اوضاع کشور را درهم و بر هم زنند
و همچنان عبدهللا عبدهللا را در عمل انجام شده قرار دهند تا جلو تصمیم درست و بجایش ،که جهت بقای کشور ،در آخرین دقایق
گرفته شده بود را بگیرند ،اما مجاهدت و ژرفنگری های داکتر صاحب عبدهللا  ،به احتمال زیاد مطالعۀ تخنیکی اوضاع استخباراتی
و مافیای توسط امرهللا صالح که پیامش در صفحۀ فیسبوکی اش بیانگر این موضوع میباشد ( ،)1صبر و حوصلۀ تیم تحول و
تداوم مخصوصا ً از داکتر صاحب اشرف غنی و جنرال صاحب عبدالرشید دوستم و درکل گذشت مردانه وار ملت یکپارچه
افغان ،کار را بدانجا کشید که تجزیه طلبان ،جنگ مذهبان و چپاولگران یکبار دیگر در تاریخ کشور آرمان هایشان را راهی
گورستان سازند که در این راستا از افغانان واقعیی فوق الذکر عمیقا ً از صمیم قلب باید متشکر باشیم و ببالیم که از یک آزمونی
دیگر تاریخی گذشتیم و بقای خود را همچو ملت یکپارچه و هدفمند با عالم از بیچاره گی ها و غریبی ها ثابت کردیم .روی این
حلقۀ مافیای اگر عمیق شویم ،امکان دارد یک بار دیگر چنین برنامه ها در کشوری همچو افغانستان که همیشه قربانی جنگ
های استخباراتی کشور های بزرگ دنیا و منطقه قرار گرفته است ،ریشه عمیق در مقصد بیگانگان داشته باشد ،چنانچه سال
های  0۰که برنامه های بربادی و رفتن افغانستان به جنگ های داخلی ،بشکل نا خود آگاه و بدون انتظار اما از بیرون طرح
ریزی شده آغاز شد که نتیجه اش را هر افغان با چشم خود نگریسته و با جان و پوست خود لمس کرده و قربانی اش گشته است.
قابل ی اد آوریست که بسیاری از مسائل که در باال مورد انتقاد ما قرار گرفته است ،از نا همگون بودن و نا موزون بودن
موضعگیری های اعضای تیم اصالحات و همگرائی میباشد که در مورد ،زیر عنوان "اصالحات و همگرائی یا از هم گسیخته
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گی و سر بخود گرائی" در گذشته هم مطالعۀ کوچک انجام داده بودیم که جهت معلومات مزید میتوان به آن هم سر زد تا مطالعۀ
امروز دارای موافقت قبلی شود ،مقالۀ مذکور را در پاورقی مقالۀ هذا در لینک ذیل میتوان پیدا کرد)2(.
اگر چه در اولین دقایق برنامۀ اعالم حکومت موازی عبدهللا عبدهللا در خیمۀ لویه جرگه ،چنان تصور میشد که او فاقد توان در
عرصۀ تصمیم گیری میباشد و در حاالت استثنائی نمی تواند تصمیمی را اتخاذ نماید ،اما بعد از ختم عملیات چند روزۀ سیاسی
معلوم شد که او با این کار ،در حقیقت در برابر تصمیم دشمنان کشور که در رگ و پوست تیمش جا گرفته بودند ،قرار گرفت
زیرا به احتمال قوی درک کرد که ادارۀ تیم اصالحات و همگرائی ،بعد از اعالم حکومت موازی از دستش بیرون میافتد و به
محض اینکه حکومت خود را اعالم نماید ،طرفدارانش برای خلع قدرت نمودن افراد حکومتی ،با دوایر دولتی دست و گریبان
میشوند و کوشش میکنند تا قدرت شخصی و فامیلی خود را در هر کجای از کشور ایجاد کنند ،از سوی دیگر نیرو های امنیتی
نیمه آباد کشور هم به دسته های گوناگون همچو سال های  0۰میپاشند ،سوم اینکه طالبان به یکباره گی در سر تا سر کشور
بیرق های خود را بلند میکردن ،دوست های غربی ما دست از کمک به افغانستان میگرفتند و دیگر مسائل منفی همچو سال های
 0۰که نمیتوان پیش بین باشیم رخ میداد که تمامی مسؤولیت تاریخی و سیاسی آن به گردن عبدهللا عبدهللا میبود ،اما او باعث شد
تا جلو تمام این نا مالیمت های سیاسی گرفته شود و بسیاری از سؤال های که شخصیت و افکارش را در دوران انتخابات زیر
سؤا ل قرار داده بود حل شود ،باز هم اگر حکومت موازی اعالم میشد پس اوضاع سیاسی مسیری را بخود اختیار میکرد که
قابلیت برگردانش را نه تنها عبدهللا بل تمامی طرف های سیاسی هم نمیداشت ،که چنین نشد.
قابل یاد آوریست که مداخله کشور بیرونی در نقش پا در میان و میانجیگر ،برای حل منازعات داخلی یک کشور کار افتخار
آوری نیست ،اما به هر صورت ما همچو یک ملت واقعیی در آخرین دقایق بربادی ،پیروز شدیم و جنگ مذهبان ،چپاولگران
تجزیه طلب که عبدهللا عبدهللا را در حلقۀ خاص انداخته و تیمش را بدنام ساخته بودند ،همچو  ...چنان نقش بر آب شدند که حتی
دیگر بهانۀ هم برایشان باقی نماند که عبدهللا عبدهللا را دوباره وا دارند تا در برابر پروسۀ ملی انتخابات افغانستان قرار گیرد و
انتقاد کند .این کار و این وضعیت شاید حالتی را در تیم اصالحات و همگرائی حکمفرما سازد که شاید در چند روز آینده و یا
هم تا ختم تفتیش دوبارۀ تمامی آرای مردم افغانستان ،بسیاری از افراد سنگین وزن سیاسی ،از تیم اصالحات و همگرائی جدا
شده راه جدید را پیش گیرند که با این کار ممکن در مخالفت شدید با عبدهللا عبدهللا هم قرار گیرند زیرا چنین افراد بیشتر به خود
و نفع خود میاندیشند تا در بارۀ عبدهللا عبدهللا و پاکسازی آرای واقعیی مردم افغانستان.
بنااً! حال به صفت عالقه مند و تعقیبگر مسائل افغانستان ،نباید دست زیر االشه نشست بل متوجه موضوع دیگر باشیم که :اگر

فتنه در کمین هست پس مهرۀ دوم کی خواهد بود؟ خیلی ها بدین فکر هستیم که حامد کرزی برای بقای خود و نظام
خود به شکل ماهرانه کاندیدان ریاست جمهوری را همچو مهره در برابر یکی دیگر استفاده کرده است تا اوضاع
چنان آید که او باقی آید .اما یگانه چیزی که ما کارشناسان کمبود داریم ،همان دالیل عینی که ادعا های ما را در مورد
جناب رئیس جمهور افغانستان به اثبات برسانیم .در کل اگر فکر میکنیم که این شک ما به واقعیت نزدیک هست ،پس
بدون اینکه پی منبع بی اساس همچو ادعای که باالی حامد کرزی وجود دارد ،باشیم ،باید منتظر و بیدار باشیم زیرا
دور اول پروژه که دو مهره داشت ،اشرف غنی و عبدهللا و موضوع هم تقلب بود به ناکامی انجامید ،حال باید انتطار
کشید که اگر فتنۀ در کمین هست ،پس از کجا و با کی آغاز میشود؟ مهره ها کی ها خواهند بود؟ مبحث چه میتواند
باشد؟ و کدام چهره ها در دام میافتند و مخصوصا ً کی از عبدهللا جدا میشوند؟
اگر این وضعیت رخ بدهد ،پس باید دانست که اشاره های احتمالی فوق در خصوص قرار دادن عبدهللا عبدهللا در عمل انجام شده
و برنامه منظم برای بردن افغانستان به بحران ،دارای عینیت میباشد و ما با این مطالعۀ خود توجه قابل اعتبار را داشته ایم که
انتظار آنرا باید تا چند روز دیگر کشید.
به عنوان سخن و دعای آخر:
تل دي وي خپلواک ،سر لوړ ،او یو موټی افغانستان او افغان ملت!
پاینده باد ملت افغان و افغانستان آزاد ،سر بلند و یک پارچه!
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مسؤول بورد افغانستان در مرکز تحقیقاتی سیاست امنیتی و دفاعی ،کشور هنگری شهر بوداپست
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