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  درنگی بر چند چرند
          

مباحثۀ تلويزيونی بين چند هموطن بوده است و شکايت يک هموطن از هموطن ديگری که عفت کالم را صحبت از يک 
مدير مسؤول " حفيظ منصور " آن يکی که عفت کالم را پاس نداشته است ، محترم . در آن مباحثه، پاس نداشته است

استاد "  يون لمحمد اسمعي"  پوهندویديد وکالت در شورای ملی و آن ديگری محترم و کان" پيام مجاهد " جريدۀ 
  .  بوده اندپوهنتون کابل 

 و نيز ترجمۀ به لسان شيرين پشتو  ")د حقيقت په لته ( خپل هيوادوالو ته داد "  تحت عنوان"يون " محترم استاد نبشتۀ 
. از نظر گذراندم هر دو را ه و زيبا اين کار را انجام داده اند، قبول زحمت فرمود که هموطنی  به زبان قشنگ دری آن

ايکاش چنين نکرده بودم و به چرنديات .  را مشاهده نمايمبعد با کنجکاوی به يوتوب مراجعه کردم تا کليپ های مباحثات
  .گوش نمی خراشيدم" حفيظ منصور " 

به نشر رسيده اند و در "  کابل و طلوع -آريانا"  يعنی کليپ ها در يوتوب در شش قسمت موجود اند که از دو تلويزيون
 که درنگی ميکنيم بر قسمت های از آن چرند پراگنده اند سفسطه  گفته و " منصور " محترم هردو تلويزيون جناب 

  !! و گهر بار!!سخنان نغز
يک بخش ملک ....ک نفر عادی ،استاد ربانی ، استاد ربانی نيست که ايتو استاد ربانی ميگی ، ي: "........فرمايندمي

او هيچ وختی نخاسته رئيس . او يک فرد عادی نيست، از هرات تا ننگرهار مربوط از ايناست.......مربوط از ای اس 
  ......."او همو کسی بوده که بسيار محترمانه قدرته تحويل داده . جمهور شوه

  ؟ اگه ايتو استاد ربانی نگويد، پس چطور بگويد؟اگر استاد ربانی ، استاد ربانی نيست ، پس کی است: ميگوئيم
 يک هم يا و باشد ديوانه بايد يا بفکر من،يک نفر عادی که نيست پس بايد يک نفر غير عادی باشد و يک نفر غير عادی

آيا جناب ربانی که يک نفر عادی .  مورد حق بجانب بوده باشند يکدر همين" منصور " شايد جناب  . مريض روانی
 هم مربوط ايشان است، قبالۀ يک بخش از اين ملک و يک بخش ملک مربوط ايشان است و از هرات تا ننگرهارنيست 

 پس و زمانی گويا جهاد کرده است ،هستند " جبهه ملی " را بدست دارند؟ يا اينکه چون رهبر جمعيت اسالمی و رهبر 
؟ اگر ايشان نخواسته اند ميشود مربوط ايشان قباله، بدون فکر ميکنيد که ميراث پدر دعوا دارند و يک قسمت اين ملک

رئيس جمهور شوند ، پس چرا رياست جمهوری شش ماهه را پنج سال مکمل با هزاران ترفند و ريب و ريا و کشتار 
 که فکر می شد ندافغان بی گناه و تخريب وحشيانۀ کابل زيبا ، چنان چسپيده بود) 65000( بيش از شصت و پنج هزار 

ی رياست جمهوری سرش اش کرده اند؟ شورای اهل حل و عقد مگر به کدام منظور بود؟ از کنفرانس هرات و به چوک
طفره رفت؟ با جلسۀ ننگرهار چه معامله کرد؟ چگونه در زمان سقوط طالبان ، ميدان را به تصاويب آن کنفرانس چگونه 

ارگ کابل رفت و خود را رئيس جمهور اعالن اصطالح شغالی يافته و سر کنده و پای کنده به کابل شتافت و به 
گفته ميتوانند که اين همه تپ و تالش و اين همه کشت و کشتار برای غصب " منصور " ، حاال آيا جناب ........کرد؟و

  ".نبسيار محترمانه قدرته تحويل داد" رياست جمهوری نبوده است؟ واويال و مرحبا به اين 
، قصر خوده مهمان خانه جور ميکنه به مخالفين خود که بيائين تفاهم کنيم ربانی که ميجنگد همين استاد : "......ميفرمايند 

  ......."، ما و شما برادر هستيم
استاد ربانی شما در گذشته ها هم بار بار همين ترفند . اين سخن بکر و موضوع و مطلب تازه ای نيست" منصور" جناب 

خمسه دچار گرديده و به بن بست رسيده است ، به دوستان و رفقا پشت نموده و هربار ايکه به م. ها را بکار بسته است
اگر شما بخاطر نداريد،  هنوز از حافظۀ مردم افغانستان نرفته است و تاريخ هم حافظۀ . شوده استگبه دشمنان آغوش 

ما جنگی را با گلبدين حکمتيار استاد ربانی شما و قهرمان ملی ش. بگذاريد اندکی شما را به گذشته برگردانم . قوی دارد
بعد ها همان حکمتيار که در يک .  جنگی با آن وحشت و بربريت را هرگز به ياد ندارد ،براه انداختند که تاريخ افغانستان

" استاد شما کهروز بيشتر از هزار راکت کور بر کابل آتش کرد و از کشته ها پشته ها ساخت ، با اعزاز تمام به دعوت 
، به کابل تشريف فرما شد و بر ويرانه های کابل مخروبه ، اشک تمساح ريخت و اندکی بعد تر  نيست "دیيک نفر عا

 تا مگر گره از کار چرا چنين شد؟ بازهم اندکی برای تان روشنی ميندازم. باعث سقوط کامل حکومت استاد شما گرديد
ه نيرو های طالبان را در مقابل نيرو های حزب اسالمی استاد شما چنان پنداشته بود ک. فروبستۀ جناب عالی بگشوده باشم

معلومدار عقل استاد شما . از آنرو صدارت را به حزب اسالمی تحويل داد. قرار داده و نيرو های خودی را حفظ کند
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ز مغز نبود، بلکه اين نقشه و پالن جنگی ا " يک نفر عادی" ياری نمی کرد که چنين طرفندی را براه اندازد، چون استاد 
  " . چاه کن آخر در چاه است " متفکر قهرمان ملی شما تراوش کرده بود، غافل از آنکه 

آيا گفته ميتوانيد که از کدام زمان و چگونه استاد ربانی شما در کابل صاحب قصر گرديده اند؟ اين " منصور" جناب 
ن از کدام مدرک تمويل گرديده است؟ استاد قصر که شما به آن اشاره نموده ايد، چند مليون دالر ارزش دارد و پول آ

  چند قصر ديگر دارند؟.....ربانی در کابل چند قصر و در افغانستان و دوبی و امارات و کانادا و
از جانب ديگر چرا امروز استاد شما بار ديگر به تروريستان حزب اسالمی رجوع  کرده و از آنها پذيرائی ميکند و 

  خانه می سازد؟ زير کاسۀ ترفند های استاد شما ، چه نيم کاسه هائی نهفته است؟قصر خود را برای شان مهمان 
  نيست ؟" قسيم فهيم " آيا اين مهمان نوازی ها و قصر نشينی ها با دشمنان ديروزی ، زهر چشمی به مارشال تان 

 بازهم رجوع ،".......ما برادر هستيمبيائين تفاهم کنيم ، ما و ش ".... و اما اينکه استاد ربانی  به مخالفين خود ميگويد که
  ".کبوتر با کبوتر و زاغ با زاغ " چه خوش گفته اند . به اصل خود است 

جنگ ها ايکه در زمان حکومت مجاهدين بود ، همقدر حق بجانب بود که همی اکنون حکومت فعلی : "....... ميفرمايند
جنگی بود که باالی ما تحميل شده .  او ره جنگ تنظيمی بناميمما نمی تانيم که....... عليه مخالفين مسلح خود می جنگد

  ......." بود
آن جنگ های وحشتناک و خانه برانداز را چه مناسبتی با اين جنگ ها ؟ در آن زمان اشغالگران !! چه تحليل عالمانه

ما اردوی کشور را که روسی از کشور فرار نموده بودند و حکومت دست نشاندۀ شان هم  سقوط نموده بود و رهبران ش
گفته می شد حدود سيصد هزار نفر بود ، منحل کرده و بعد سر تقسيم با هم جنگيدند، يعنی در تقسيم باهمديگر جور 

حکومت مجاهدين . نيآمدند و جوی هائی از خون جاری ساختند و در آن ميانه مردم مظلوم افغانستان گوشت دم توپ شدند
اسالمی حکمتيار ، با حزب اسالمی خالص ، با حزب وحدت اسالمی مزاری ، با جبهه با حزب . با همه جنگ داشتشما 

نجات اسالمی مجددی ، با محاذ اسالمی گيالنی ، با حرکت اسالمی مولوی منصور ، با حرکت اسالمی آصف محسنی، 
 رشيد  مولوی محمد نبی محمدی، با  شورای ننگرهار حاجی قدير ، با شورای هرات اسمعيل خان ، با اسالمیبا حرکت

جنگ ها ايکه در زمان  "......ميفرمايند" منصور " و جناب .......دوستم و جنبش او نيز گاهی قهر و گاهی آشتی و
ايند که آن جنگ ها چگونه و چطور و با  حال جناب شان بفرم،"....حکومت مجاهدين بود ، همقدر حق بجانب بود که

  بود؟ " حق بجانب" کدام منطق 
 شما که نمی توانيد آن جنگ های خانمان برانداز و وحشيانه را ، جنگ تنظيمی بگوئيد، به خود شما تعلق دارد، اما نظر 

يدن به چشم مردم هم حد و  پرده پوشی حقايق و خاک پاش ،. "کور هم ميداند که دلده شور است " بگفتۀ مشهور عاميانه 
مردم افغانستان با شما و با حکومت تان در جنگ نبودند و هيچ قدرت خارجی هم با ارتش مسلح خود بر . اندازۀ دارد

اين استاد ربانی شما بود که از حميد گل پاکستانی دعوت کرد تا مشاوريت سياسی رياست  .کشور حمله ورنگرديده بودند
 و ايشان بودند و قومندان ورزيده و کار کشتۀ شان که با همه در جنگ بودند، حتی يرا گرددجمهوری نام نهادش را پذ

گفته می شد که در بين جمعيت اسالمی و شورای نظار اش هم رقابت های چشم گيری در همان زمان در جريان بود که 
  .به کشمکش های خونين انجاميد

ود ، اما آيا گفته ميتوانيد که کدام قدرت خارجی طرفين درگير جنگ گرفتيم که جنگ باالی حکومت شما تحميل گرديده ب
 داشت که آنان را حضوررا به بريدن گوش وبينی مردم مجبور گردانيده بود؟ کدام قشون مسلح خارجی باالی سر جنابان 

 حاضر بودندظيم ها وا داشته بود تا بر سر هموطنان شان ميخ بکوبند؟ کدام قدرت و نيروی مسلح خارجی باالی افراد تن
برده و آنرا و غير انسانی ، لذت  تا رقص مرده و رقص زنده را برپا نموده و از آن عمل ننگين ه بودندو آنان را واداشت

  فلم برداری نمايند؟
 را وا ) احمد شاه مسعود( او جمعيتی در کابل وجود داشت که استاد ربانی شما و مغز متفکر اگر کدام قدرت تجاوز

 تا حمام خون را در افشار براه انداخته و به زن و دختر و مرد و زن آن تجاوز کرده و هست و بود شانرا به يغما داشتند
  .........برند؟ کيها و کدام قدرت خارجی آنان را واداشته بود تا کارته سه را به تلی از خاک مبدل نمايند؟و

سر انگشت تر " آب بحر کافی نخواهد بود تا ابی خواهد شد که کت ، برشمارم " منصور " ت را برای جناب ااگر اين جناي
  آن جنايات ددمنشانه ، از همه به اصطالح از زيره و پودينۀ" منصور " خوب ميدانم که جناب ". کنم و صفحه بشمارم 

 اخالقی أت جربهتر واقف بوده و شايد هم شاهد زندۀ آن جنايات کثيف بوده باشند، اما با هزاران درد و دريغ که فاقد
  . پرده انداخته و آفتاب را با دو انگشت پنهان نمايندآن دوران سياه و خونينهستند و ميکوشند بر جنايات 

  ....... " حکومت مجاهدين مشکالتی داشته: " ........ميفرمايند
اعث تخريب که ب1996 تا 1992 لطف نموده بفرمائيد که اگر جنگ های تنظيمی سال های "منصور " جناب محترم 

 از هموطنان ما تنها وتنها در کابل  گرديد، ) 65000( کامل کابل و ريختن خون های پاک بيش از شصت و پنج هزار 
 و چور بوده است، پس دشمنی و رقابت و جنگ و ستيز و کشتار بين تنظيم ها " مشکالت حکومت مجاهدين " نظر شما 
 موزيم کابل و آرشيف ملی و اسناد وزارت خانه ها و بخصوص  تاراج دارائی های منقول و غير منقول مردم وو غارت

و داخله و خارجه افغانستان گرديد و در ) واد ( اسناد فوق العاده مهم و سرنوشت ساز وزارت خانه های امنيت ملی 
  را چه نامگذاری ميکنيد؟، ......نتيجه افغانستان به خاکدان سيه نشست و
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، را چه ارتباطی و چه پيوندی  .......... وزارت خانه ها و آثار موزيم کابل و آرشيف ملی و از جانب ديگر تاراج اسناد
  دست به چنين خيانت ملی زده اند؟ " مشکالت حکومت مجاهدين "آيا آنها نظر به؟ "مشکالت حکومت مجاهدين "با 

تلويزيون طلوع چنين ُدرافشانی به جواب سوال ژورناليست " منصور " ه ، جناب در قسمت ديگری از مباحثات متذکر
تن  .از سوی کمسيون حقوق بشر ، عدالت انتقالی برای شان جور نشه  .پارلمان ميرن که تفتيش نشن "........: کرده اند

  ."ميتن به همکاری با حکومت فعلی برای اينکه محاکمه نشن
 واست، اما بگونۀ مثال  بحث و گفتگو ، از هر نگاه قابل حالجی و" منصور " اين جمالت مغشوش و پراگندۀ جناب 

تا در آينده اگر ايشان بازهم شوق ظاهر شدن در تلويزيون ها را  بصورت گذرا به يکی دو نکتۀ آن تماس گرفته ميشود
  .نمودند، اندکی غور نموده بعد به سخن آغاز نمايند

  الت انتقالی باالی شان تطبيق نگردد؟کی ها پارلمان رفته اند تا تفتيش نگردند و از سوی کمسيون حقوق بشر ، عد
 و طبق معمول خود را بکوچۀ حسن چپ اگر جناب منصور از دادن پاسخ قناعت بخش به اين پرسش طفره ميروند

  .ميزنند ، من خدمت شان عاجزانه عرض ميکنم
" منصور " جنابظيمی های تن برادران حزبی و عدالت فرار نمايند ، اکثرًا از گبه پارلمان رفته اند تا از چن که کسانی 
  آيا اين نام ها برای جناب شما آشنا نيستند؟" منصور " توجه کنيد جناب . هستند
  برهان الدين ربانی  -1
 يونس قانونی  -2
 صالح محمد ريگستانی -3
 قدريه يزدان پرست -4
 حاجی الماس -5
 . ) هستندتنها وتنها چهل وشش نفر از اعضای جمعيت اسالمی ،عضو پارلمان افغانستان( حاجی داوود  -6
 عبدالرسول سياف  -7
 محمد محقق -8
 عبدالسالم راکتی -9

 سيد منصور نادری -10
 اينها همه، همين اکنون در پارلمان کشور حضور دارند و برای بار دوم هم خود را کانديد کرده اند و شما هم شامل اين 

 -قی و پرچمی و جنبشی و خادیاينکه چه تعداد از اعضا و افراد تنظيمی و نيز خل .جمع هستيد و کانديد برای پارلمان
و چه " منصور"در پارلمان کشور جاه خوش کرده اند ، به شما بهتر و خوبتر معلوم است ، جناب محترم .......جهادی

از سوی کمسيون حقوق بشر ،  .پارلمان ميرن که تفتيش نشن "........خوب گفته ايد و ما گفتۀ شما را تائيد ميکنيم که ،
  .."تن ميتن به همکاری با حکومت فعلی برای اينکه محاکمه نشن .ی شان جور نشه عدالت انتقالی برا

 عادی نفريک " که بگفتۀ جناب شما" برهان الدين ربانی  "  : هر يک جنابان آياگفته ميتوانيد که" منصور " جناب آقای 
 حاجی الماس  و بقيۀ همين چهل  و يونس قانونی و صالح محمد ريگستانی و قدريه يزدان پرست و حاجی داوود و"نيست

 برای  فرار از عدالت و بگفتۀ جناب عالی هتوشش نفر از اعضای پارلمان کشور که عضو جمعيت اسالمی هستند ، ج
  !، به پارلمان  نرفته اند؟"از سوی کمسيون حقوق بشر ، عدالت انتقالی برای شان جور نشه "اينکه 

نگ عدالت فرار کنيد و بگفتۀ خود شما که چاب شما هم به همين منظور که از ، آيا جن" منصور "  قضاوت با شما آقای 
   خود را به وکالت شورا کانديد  نکرده ايد ؟ آيا چنين نيست؟،"پارلمان ميرن که تفتيش نشن "

ر روز شما اگر بتوانيد چها. تاريخ در مورد شما ها قضاوت خود را دارد و با تاريخ و حافظۀ تاريخ نمی شود بازی کرد
روی حقايق تلخ و خونبار مملکت پرده اندازيد، بيش از آن نمی توانيد و آفتاب از پس ابر های تيره و تار ، دير يا زود 

  ". منصور " نمايان شدنی است و حق هميشه پيروز است ، اينرا بخاطر داشته باشيد آقای 
  

  


