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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ١٨
  

  آخر اين دکان بازی ھا به کجا خواھد انجاميد؟
  

عبدهللا دوران، ه زه رسيده ب و جنگ ساالر تااشرف غنیچون پيش بينی آيندۀ دکان بازی ھای اخير گاندی افغانستان، 

نظر به روحيه و اخالق اين دو انسان سياست زده، پيچيدگی ھای سياست و حرکت ھای ماکياوليستی عبدهللا 

و " مرد سفيد" سياستمداران مطرح فعلی کشورما کمی مشکل است، با قيد احتياط، فقط در مورد توافقی که بعد از آمدن 

ويژه در تغيير کشور ھای نامتمدن داشته و دارند، می توانم ه رن ھا در تغيير جھان، برسالتی که اين سفيد مردان از ق

  . ـ به عمل آمده است،عجالتاً شخصاً راضی امعبدهللا و غنیبگويم که از معامله ای که بين اين اکارم روزگار ـ 

 بررسی شکايات انتخاباتی ، ھمراه و به کمک کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات و کميسيونکرزی و اشرف غنی

اين ھا گذشته از دست يازيدن به تقلب در آرای مردم، قانونی ترين . واقعاً کشور را به لب پرتگاه نابودی برده بودند

 قبول نکردند و در نتيجه سبب شدند که طرف داران نامزد ديگر ءتقاضای جانب مقابل را مبنی برشمارش دوبارۀ آرا

 برای وارد کردن فشار به تيم مقابل و بر کميسيون ھا رابطۀ شان را با کميسيون ھای اءرياست جمھوری در ابتد

حق تيم معترض نکرد، آن ه انتخاباتی قطع نمايند و بعداً زمانی که کميسيون ھا با زورگوئی التفاتی به اين خواسته ای ب

  . نند، پرداختندھا ھم مطابق قانون، به راه پيمائی و تحصن، بدون اين که دست به خشونت بز

 و حاميان رنگارنگ شان، بدون اين که اين ھا به عواقب اشرف غنی و کميسيون ھا و کرزیبی اعتنائی رو به فزونی 

اعمال ناشايست وغيرقانونی خود توجه کنند، درنتيجه سبب شد که تيم مقابل از روی ناگزيری به عمل نسبتاً خشونت 

اشغال نموده عکس رئيس جمھور را که با ھمه نفرتی که مردم از او دارند باری متوسل شود و خيمۀ لويه جرگه را 

شمارش (ھنوز حيثيت رئيس جمھور کشور را دارا است، پائين کشيدند و پاره کرده تھديد نمودند که اگر به خواستۀ شان 

ی را در کشور  حکومت ديگراشرف غنیجواب مثبت داده نشود، ھمزمان با حکومت ) ءمجدد چيزی کمتر از نصف آرا

رفتاراجتماعی کسانی که به قوم خويش (ھمۀ اين قضايا در اثر زورگوئی مثلث شوم و قوم مدارانۀ. اعالم خواھند کرد

 رخ  داده غنی ـ کميسيون ـ کرزی) بيشتر از سائر اقوام ارزش قائل است و آن ھا را نسبت به ديگران ارجح می داند

  . است

 بيشتر از ماده رندی وی منشأ می گيرد، برای گريز از عملکرد ھای خودخواھانه و  با اطمينانی کهاشرف غنیامروز 

وجود آمده در دور دوم ه به دنبال مشکالت ب: "مخربش که می توانست کشور را به سوی تباھی ببرد، می گويد

ای  واھان چنين تجربه او مردم ديگر خۀ جنگ داخلی نبوده است، چرا که به گفتۀانتخاباتی افغانستان، کشور در آستان

  .) نقل از بی بی سی."(نيستند
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نمی دانم که يک دانشمند، يک مرد تحصيل کرده، يک انسانی که بر اساس نوشته ھای انسان ھای ساده لوح به خاطر 

اين که ده ھا کتاب نوشته و در دانشگاه ھای معتبر دنيا تدريس نموده و تجارب زيادی دارد و برحسب ھمين تجربه ھا و 

داشته ھای اکادميک وعلمی بايد يک شخص دانسته و انسان نيک و مستحق رياست دولت است، چطور با چنين قاطعيت 

چنين حرفی را می زند؟ در حالی که بايد بداند و ببيند که جھان به سوی استبداد نسبی گرائی در حرکت است و ھيچ بندۀ 

  !به عنوان امری قطعی نمی پذيردعاقل خدا ھيچ امری را 

 که واقعاً خواھان يک افغانستان واحد و متحد است و در عمل ھم با نوشته ھای متعدد از ی عنوان يک افغانتوقع من به

چند دھه بدينسو ھر حرف و عملی را که سبب آزردگی و دوری اقوام ساکن کشور از يک ديگر می شده و می شود 

 اين است که با توجه به علم و دانشی که گفته می شود وی در زندگی اش اندوخته است و با در شديداً  نکوھش نموده ام،

ی که از خود بروز می دھد، اگر ظاھر سازی و فريب مردم نباشد، که ھست، بروند و  آن فروتنيۀنظر داشت ھم

تنھا ايشان با ياران درون و اعتراف کنند که کشور از جانب ايشان با چنين يک خطری مواجه بوده است؛ و ايشان، 

 افتضاحات ديگر در ارتباط با انتخابات اخير ۀ آشفتگی ھا و مقصر ھمۀبيرون ارگ شان، و نه کسی ديگری، مقصر ھم

  . کشور بود اند

و اعتراف کنيد که شما گذشته از اين که توانائی حل مشکالت کالن در کشور را نداريد، خود عامل مشکل، ھمراه با 

  !! ھستيد...  وامرخيل و سعادت، و رفقای کوچک تان کرزی تان، رفيق بزرگ

به روی ھمو تسبيح پنجصد دانه ای تان، نگوئيد که ما با ھم در تماس بوديم و به آنچه امروز در اثر ميانجی گری وزير 

جنگ و تباھی و تجزيه شما از ھيچ کوششی که افغانستان را به سوی ! خارجۀ امريکا دست يافته ايم، قبالً می انديشيده ام

اين شما بوديد، ھمراه با چھار تا قوم پرست افراطی ديگر، که شمشير ھا را به دست زنگيان . ببرد، خود داری نکرديد

  !! نه کسی ديگری, مست داديد

 تاريخ اين عمل بسيار چرکين و شرم آور شما و آنانی را که با نوشتن مقاله ھا شما را با ھياھوی بی جا تشويق به

  !پافشاری به تخلف و تقلب کردند، ھرگز فراموش نخواھد کرد

نمی دانم، شما که در ايام جھاد از افغانستان دور بوديد، اين ھمه سخنانی را که مخصوص رھبران جھادی بود، از کجا 

  !و از کی آموخته ايد؟

  : ضمناً يک چيز را می خواستم از شما بپرسم و آن اينست که اين جملۀ شما

تان چه " فيس بوک"در ، "تبار و قوم و تعدد زبان از ميان خواھد رفت فقط افغان و زبان افغان باقي خواھد ماندديگر "

  معنی می دھد؟ 

  افغانی که شما از او و از زبان او صحبت می کنيد، کدام يک از اقوام کشور و کدام زبان خواھد بود؟ 

آن زبانی که به عنوان زبان افغان و يگانه زبان در ! ن بسازيدمی خواھم منظور تان را از افغان و زبان افغان روش

  کشور باقی خواھد ماند، کدام زبان خواھد بود؟ و چرا؟ 

در پاکستان مليت ھای مختلف اين سرزمين ھر يک به زبان خود شان درس می .  زبان رسمی وجود دارد٢٢در ھند 

در روسيه و در ده ھا کشور ديگر مليت ھا . د و ھم کردیدر عراق ھم عربی صحبت می کنن. خوانند و صحبت می کنند

  ...و اقوام ساکن در اين کشور ھا ھر کدام به زبان خود حرف می زنند و در چين اويغوری ھا زبان خود را دارند و

  !شما با اين ھمه درايتی که برخی ھا به شما نسبت می دھند، چطور در اين وقت حساس به اين فکر افتاديد؟

 مشکل بسيار سادۀ انتخابات را نه تنھا حل کرده نتوانستيد، بلکه گرھی به گره ھای آن افزوده رفتيد، چگونه شما که

مشکل زبان و اقوام اين کشور را، با آن تعلق قلبی ای که مردم در حال حاضر به نژاد و قوم و زبان خود دارند، حل 

  گيری تند قومی تان؟خواھيد کرد، آنھم در چنين فرصت کوتاھی و با اين موضع 
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به قلم فرھيحته " اشرف غنی و يک خطابۀ تلخ ديگر"لطفاً برای خواندن کامل پيام اين قوم پرست افراطی به مقالۀ 

  .خواندن اين مقاله را نيز توصيه می کنم. مراجعه کنيد" رنگين"انسان، ميرحسين مھدوی، در وبسايت زيبا و آموزندۀ 

١٧/٠٧/٢٠١۴  

    

  


