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دوکتور نوراحمد خالدی

پاره ای برداشتهای نادرست
به وطندوستان هوشدار دادم که انتخابات آینده برای "افغانستان" به عنوان یک کشور با "هویت ملی مستقل"
سرنوشت ساز است! سقاویها – ستمیها – هزارستانیها  -خراسان طلبان و فارسیستها در یک جبههٔ نامقدس برای
خاتمه دادن به دولت افغانستان زیر شعارهای پوچ و دروغین مبارزه با فاشیزم و انحصار طلبی صف خواهند
مسولیت هر افغان و طندوست است! وطن پرستان افغانستان در
بست! شکست دادن به این توطئ ٔه شوم وظیفه و ٔ
انتخابات آینده درمقابل دو جبهه مبارزه خواهند کرد :اول برای دفاع از افغانستان و هویت ملی ملت افغان؛ دوم
در مقابل قدرتهای مافیایی فساد ،دزد ،زورگو و چپاولگر!

پاسخ مرضیه سادات حسینی در حقیقت نشان داد که هوشدار باالیی من کامآل به موقع است .او نوشت میدهد:
"انﺘﺨابات پﻴﺶ رو خﻴلﻲ چﻴﺰها را تغﻴﻴﺮ خﻮاهﺪ داد ،حﻜﻮمﺖ سﻴﺼﺪ سالۀ قﺒﻴله پایان خﻮاهﺪ یافﺖ و ملﻴﺖ هاﻱ
آزاده حﻜﻮمﺖ خﻮد را خﻮاهﻨﺪ ساخﺖ .پﻴﺶ بﺴﻮﻱ ﻛﺸﻮر مﺴﺘقﻞ خﺮاسان با اتﻜا به تاریخ پﻨﺞ هﺰار ساله"!
به این ارتباط آقای کبیر قادر نوشت" :واقعا مبارزه دشوا رﻱ در پیشرو است بسیﺞ مردم به خاطر افغانستان متحد
ویك پارچه ضرورﻱ است".

کسی تهدید کرد که " با این حساب باهشتاد درصد مردم افغانستان طرف هستید!"
رقیه باقر عزیزی جواب داد" :دروغ نگویید من یک هزاره هستم ولی طرفدار سر سخت افغانستان" .من افزودم
که اگر سقاویها – ستمیها – هزارستانیها  -خراسان طلبان و فارسیستها هشتاد درصد نفوس افغانستان باشند در
آنصورت نوش جان شان حق شان است که هر نامی میخواهند باالی این کشور بگذارند و هر دولتی را که خواسته
باشند بسازند!
آقای عبدلغفور لطیفی به توضیح انحصار قدرت پرداخته نوشت" :انحصارگر ومتعصب معلوم است ،انحصارگران
شورای نظار وتنظیم جمعیت است .در طول  ۱۷سال قدرت سیاسی را توسط غربیها دراختیار داشتند همه چیز
گل گ لزار بود امروز که فهمیده اند که قدرت سیاسی ازانحصارشان می براید ،به همین خاطر غوغا را به راه
انداخته اند که تعصب وهزاران تهمت دیگر میبستند ... .ملت افغانستا ن دیگر آن ملت  ٣۰سال قبل نیست این
گروه بد نام نام افغانستان را نمی پزیرند قانون اساسی را نمی پزیرند افغانیت را نمی پزیرند افغانها دیگر بیدار
شده اند جلو این دانه سرطانی را ازخود سری ها حتما می گیرند".
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شخص دیگری ادعا کرد که گویا" :طالبی ها ،داعشی ها و فاشیست ها در جبهه مقدس برای تقویت نظام کار
میکنند!"
پاسخ دادم که نخیر طالبی ها ،داعشی ها و فاشیست ها در جنگ گرم رویا روی با نظام دولت افغانستان میجنگند
نه مانند خفاشان سقاویها – ستمیها – هزارستانیها  -خراسان طلبان و فارسیستها که هم در داخل نظام هستند و
عالیترین مقامات دولتی و نظامی را در اختیار دارند اما از داخل به نظام خنجر میزنند.

شخص دیگری میگوید" :پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواستن لویه جرگه برای تعدیل قانون
اساسی و تغییر ساختار نظام متمرکز به غیر متمرکز ضروری است".
توضیح کردم در صورتیکه انتخابات آیندۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالیها تکمیل نشود یک سوم تعداد نمایندگان
لویه جرگه موجود نمیباشد بنابر آن لویه جرگه تنها و تنها بعد از انجام انتخابات میتواند دایر گردد .در این لویه
جرگه بر اساس توافق سیاسی میان غنی و عبدهللا تنها میتواند روی تشکیل پست صدراعظم اجرایی فیصله صورت
گیرد نه باالی تغیر نظام از ریاستی به صدارتی و یا متمرکز به غیر متمرکز.

شخص دیگری نوشت که" :هر زمانیکه افغان ملتی ها از بین بروند .افغانستان و افغانها آرام خواهند شد زیرا
همه گروه های فاشیستی دیگر از اثرات این گروه فاشیست به وجود آمده".
پاسخ دادم که کی در حکومت موجوده مربوط حزب به افغان ملت است؟ هیچکدام! آیا با از بین رفتن حزب افغان
ملت مردم از اسم افغانستان و ملیت افغان میگذرند؟ هرگز نه! آیا پافشاری بر رعایت قانون اساسی افغانستان و
ارزشهای مندرج در آن که شامل نام افغانستان و اطالق "افغان" باالی تمام مردم کشور است و با توافق قسیم
فهیم ،قانونی ،عبدهلل عبدهلل ،خلیلی ،محقق ،دوستم ،اسماعیل خان و امثالهم تدوین و نافذ شده ،عمل فاشیستی است؟

مینویسند "اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری تمام اقوام شریف کشور با یک دیدگاه وطندوستانه به یک
شخصیت ملی رای بدهند و این شخص روانی ،متعصب و قوم گرا که وطن را به پرتگاه نابودی کشانده است،
از صحنه دور نمایند ،بزرگترین موفقیت شان خواهد بود".
این شخص یا از روی تعصب و نادانی مینویسد و یا از روی فتنه گری! کدام عمل غنی قومگرایی بوده است؟
غنی با توافق به تشکیل حکومت  ۵۰/۵۰اکثریت حامیان خود را در قوم پشتون از دست داد .نیم حکومت او را
حامیان جمعیت و شورای نظار میسازند!
کسی نوشت " آقای خالدی آیا من شما را یک فاشیست تفرقه انداز گفته میتوانم؟"
پاسخ دادم مثل اینکه شما معنی تفرقه اندازی را نمیدانید! چه کسی تفرقه انداز است؟ آیا کسیکه مردم را بدور
ارزشهای مندرج قانون اساسی کشور جمع میکند تفرقه انداز است و یا کسانیکه مردم را برای نادیده گرفتن قانون
اساسی ترغیب میکنند؟ شما معنی فاشیزم و فاشیست را هم به یقین نمیدانید! امیدوارم فاشیزم را نه شما تجربه
کنید و نه من .آیا حمایت از دولت افغانستان و قانون اساسی آن عمل فاشیستی است؟
آقای طاهر سالری افزود "معنی فاشیست را نمی دانند و خودشان از موضع فاشیستی که همان خودی وغیر
خودیست به دکتر اشرف غنی ایراد می گیرند .اگر همین دروغ را هم نگویند چه بگویند اشرف غنی نه دزد است
و نه هم اختالس گر طرح های مختلف زیر بنایی برای آبادی کشور را یکی بعد از دگری پیاده می کند .بساط
شان بر اساس دروغ استوار است".
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آقای جمشید سپین غرنوشت " :پښتون ها باید از این جوان مسود پشتون ،منظور احمد ،بیاموزد که در مقابل
مقتدرترین دستګاه دولتی پاکستان و یا دولت که اردو باشد ایستاد و برای اولین بار پشتون قبایلی را با پشتون غیر
قبایلی در مقابل این دستگاه بیرحم و ظالم متحد ساخت و به اردو گفت که اگر دهشتگر است ،آن اردوی پاکستان
است .اگر افغانها در مقابل تجزیه طلبان و آنانیکه سیاست شان بر نفرت بنا شده متحد نشده و عمل نه کنند روزگار
پشتون را بد تر از آنچه که هست می بینید".

آقای داؤد کرانسائی نوشت که" :با عرض معذرت که اوال طرح انتخابات در چنین فضای آشفته پیش از وقت
است حتما تدابیری اجرا وعملی خواهد شد که مردم چنان صف بندی را که شما کردید .نخواهند بطرف انتخابات
رفت .دوم  -این شعار ها و شعار های مقابل آن که عده ای بنام حمایت از پشتون ولی براه می اندازند در سطح
ساختار های اتنیکی مردم افغانستان قرار دارند نه در عمق توده .ای مردم .بعضی تقاضاها وپیشنهادات مردم در
مورد رشد همگون وهمزمان مناطق عقبماندۀ کشور حقایق انکار نا پذیر اند .که حتی مردم در مغاره ها زندگی
میکنند اگر کسی چنین مطرح کند حق است نباید به آنها تاپه زد .واین مشکل اقتصادی  -اجتماعی است.نه هویتی
وقومی .دلیل :چنین مشکل دربامیان ،کنر ،نورستان بدخشان وفاریاب همگون است .که در آن محالت اقوام
مختلف زندگی میکنند ...تبلیغات ما در مورد انتخابات باید برمبنای رای دادن به انسانهای شایسته وکارکن باشد
تا مردم را متحد سازیم نه پراگنده".
پاسخ دادم هوشدار دادن به مردم در مورد انتخابات آینده باید دیروز صورت میگرفت تا تدابیر الزم قبل از آنکه
وقت از دست برود انجام گیرد .موضوعات عقب ماندگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و مناطق مختلف در
اینجا مورد مباحثه نیست و هیچ تقاضای مشروع را در این مورد کسی نمیتواند مردود بشمارد .من سالها در
وازارت پالن افغانستان کار کرده ام و منشی کمیته توحید و انسجام پالن هفت ساله داوود خان بودم .مسایل و
مشکالت اقتصادی کشور را من بهتر از بسیاری میدانم .دشمنان نام و نشان افغانستان از مدتها برای انتخابات
آینده صف آرایی کرده اند .وطن پرستان افغانستان در انتخابات آینده درمقابل دو جبهه مبارزه خواهند کرد .اول
در مقابل ستمیها – هزارستانیها  -خراسان طلبان و فارسیستها برای حفاظت از افغانستان و هویت ملی افغان دوم
در مقابل قدرتهای مافیای محلی دزد ،زورگویی و چپاول.
پایان
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