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 11/07/2015          م، نعیم بارز  

 «بایان»سالح  ۀذخیرتخریب 
 

 تیم وی! و یاوه سرایی های داکتر عبدهللا و
 

های آتش زا سالح به وسیله جنگ  اما ،نادیده نمی توان گرفتتاریخ انسان روند تحول سالح را در  جنگ ونقش 
 اکینهزاران جنایات هول وهنگی فر -آثار هنری نابودی ها، فابریکات تولیدی، زیر بناهای اقتصادی و شهرتخریب 

 درآن همه جای شرح البته  کهگردیده است، جهان  میلیون ها انسان در سراسرمرگ باعث و در پی داشته دیگری را 
جنگ اثر  بهدر افغانستان و ثروت و جنون زدگان قدرت ن تشنگاجنگساالران یا می توان گفت فقط  ،نمی گنجداینجا 
ی از خود برجا و جنایات هولناک ندشهرهای دیگر شد شهر کابل وویرانی باعث ها استعمال کورکورانه سالح  وها 

 .گذاشتند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایتی با همه بی کفنگساالران ج اگر این جنگ ها افغانستان را برای اکثریت قاطع مردم به جهنم مبدل نمود ولی برای  

 بار آورد.به قدرت تصور ناپذیری را  ثروت وشان 
 نخیا به س و بوده باشدمند و مقدس ارزشدر این دنیا بیشتر از هر چیزی شان برای سالح  کهبی جهت نیست  پس 

ثروت قدرت و حفظ قدرت و رسیدن به خاطر بزمین و مافیای مواد مخدر سالح  برای جنگساالران، غاصباندیگر 
ایی توسط نیروهای امریک« سالح بایان»دیدیم که در ماتم نا بودی ذخیره اکنون با این انگیزه و  داردبی بدیلی  ارزش

با محمد نور و غیره از کابل، بلخ، قندوز و جا های دیگر  ، عطاایت در سطح داکتر عبدهللادمداران جنگ و جنسر
روی « جان احمد»زیر نام قوماندان « ذخیره سالح بایان»نابودی و در سوگ دور هم جمع شدند اضطراب  و بشتا
 .با طمطراق سخنرانی های سر دادندنشستند وغم  سوگ وگلیم 
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با آنکه در  اما ،زده اندسنگ مردم دوستی را به سینه جنگ افروزان و ثروت اندوزان همواره  اینکه جای گفتن دارد 
به قتل رساندند افغان را  و طفل بی گناه طی سیزده سال امریکایی ها صد ها بار از زمین و هوا هزاران مرد و زن

و انداختند یمظاهره ای به راه نیک هیچگاه در دفاع از جان و هستی مردم  و خانه ها و هستی شان را نابود کردند
 .بلند نکردند راشان صدای اعتراض کدام شان هیچ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع آوری سالح از نزد افراد و  پروگرام»پس از انجام چگونه توجیه می کنند زیرا کت شان را نمیدانم این حر حال

سالح  ۀدولت سالح و آنهم ذخیر ۀحق ندارد بدون اجازهی وهیچ گرهیچ فرد و که ( .D.D.R« )گروه های غیر مجاز

با چه استداللی نسبت به کشف و نابودی این سالح و د، نداشته باش رسالحی در اختیابا چه حقی در اختیار داشته باشد 
 امریکا اعتراض و تظاهراتی به راه می اندازند؟ها توسط قوای 

 این حرکت شان را به جز دیده درایی و عمل غیر قانونی نمی توان به چیز دیگر تعبیر کرد. 
در  اینقدر ریاکارانهباید گفت ی شان انور و دیگر شرک عطا محمداظهار تسلیت به آقای داکتر عبدهللا و  استهزا اب

مختلف  ح هایخود میدانید که بیشترین ذخیره گاه سالچون  نیندازیدسر و صدا راه « ایانسالح ب ۀذخیر»نابودی سوک 
 نور والی دایم العمر دارید. احیانا   عطا محمد حزب جمعیت وتحت نظارت و جاهای دیگر بلخ  ،النوع را در پنجشیر

هر گاه نیاز به سالح که خود دارید  را باافغانستان دشمنان  واگر آنها هم از بین برده شوند شما دولت های دوست 
ر و به قول داکت در اختیار تان می گذارندکافی بیاورید بال معطلی هر نوع سالح و پول  و به آنها روداشته باشید 

 «.نمائید یک روز می توانید افغانستان را به دیگر رو در»عبدهللا 
 

و خشم دیوانه وار ناشی از ورشکستگی سیاسی سخن طمطراق  نور با لحن تهدید و عطا محمدمطلب مهم اینجاست که 
اشرف که میدانیم هدف اصلی وی رئیس جمهور هد دمی را مورد اعتراض قرار « حکومت وحدت ملی» و ویدمی گ

 چرا مواضع چرا سازش کارانه عمل می کند وگویا ه رد کشکایت دا از داکتر عبدهللا هم گله وضمنا  غنی بوده ولی 
 .نمی کندبیان و علنی غنی قاطعانه اشرف مورد اختالف خود را با رئیس جمهور 

 
حمد نور عطا م پریشانی تالش ورزید به تملق و اضطراب زدگی و لتانیزم وربه زبان شاداکتر عبدهللا در این ارتباط 

 و ،دولت کرزی است ۀمیراث گذشت ،همه مشکالتکه بقبوالند در ذهن آنها و  نماید تفهیم ش و دیگر اعضای تیم
 دنور که تو گویی مقام و همه چیز خو عطا محمدتملق و توصیف اغراق آمیز از  اتقصیر خود را بخواست  بدینگونه 

 .بپوشاند ،را از لطف و کرم او بدست آورده
 نام هب .گرفته باشدو زاری سخن می گفت مثلیکه یک مجرم در برابر ارباب خود قرار انه خواه عذرلحن  با چناناو 
و باالخره که دیگر کلمه ای گفت سخن نور  عطا محمددر وصف  ، قهرمان و. . . ( . . . قوماندان شجاع، مجاهد)
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 بیشتر از این هم در وصف الی واست رفیق شخصی من عطا محمد نور چون » :نیافت، گفتریف و توصیف تعبرای 
 «.سخن می گفتمشان جناب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئیس جمهور کرزیرهبری  می پرسم دولت سابق به« حکومت وحدت ملی» ۀس اجرائییعبدهللا رئدر اینجا از داکتر 
 یرقابت بین حزب جمیعت و دیگر گروه ها که درهم پاشی تمام نهاد های دولت و ازویرانی کامل کشور وضعیت در 

از داخل و خارج دولت  یعناصرکاری چپاول و هر نوع تخریب  و همه چور ، با وجودکامال  ویران شده بودرقیب 
امریکا آباد  تدول ،سبه حمایت دولت های خارجی و در رأرا اقال  توانست ویرانی های ناشی از جنگ های داخلی 

حکومت اوباما در امور غلط و شجاعانه علیه سیاست های  هدنیز در همه زمینه ها انجام ددیگری  زیادو کار های 
 .سته اداشتهم  و کاستی یو کم اشتباهاتمیمات و اجراآت خود در تصالبته  .زدپردابانتقاد به افغانستان و منطقه 

بگذریم از اینکه در « حکومت وحدت ملی»صدی در قدرت فی هرئیس اجرائیه شریک پنجاداکتر عبدهللا جناب اما 
اشرف کتر دادر توافق با آقای که چرا بگوئید بفرمائید چقدر کارهای مثبت و منفی صورت گرفته.  شما دولت کرزی 

مور اکمیسیون  والی ها،دفاع کشور، وزیر  تیدنتوانسقال  ا« حکومت وحدت ملی»نه ماه از عمر از در مدت بیش غنی 
حکومت  زندانی آقای کرزی بسته وآیا دست شما را  ؟و رئیس ستره محکمه را معرفی و تعیین نمائید ءانتخابات، اعضا

  هستید؟سابق 
م کشور هچیز فدر میان مردم شما و فاضل مآبی های پوچ  ءبی محتوا حرافیدیگر اینرا بدانید که تر عبدهللا جناب داک

به  هیدتخم کینه و نفرت پاشعوام مردم در میان  ید،تالش دار سعی ومذبوحانه بازهم تیم تان  شما و، اما رنگ باخته
از رسیدن به قدرت کار سو نشان دادن زر و زور هم  تحریک و اغوای عوام  هنوزدر جامعۀ افغانستان که امید این 

ف شمی پردازیم به اصل موضوع ک ،کرده ءمختصر اکتفا ۀله به همین اشاربه هرحال به این مسأ و حفظ قدرت است،
 ی را می رساند؟پیام اساسا  چه انگیزه وببینیم که « سالح بایان ۀذخیر»و تخریب 

 
شده که برای معلوم در چند دور انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان ولسی جرگه افغانستان  ۀزدجامعۀ جنگ در 

کرده اند و در قومی، ثروت و حمایت دولت های قدرتمند خارجی بازی های نقش اساسی را پایه رسیدن به قدرت 
که همه دریافته اند از هیچ به همه چیز رسیده اند و باالخره مدت سی چهل سال اخیر افراد و گروه ها از آن طریق 

در فضای موجود افغانستان از طریق فهم و دانش زیر نام مبارزه در فضای آزادی و دیموکراسی رسیدن به قدرت 
ان ارکه بنام میراث خوبه وجود آورده اند  یرا بیشتر آنهای یچنین فضایالبته  سیاسی سخت دشوار و حتی محال است.

ز الذا برای انحصار قدرت  س قدرت کسر شأن و نزول نمایند.أنیستند یک درجه از ر حاضر جهاد با همه بی کفایتی
همه صفوف و نهاد  ه سال تا امروز دردمدت سیزبا آنکه در  جمله به اصطالح حزب جمیعت اسالمی و شورای نظار

به ذخیره گاه اقدام خالف منافع ملی به صورت مخفی شته و دارند، نقش و نفوذ داهای دولت و حتی در سطح رهبری 
موقعیت شان را در خطر بینند جنگی به راه اندازند  که ی حینتا به زعم خود در فرصت الزم  ،های سالح نموده اند

 تجزیه نمایند.به نفع خود و دولت های دشمن افغانستان کم کشور را  دستتصاحب کرده و یا و کل قدرت را 
یین کننده که تعاز جانب دیگر نهفته است، را بپذیریم که عدم تقسیم قدرت و انحصار قدرت در خصلت انسان  اگر این

ه متأسفان ،امریکا شناخته شده است ۀایاالت متحد در رأس دولتاصل قدرت در افغانستان دولت های قدرتمند جهان و 
دولت  بابه قاطعیت هیچگاه کستان علیه افغانستان دولت پااز سوی جنگ اعالم ناشده  درهمان طوریکه دولت امریکا 

شمار مردم بی  ادامه داد تا باالخره پس از کشتار بی خودمریز  عمل نکرد و سیزده سال به سیاست کجدار و مذکور
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خلع از ر طو همین، گرفتند بی لزوم صدها میلیارد دالر به ناکامی تصمیم به خروج قوای شان فرصافغانستان و  گناه
خریب ت وکشف  لیچشم پوشیدند و انیز افغانستان سالح افراد و گروه های شامل دولت و در عین حال موازی با دولت 

 مشکل و غیر ممکن نبود.امر چندان با آنهمه امکانات برای شان « سالح بایان ۀذخیر»ذخایر بزرگی چون 
فساد و هر نوع خود  ،و نفوذ در همه نهاد های دولتگروه ها با داشتن ذخیره گاه های سالح  ست که افراد وا واضح

غنی اشرف رئیس جمهور  نیست اکنون که آهسته آهسته و کم کم د و بی جهتنسری های مخرب را به وجود می آور
 در دولت کسب قدرت می نماید تیم مقابل می کوشد با هر وسیله ای مانع هر کار و اقدام وی شود. 

رساند از جمله احتماال  حکومت امریکا دریافته  بسیار چیزها را می« سالح بایان ۀذخیر»تخریب کشف و  خالصه
و تقسیم پنجاه درصدی صالحیت بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه  «حکومت وحدت ملی»تجویز  هکبود  خواهد

ست. احتماال  مانع شده، دولت و کشور را در بن بست کامل قرار داده ارا کاری بوده به غلط که اجرای هر کاری 
ود ز جنگساالران تیم خبیش از حد اکه داکتر عبدهللا باشد امریکایی ها را قناعت بخشیده  ،غنیاشرف  رئیس جمهور

اد داشتن افر در دولت شده اند که حتی باکار مثبتی نوع مانع هر دفاع کرده و بدینگونه چون عطا محمد نور وغیره 
و معلوم می شود که این مسایل را امریکایی ها درک لفعل به حساب می آیند ابلقوه و اهسته های مسلح قومی تهدید ب و

و اگر چنین نبود در این فرصت از بین بردن نموده اند « سالح بایان ۀذخیر»پذیرفته اند که اقدام به تخریب  وکرده 
ن گفتن ای وجار بلند  یک با نور و معاونین ریاست اجرائیه هر عطا محمدو صدای  یک بارگی سره ب مذکور ۀذخیر
با این وضعیت جدید پیش آمده داکتر عبدهللا  و« صد درصد حکومت ضد ملی است« »حکومت وحدت ملی»که 

یز دولتی که خود ن شدت علیه به پیش گرفته و در اجتماع مردم به صراحت و سفر های را در والیات کشورشتابزده 
ولت به زودی شاهد تحوالت جدیدی در دگفته شد بنابر آنچه  ،می کند شامل آن است غیر قانونی و غیر واقعبینانه تبلیغ

  و اوضاع کشور خواهیم بود.
 

 پایان
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