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 در صحنۀ تمثیل کرزی صاحب
 بسم هللا محمدی در نقش  وزیر دفاع

 به کارگردانی مارشال قسیم فهیم
 

اگر به ما فراری های غرب بحیث افغان و اوالد آن دیار حق سخن داده شود، گرچه حق رأی از ما گرفته شده، و 
شهامت و شجاعت و درجۀ وطندوستی ما با رئیس جمهور افغانستان مورد مقایسه قرار نگیرد،  و پناهنده شدن ما 

وال افغانستان می توان گفت که معرفی نمودن خدعه، دروغ و ریا محسوب نگردد، حتی بحیث یک نظاره گر آگاه اح
بسم هللا خان محمدی بحیث وزیر دفاع  ملی به شورای ملی از طرف جناب کرزی صاحب از تعجب، تحیر، تعقل و 

 . باور نکردن بمراتب دور است
 

پیش شخصی که کمتر از یک ماه . این کار را به هیچ وجه نمی توان محصول یک مغز متفکر و سالم تلقی کرد
توسط همین خانه و ساکنین آن، به زعم اکثریت، به اثر بی کفایتی، غفلت، سهل انگاری و ترویج فرهنگ قومیت و 

سؤال بر می خیزد که چگونه یک وزیر داخلۀ بی . منطقه در انتصاب کدرهای امنیتی و غیره سلب اعتماد گردید
بنا بر اسناد مؤثق شریک دزدی چند ملیون دالر کمک کفایت، نا اهل، غافل، سهل انگار، قوم گرا و منطقه دوست و 

امریکا به شفاخانه شهید داود خان با جنرال ضیاء یفتلی، چگونه در ظرف چند هفته معجزه آسا وزیر مدبر، با 
 . فراست، فعال، جرار، پاک نفس، با اهل و با کفایت دفاع ملی شده می تواند

 

می خواهد؟ اگر خبر نگار تلویزیون این سؤال را از حمال جادۀ میوند آیا این سؤال کدام دانش، فهم و حکمت خاص 
 .و شور نخود فروش پل باغ عمومی بپرسد همین جواب را می شنود

 

به نام حیثیت، وقار و اعتبار چیزی وجود دارد؟  اگر ( مشرانو جرگه)و باال خانٔه ( ولسی جرگه)آیا در پایان خانٔه 

و  حتماد گرفت، آیا افتضاجلس رأی اعؤفق و محمدی بحیث وزیر دفاع از همین مرئیس جمهور درین انتخاب خود م

 بدنامی بیشتر از این برای ولسی جرگۀ افغانستان خواهد بود؟
 

همه از معایب، نواقص، کمبودی و ترکیبات این جرگه می دانیم که اکثر این وکال چگونه به این دو جرگه راه یافتند 
 .موقف خود در برابر منافع ملی مزد بگیر این و آن اند و حاال با سوء استفاده از

 

بازهم این خانه در ظاهر نمایندگی از ملت بی صدا و بیچارۀ افغانستان می کند و آیا این خیانت بزرگ نیست که به 
دیروز وزیری سلب اعتماد شود و امروز بحیث وزیر .  عزت، وقار و اعتبار ملت چنین بی باکانه بازی شود

 .مهمتر رأی اعتماد گیرد وزارت
 

زمانی که برنامۀ تلویزیونی داشتم هموطنان فکر می کردند آدم مهمی استم  و بسیاری از موضوعات را با من در 
میان می گذاشتند، هم وطنان با صدایی که در چوکات دیدگاه حزبی خود در سراغ راه حل معضلۀ افغانستان مطابق 

ئین و باال می دویدند از دیدار خود با یکی از اراکین عالی مقام حکومت ترکیه طرح خاص خود بودند و چند نفری پا
یک معاون تاجک و دیگری !! ما دیدیم که در کشور شما رئیس جمهور پشتون»حکایت نموده گفتند مشارالیه گفت 

شید دوستم هزاره، برای ایجاد توازن ما با مصرف ملیون ها دالر یک ازبک را رئیس ولسی جرگه ساختیم، و ر
هموطنم این داستان در تلفون برایم روایت نمود، راست و دروغش بخدا معلوم . «دربان منافع ما در افغانستان است

 .است ولی از واقعیت بکلی دور نیست
 

به ارتباط سلب اعتماد دو وزیر از حلقه های خبیر کابل شنیدم که بسم هللا خان در قتل دو افسر امریکایی در وزارت 
له  نزد امریکایی ها مظنون بوده و منتظر فرصت بودند و همچنان عبدالرحیم وردگ بدون مشورۀ باداران داخ
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امریکایی خود بی عقل شد و در سفر اخیرش در چین از مقامات چینایی خواهان همکاری نظامی با افغانستان شد که 
 .نی می توانست با ثروت سرشار کنار رفتموجبات زوالش را فراهم آورد، اما شخص نراد بود و آینده را پیش بی

 

 .بازهم آنچه شنیدم افواه بود الغیب عندهللا
میگویند مارشال قسیم فهیم نمایندۀ خاص پوتین است و بسم هللا خان ُچکَک فیلد مارشال، درین شکی نیست که در 

بروی شواهد و اسناد تیره است،  تقرر مجدد بسم هللا بحیث وزیر دفاع مارشال نقش دارد  و روابط مارشال با امریکا
 .شاید این زور آزمایی مارشال قسیم فهیم بمقابل امریکا با داشتن پایۀ طوسش باشد

 

 :اما بیایید که اینموضوع را از دو جهت دیگر ببینیم 
 اینکه جناب کرزی چه بهره برداری از بسم هللا خان بحیث وزیر دفاع کرده می تواند، حدس آن مشکل است، -اول 

شاید رمل اندازان و جوگی ها و جادوگران هندوستان بدانند، شاید بسم هللا خان روابط حسنۀ خود را با شورای نظار 
 .نگهداشته باشد و وساطت خیر بین رئیس جمهور و این جریان کرده بتواند

 

برادرش و یا مصطفی در صورتی که کرزی حق کاندید شدن دورۀ سوم را ندارد، آیا بسم هللا کاندید دلخواه کرزی، 
 ظاهر را حمایه می کند؟

 

اصالٌ معمای نفوذ قوی مارشال قسیم فهیم باالی رئیس جمهور هوشیار، مدبر، با فراست، محیل و مزور ما تا  -دوم 
در حالیکه خلیلی هم . حال نا حل مانده که اسرار در کجاست و این خود ایجاب یک بحث همه جانبه را می نماید

 دلیل چیست؟  چرا دهن ماهی پر آب است؟. چنین موقفی ندارد معاون است ولی
 

 !وطندار عزیز 
درین بحث قومیت بسم هللا خان محمدی قطعاٌ مطرح نیست، اگر رحیم وردگ بحیث وزیر داخله معرفی می شد عین 

 .نظر را ابراز می داشتم
ی از ایشان متصور است و هیچ ابتکاری با شناخت یازده ساله ایکه از رئیس جمهور نابغۀ ما که هر کار شگفت آور

از استعداد خارق العادۀ شان بعید بنظر نمی رسد دارم، ولی بازهم همین پارلمان نه چندان خوشنام در یک آزمون  
 تأریخی قرار دارد که آیا باالی تصمیم قبلی خود قاطعانه می ایستند و برای خود موقف و اعتباری بدست می آورند؟ 

 .  م  با پول خریده می شوند و سازش و مصلحت پیشه می کنندیا اینکه بازه
 درین صورت 

 عدمش بِه  ز وجود، 
دربش ببندید و به حکومت بگویید که معاشات تانر . چرا ملت و دنیا را با موجودیت یک مؤسسۀ پوشالی فریب بدهیم

 .به منازل و یا تجارتخانه های تان بفرستد
 

جناب کرزی صاحب برخیزد  و این کار عجایب او را یکی از قهرمانی های اگر بازهم بزرگواری به وکالت 
تأریخی اش بشمارد و توجیهاتی عرضه نماید، با کمال حوصله مندی و احترام  آمادۀ خواندن و شنیدن هستم به 

 .شرطی که دشنام نداشته باشد
 

 والسالم
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