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  ديپلوم انجنينر کريم عطائی
  

  . . .يک شيطنت ديگر  و هزار
  

 نوشتۀ آتی هنگاميکه طرح جبهۀ ملی از طرف بازی کنان سياسی و قدرت طلبان روی دست گرفته شد قيد تحرير
اين دو پروژۀ شيطانی بسنده نيستند و  من مطمئن بودم که حاميان طرح مصالحۀ ملی و بعدًا جبهۀ ملی با. گرديد
اغلی کرزی را به نابودی سوق ندهند و ښ سر بيرون آوردنی است و تا دولت  های ديگر نيز از کجکول شانشيطنت

 از شيطنت دست بردار گانی خود فرو نبرندو ملت بی چاره را بی چاره تر نسازند و هرروز عميقتر در قيد گر
اين نوشته عالوه کنم تا عدد هزار و يک پوره لذا جای گذاشتم تا شيطنت های ديگر را که بروز ميکنند در پای . نيستند
رنگين  شيطنت تازه سلب اعتماد از وزير خارجه، داد فر. )اگر همين آش باشد وهمين کاسه بسيار بزودی (گردد

  باعرض حرمت. سپنتا است که در اخير نوشته جای داده می شود
  

************  

 مصالحۀ ملی، جبهۀ ملی و هزارو يک شيطنت ديگر
ايد انتظار آنرا کشيدکه ب  

 
.   ملی می سازدۀند و کپر به کرسی نشانده شد، بحث حاد روز را تشکيل جبه ملی َکۀکه مصالح بعد ازاين

اين ها با .  سنگرهای خويش رايکی بعد ديگر محکم بندی دارند،جنگساالران که ملت مظلوم مارا گروگان گرفته اند
 غسل تعميد گرفته و از گناهان ، جنگی که مرتکب شده اند جناياِتهمۀزا: کرده اند که گويا ملی فکر ۀطرح مصالح

گان از چنگال اين تشن تا زنده اند گروگان گرفته شده مردمِ که ديگری زدند  ِ لذا دست به عمل.. .خود پاک شده اند
  . قدرت خالصی نداشته باشند

  
  : ملی را اين ها تشکيل ميدهندۀشورای موسسان جبه

وزير (، اسماعيل خان ) دفاعقبلیوزير(، مارشال محمد قسيم فهيم )معاون اول رياست جمهوری(ود احمد ضيا مسع 
، سيد )يس جمهورئمشاور نظامی ر( عبدالرشيد دوستم نرالج، )ولسی جرگهيس  ئر(، يونس قانونی )انرژی و آب
، )عضو ولسی جرگه( ، مصطفی کاظمی)نواسه پادشاه سابق( ، مصطفی ظاهر)ولسی جرگهعضو  (منصور نادری

 از ،)اعضای ولسی جرگه و اعضای برجسته خلق و پرچم( محمد اکبری، سيد محمد گالب زوی و نورالحق علومی
  . ملی هستندۀجمله اعضای شورای رهبری جبه

  
تعريف می کند " وجه مشترک اعضای شورای موسسان"گويندۀ جبهه، مصطفی کاظمی، علت تشکيل جبهه ملی را 

   : که اينها اند
  . رفع بحران ها که دامنگير دولت بوده و هيچ سازمان و حزبی نمی توانسته به تنهايی آن را حل کند -

  ! اين بحران توضيح داريد رفعِ ستراتيژی تان را درلطفًا سخن گوی محترم، : سؤال 
  
فغانستان، اين کشور با وجود حضور نيروهای خارجی در ا: " ملی گفتۀربانی در اعالميۀ افتتاح جبه) مال( استاد -

  ."امن نيست و مافيای فساد اداری در آن بيداد می کند
نمی تواند امنيت را درين کشور مستقر  ، در صورتيکه قوای جامعۀ مللروشن سازيدجناب ربانی، ميتوانيد : سؤال 
  !بيان داريدلطفًا ستراتيژی تان را  شما چطور و با کدام وسايل در ثبات امنيت اقدام خواهيد کرد؟ سازد، 

  
  . و اليان ِ انتخابی کردن تالش برای تغيير نظام دولت از رياستی به پارلمانی و -

تصاحب چوکی   بخاطر آيا شما تشنگان قدرت،؟ ملت را دواکندِ آيا تغيير نظام چطور خواهد توانست درد:  سؤال
آيا   ؟ ميتوان باورکرد، ولی به گفتۀ شما "نه خير ": ميگويد  طبعًا دست به ما شۀ تفنگ نخواهيد برد؟بازهم صدارت،

توقع پايندی نشان نداديد، آيا ولی به آن ياد کرديد   قسمدر خانۀ کعبهکه شما   شما امتحان تان را به مردم نداده ايد؟ 
   اعتماد کند؟ شماداريد بازهم ملت بگفتار هوا بندی
ارد و کوچکترين منافع ملی از آن استنباط نمی گردد  ملی سر تا پا در ابهام قرار دۀصرف نظر از اينکه تشکيل جبه

همه بچشم سر .  براه انداخته خواهد شد خود بخودبايد گفت که با تقرر والی ها بصورت انتخابی تجزيۀ افغانستان
، تا قبل از کنفرانس بن و بعد مالحظه کرديم که واليان و اميرصاحب ها که اکنون در چوکی های وزارت بسته شده اند

 در درون دولت ساخته بودند، از اوامر مرکز اطاعت نداشتند و حاضر نمی شدند عوايد رهم هريک برای خود دولتیت
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آيا واليانِ  انتخابی بجز از همين امير صاحب ها کسانی ديگری خواهند بود؟ و . گمرکات را به مرکز بپردازند
  ا سر بدر خواهند آورد؟ پس بفرماييد اين واليان انتخابی از کج،باشد" بله"اگرجواب 

  
  .ستا دولت سازی و ملت سازی که دولت کرزی از آن عاجز مانده -
 در دولت در اريکه قدرت تکيه زده ايد و از پنج سال به اين )اعضای شورای موسسان( حال که شما همه : سؤال  

  ؟ ملت سازی شماکدام است حاال ستراتيژی دولت سازی و  طرف جزء آن هستيد، چرا دولت را نساختيد؟ 
  
   تجديد نظر در نظام اقتصادی-

اگر شما در آن شريک نيستيد، . نظام اقتصادی کشور را معامالت و قاچاق مواد مخدرتحت شعاع قرار می دهد: سؤال
 کدام ستراتيژی داريد پس چرا آنرا تا حال در چوکات  واقعًااگر پس کدام است ستراتيژی شما اکنون در محو آن ؟

کدام مردم شما را انتخاب "  مارا مردم بحيث نمايندگان خود انتخاب کرده اند"يد ي  واين که ميگوق نکرديد؟دولت تطبي
بی چاره مدتی از شر شما به اساس يک انتخابات تقلبی با و سايل بيگانه زير يک چتر جمع شديد تا مردمِ   ؟ اندکرده

بدون در نظرداشت  - شما خود  چه کرديد؟نار داريد برای آناو درين مدت که درخانۀ مردم قر. دنشما رهائی يافته باش
  .غرق هستيد" ازدياد معاشات، موتر و محافظ"باطالقِ  کثيفِ  مادی در -مدارک مالی و پولی دولت

  
 بقدرت ِ اگر در لست شورای موسسان تعمق بعمل آيد ديده می شود که اينها همه از روز اول!  گرامی خوانند گان 

.  فيصد فعالين دولِت وی را تشکيل می دهند٨٠غلی کرزی جزء دولت وی بودند و امروز هم بدون شک  شاِ رسيدن
  عامل مهم آن نيست ؟است آيا حضور همين عناصر  اگر شاغلی کرزی دردولتش به مشکالت و عدم توفيق دچار

  
بهه از دست آورد های ديموکراسی اين ج"دولت نمی داند و سخنگوی آن می گويد،  جبهه ملی که خود را ُاپوزيسيونِ 
، پس چرا اعضای شورای موسسان که متشکل از معاون، وزير، مشاورين و غيره "دولت کرزی بايد دانسته شود

 اين يکی   مربوطين دولت اند، در چوکات دولت کرزی باوی همکاری نمی کنند و جبهه سازی را در پيش گرفته اند؟
 .وضيح نکرده استاز ابهاماِت است که جبهه تاحال ت

  
 رسانه های اطالعاتی از جمله بی بی سی، صدای امريکا و راديو آزادی ،درپی راه يابی برای داليل تشکيل جبهه ملی

در صحبت بی . ميز های مدور را دائر نموده و به سراغ شنوندگان رفتند تا بدانند که نظر مردم در زمينه چه می باشد
ی و در صحبت راديو آزادی علومی بحيث گويندۀ جبهه سخنران مجلس    بی سی وصدای امريکا مصطفی کاظم

  .بودند و درين مجلس مصطفی ظاهر در جمله اعضای شورای موسسان بعضًا رشتۀ کالم را نيز بدست می گرفت
از جملۀ سوال کنندگان در هرسه مجلس عدم اعتماد، متهم بودن اکثر اعضای شورای موسسان به جنايات جنگی بر 

  . اينها بهر طرزيکه خواهند جامه پوشند ولی مردم اوشان را خوب می شناسند.  بودمال
  

 مال ربانی،  آياکهکرد پس سوال بايد . نظر حقوق بشر درين جبهه شامل نيستند کاظمی می گفت مردمان بدنام از
  دوستم، گالب زوی، علومی و امثالهم واسکت های پاک دارند؟ 

بايد گذشته را " اين بود که ، آن اصرار داشتر يک موضوع که سخنگوی جبهه بسيار زياد ب، سخنۀبادلم ۀدر جمل
مثًال دولت پارلمانی، اتکاء به مردم . چه در گذشته وجه مشترک بين ما وجود نداشت و حال وجود دارد" فراموش کرد

  !... غيره همچو گفتارهای هوابندیکه برای ما رأی داده اند، نظرما در واليان انتخابی، ملت سازی و دولت سازی و
 چرا در بهبود ،همين حاال که اکثراين جنابان در کرسی های قدرت در دولت قرار دارند: اما جان مطلب درين است

چرا اموال و ملکيت عامه و مردم هر روز بيشتر از  کار نمی کوشند؟ چرا در معامالت مواد مخدر شرکت دارند؟ 
 راه  شور خوردنی مظاهرات چرادنکه وزير و وکيل هستاينان ). زمين های شيرپور( طرف  آنهاغصب ميگردد ؟ 

مظاهرات کابل در واقعۀ ترافيکی يک موتر امريکائی و مظاهره در مورد (؟ می کنند قدرت نمائی می اندازدند و
  ). ملی که کوچکترين منافع ملی در آن مضمر نيستۀمنشور مصالح

  
 اخير، مبنی بر اينکه سفارت های کشور های بيگانه در براه انداختن جبهۀ ملی بی بيانات جناب کرزی در روز های

ما همه مشاهده کرديم که شورای نظار و جمعيت از پشتی بانی بی . غرض نيستند، دور از حقيقت بنظر نمی رسد
کرده اند هم چنان م راست اعضای خلق و پرچم که در دولت کرزی دوباره َد. دريغ ايران و روسيه بر خور دار اند

 ملی هم از همين گروه ۀجبه. خوشبينان روسی خود را فراموش نمی کنند و مشوره های آنها را بچشم سر قبول دارند
  .ها اند که قبًال اتحاد شمال را ساخته بودند، و امروز در لباس جبهۀ ملی تظاهر می کنند

همين .  داد که ما از شما طالب غرامات جنگی نيستيماستاد ربانی دررفتن به مسکو عجله کرده، به روسها اطمينان
 کنفرانس بن را توسط نمايندۀ خود، قانونی، به بن بست کشانيده بود تا اينکه پوتين در اثر اشارۀ پاول وزير ،استاد

اگر اين . خارجۀ امريکا، وی را به تاجکستان احضار کرد و به وی هدايت داد تا از مشکلتراشی صرف نظر نمايد
  بستگی به بيگانه نيست پس چطور قابل تعبير است؟وا
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امروز هم در زير چتر جبهۀ بقايای خلق و پرچم با شورای نظارو جمعيت در پی منافع خود طرح دوستی ريختاندند و 
آزموده را . هيچگاه اين گروه ها منافع ملی را بر منافع گروهی خود ترجيح نمی دهند. ديگری نيست ِ ملی طور

  !!!ست آزمودن خطا
فقط  .  خويش پيشبين باشندآيندۀ اين گروه های معلوم الحال با سرنوشت کشور بازی می کنند تا برای رونق بازار

  ! را  دراين بازئ چتل، آلوده می سازند تأسف اين است که دامن پاِک شخص نجيبی، مانند آقای مصطفی ظاهر
  

**************  
  

  ، يک شيطنت ديگرگين سپنتا، دادفر رنهسلب اعتماد از وزير خارج
  

 ١٣٨۶ ثور ٢٢ بتاريه .برای اينکه به کنه موضوع پی برده شود، می بينيم که اين سلب اعتماد چگونه به پا ايستاده شد
درين مجلس مو ضوع اخراج .  مهاجرين طبق موعود داير گرديد عودتحضا از وزرای خارجه ويستهـ ش مجلس ا

 قانون اساسی مجلس به ديوان سلب اعتماد ٩٢بعدًا بدون در نظر داشت ماده . ته شدپنا هندگان ازايران در بحث گذاش
 ، در همآهنگی با نصاب مجلس سلب اعتماد مهاجرينعودتاز وزير. رای گيری کشيده تبديل گرديد و مسئله ب

رای و يک  ١٢۴ نشده ه رای ميگرديد پور١٢۵  بايدرايگيری پايان يافت و درقسمت وزير خارجه نصاب مجلس که
برای سلب مشکوک فردای اين روز بدون اينکه روی نصاب ديروزی مجلس و يک رای . بوجود آمدمشکوک رای 

اعتماد از وزير خارجه بحث و مداقه صورت گيرد، رای گيری جديد برای سلب اعتماد از وزير خارجه بعمل آمد که 
  .  جناب سپنتا کنده شدر رای قب١۴١در نتيجه با 
 نپيچيد و ديگر  مشکوکمثًال چرا ولسی جرگه روی يک رای. ل های متعددی عرض و جود می کنددرين جا سؤا

   دو باره صورت گرفت؟یرياينکه نظر به کدام تعمامل رای گي
ستيضاح تشريف  کی ها هستند و اين ها در مجلس اکه درين رای گيری عرض اندام کردند، اضافینفر١۶تعداد 

  بودند، چطور به دادن رای منفی اقدام کردند و چطور رياست مجلس به آن موافقه کرد؟نداشتند و از موضوع بی خبر 
بکدام  امکانات دست داشته در قسمت جلوگيری از اخراج مهاجرين استفاده نکرده، پس ماگر وزير خارجه از تما

  جلوگيری بعمل می آمد؟بحران  از دست ميزد تاديگر بايد وسيلۀ 
   قانون اساسی را مراعات نکرد؟٩٢س در قسمت سلب اعتماد از وزير خارجه ماده و باال خر اينکه چرا مجل

  
 مرکب از اکثر ، از طرف جبهۀ ملیقبًال از کابينه ښاغلی سپنتا خارج ساختن  مقدمات ميرسانند کهها اين سؤالۀهم

ه ميتوانست بهتر سبب  ک وجود دارندورنه مواردی ديگری. ، چيده شده بودوه های خلق و پرچماعضای تنظيمها و گر
 در تقرر ظاهرتنين بحيث نمايندۀ افغانستان در ملل متحد گهچرا ولسی جر. دنسلب اعتماد از وزير خارجه گرد

 اگر چه جناب کرزی و سپنتا هردو در زمينه ،نخواست اقالًً وزير خارجه را برای يک استيضاح به مجلس دعوت کند
 اتحاد شمال، خاصتًا شورای نظار و جمعيت با گرو های  شامل هایتنظيموجه مشترک .  دارند مشترک مسؤوليت

 مردم مارا بقتل رسانيدند، دارائی های عامه و اشخاص را به يغما بردند و امروز در  همهخلق و پرچم اين است که
کلی را  به سقو ط مو اجه سازند و خود قدرت  انداخته اند تا حکومت کرزی را ديگرخانۀ ملت دست آشتی بگردن هم

   .راوی خود قرار دهنداو مردم بيچارۀ مارا بيشتر در قيد اعمال ناختيار کرده 
 چه تعداد مخالفين ،صويب منشور مصالحۀ ملی اکنون مدِت کافی ميگذرد و آيا حاميان آن منشور گفته می تواننداز ت

نيان را از محکمه در بر داشت، ی جائدولت تفنگ بزمين گذاشته اند؟ همانطور که  آن منشور يک شيطنت بود و رها
 هم يک شيطنت ديگر است تا جبهۀ ملی يکی از همقطاران ديگر  مانند تشکيل جبهۀ ملیسلب اعتماد از و زير خارجه

  . خود را در چوکی وی نصب کنند
از باخروج جناب سپنتا . د تا از آن عدول گرددنبگزارت قانون اساسی را بدوش دارد نبايد س کرزی که حراښاغلی

عملی خواهد " مردن آسان است ولی رخنۀ مرگ باز می شود" کابيه بايد ملتفت بود که ضرب المثل عام که ميگويد 
مردم جبهۀ ملی کسانی هستند که به آنها اگر انگشت کوچک دست تان را بدهيد، دست شمارا از بازو قطع می . گرديد
  .نمايند

و آن اينکه بيخ اين شيطنت ها را با منحل ساختن اهد بود باقی خوبرای جناب کرزی صرف يک راه درين صورت 
ولی اين کار خيلی مشکل به نظر می رسد چه بوش ديمو کراسی قالبی افغانستان را از دست .  قطع نمايدشورای ملی

ردم لذا م. ار مردم افغانستان باشد، آز آن صرف نظر نمايدو نمی گذارد به اين زودی و لو بمضآورد های خود دانسته 
  .بی چارۀ ما بايد در انتظار شيطنت های بيشتری باشند
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