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 ۲۰۱۶ آگست  ۲۱                                                                                      کوچی مساپر

 

عبداله عبداله و غنی اشرف مالقات    
 ؟ «صمیمانه فضای در»

         

  !هموطنان ارجمند
                                                                                  

« جهادی»ان همانا تالشهای مذبوهانه تنظیمهای یکی ازعوامل اساسی تداوم و تشدید جنگ وخونریزی درافغانست
   .برای حفظ وبقای درقدرت باساختارهای سیاسی بدنام در دولت کنونی است

برای فریب مردم و کسب رای  2014ریاست جمهوری « انتخابات»درگرماگرم « جهادی»بآنکه سران تنظیمهای 
اقمار قبلی خود بوجود آوردند، مگر باچهره چهره عوض کردند وساختارهای جدید تشکیالتی خود را ازهمان 

       .عوض کردن اختالفات بیش ازپیش بیشترشد وجنگ هرچی بیشترتشدید گردید
با فشارهای خارجی تشکیل شد که در « دولت»با دوقطب متخاصم در یک « جهادی»این مراکزجدید سیاسی 

ی در بیرون ازنظام تمثیل مینمایند وبرخی وچ« نظام»دوسال اخیرحرم اصلی قدرت حاکمیت را در چی در داخل 
   :از این ساختاراین عبارت اند

   برای بیثباتی کشور« ثبات»شورای نام نهاد   -1
    مدافع ومصلح جنایات کاران جنګی« جهادی»شورای احزاب  -2
    جبهْه نوین و جنبش روشنایی محرکین تشدید نفاقهای ملی و مذهی -3
   عی تداوم جنگشورای صلح ممثل واق -4

حلقهٌ کابینه قبلی وافراد بلی گوی حامد کرزی رییس جمهوراسبق که چهارده سال کشور را بدام همۀ این   -5
همانند دیگر را جدیدأ ایجاد کرده که همه و همه این حلقات چی در گذشته تاحال   بدبختیها انداخته است و دها تشکل

    .دارند دربربادی و تباهی کشورنقش اساسی داشته و
بمجردیکه مردم مظلوم وخسته ازجنګ افغانستان میخواهند ندای حق طلباه خود را برضد جنګ برای آوردن صلح 
عادالنه بلند مینمایند، عمال فوق الذکردشمن بیدرک با اوباشان و چاقو کشان حرفوی خود ملبس با یونیفورمای سبز، 

به سرکها وجاده های « خودساخته شان»و احزاب « دیجها»نارنجی وسیاه بکمک ملیشهای مسلح تنظیمهای 
دست بقتل و کشتار بیگناهان « احیای حقوق مدنی و دیموکراسی» شهرها میبرایند و با سوی استفاده ازشعارهای 

     ۰وغارات اموال مردم بیدفاع کشورمیزنند
وی دشمنان افغانستان برخوداراست بدون شک و تردید این تالشها مذبوهانه وشیوهای جدید نیزازحمایت مادی و معن

   .فوق درتشدید، تداوم بیسابقۀ جنگ و خونریری عمأل نقش عمده را بازی مینمایند  ومراکز چندگانه
در افغانستان هیچ حق ندارند، این   این غارتگران مدعی اند که هیچ فرد دیگرافغان بجز خود و وابستگان شان 

اداری و همۀ دارایهای کشوراند. آنان افغانستان را مالکیت و میراث   تهادوذان دریای خواهان گرفتن همۀ صالحی
  .شخصی خویش دانسته که باید فوری بصورت کامل بیدون چون و چرا با قباله شرعی برای شان سپرده شود

است این ساختارهای سیاسی عوامفریبان که موجودیت شان بکمک دشمنان خارجی افغانستان اند مانند دانۀ سرطانی 
   .بشکل اختاپوط درهمۀ بدنه کشور انتشار نموده اند

   
با وجود سرازیرشدن ساالنه بیلیونها دالرکمکهای جامعه جهانی درافغانستان ) پول تکس پردازان اتباع زحتمکش  

کشورهای کمک کنندۀ خارجی( که یک قسمت عمدهٌ آن باید بمنظور اکمال واعایشه قوتهای مسلح در جنګ بمصرف 
    .سید نیزغارت کرده اندمیر
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در جبهات جنک تحمیلی با شکمهای کرسنه شان بدون اسلحه   سربازان فقیر ومجبور اردو و پولیس افغانستان
با تعدادی محدود چند میل اسلحه کهنْه و زنگ زده که بګمان اغلب ازدولتهای سابق   ومهمات الزم برای جنګ،

   ۰ګی قوتهای خارجی میجنکندبمیراث مانده اند با چند عراده وسایط کم
وابستگان شان اداره میشود، بیش ازنیمی   وزارتها صرف به نام دفاع و داخله کشور که توسط خودی حلقات مافیایی

پرسوتل قوتهای مسلح کشور را برای حفاظت رهبران مافیایی شان توظیف نموده، و کمتر از نصف دیگرپرسونل 
یچکسی نیست که درمیدانهای جنگ زخمیها و شهدا سرباز را انتقال دهند، شب و روز با دشمن در جنگ هستند. ه

   .چه رسد که زخمیها را تداوی کنند واز بازمندگان شهدا مظلوم آن وارسی نمایند
در چنین حالت اسفناک کشورکه میلیونها انسان بیگناه افغان درآتش جنگ تحمیلی میسوزند و از صدا فغان وناله 

    ا میلرزانند،های ایشان آسمانه
بدنام به اشرف غنی رییس جمهور « شرکت سهامی» چند روز قبل عبداله عبداله رییس اجرایه کنونی حکومت این 

در صحبتهایش با دستۀ از جوانان گفت که لیافت ریاست جمهوری را ندارد. در روزهای بعدی نیزهمان غوغاها 
عبدالرب رسول سیاف در پغمان ادامه داد و متعاقبأ وشروشوری دروغین خویش را از قصر سپیدارش تا خانه 

چندین مالقات را با دیپلوماتهای خارجی، قوماندانان و رهبری جمعیت اسالمی و شورای نظار در مورد شکایاتش 
   .از رییس جمهوراشرف غنی تدویر نمود

ر افغانستان را ندیده است و عبداله عبداله شکوه داشت که گویا وی بیش از سه ماه است که اشرف غنی رییس جمهو
   .هگذا تقاضاهای مالقاتش مکررأ از طرف ارگ جمهوری رد گردیده است

مثل نهایت آموزندۀ است که میگوید دروغ حافظه ندارد، منابع رسمی ارگ در جواب این ادعاها و سروصداها 
ارالمان افغانستان و سایر شاهدان وکالی پ  عبداله عبداله اطالعیه را به مطبوعات سپردند وهمۀ ویرا رد کردند.

عینی در پردههای تلویزیونها خود شهادت دادند که رییس اجرایه عبداله عبداله همه روز در جلسات متعدد با اشرف 
   .غنی یکجا حضور دارند

واضح است که هدف همه این ادعاهای مکارانه در قدم نخست برای جلب توجه بیشتر ذهنیت عامه بخصوص جامعه 
  .تحفه دهند« یاران سرسپرده اش»نی بوده است که تا در تقسیم مجدد غنایم اسهام بیشتری را به وی و جها
   !بلی هموطنان   

در » این دوگروپ متخاصم همان جنگ زرگری دنبالداریست برای غنیمت،این « در فضای صمیمانه» مالقات اخیر
یت شان درقبال اجرای وظایف برای ملت رنجدیدۀ براساس ابتکارخودی طرفین واحساس مسؤل  «فضای صمیمانه

افغانستان صورت نگرفته است، بلکه بعد ازشکستن کوزه کثافات یکی ازطرفها ) رییس اجرایه عبداله عبداله ( و 
برای جلوگیری ازانتشار تعفن آن ، برسیدن فریادهایش به گوش کشورهای تمویل کنندۀ جنگ افغانستان و در نتیجۀ 

    .کا بجانب مقابالش )اشرف غنی( صورت گرفته استگوشمالی امری
این « عدم تطبق توافقنامه» همه ملت ما مطمیننأ شاهد افشای رسوایی این معما مکررأ خواهند بود که ادعاهای 

  زراندوزان غارتگر شرکت بدنام
وملت   بهانۀ بیش نیست. همه تالشهای مذبوهانه شان برمبنای بدست آوردن غنیمت بیشتر وغارات اموال مردم

   .بیدفاع ما است
لطفإ نگاه دقیق تان را به تداوم وانکشاف ساریو توطیه های پس پرده را برضد مردم افغانستان که اکنون جریان 

   .دارد بیندازید
    .های از این سناریو را در طی یک هفته که گذشته اشاره مینمایم من در اینجا برخی از نمونه

  .ببیند که سر این نخ درکجا بند است و برای چی این همه هیاهوی دروغ برپای شده است
برضد اشرف غنی همۀ سخنگویان و تیوری پردازان جمعیت اسالمی   همزمان با هیاهوی عبداله عبداله -الف

انی و سایر وابستکان شورا نطاراعم از احمد ولی مسعود سفیر قبلی در لندن، امراله صالح برهان الدین رب« شهید»
رییس قبلی امنیت دولتی ، موالنا فرید تیوریسن و مبلغ جمیعت، صالح ریگستانی وکیل پارالمان، میر وغیره 

آنها در سریهای خبری  عرایض خود را برای اخذ قباله شرعی کل افغانستان در مطبوعات بی پرده پیشکش کردند.
وغیره از اشرف غنی رییس جمهورشکایتهای خود   داخلی و خارجی چون بی بی سی، رادیو آزادی وصدا امریکا

    .را که گویا همه قدرت در دست خودش متمرکز کرده رسمأ سپردند
یدن سروصدای شکوه دولت پاکستان که همواره مانند گرگ کشنه منتظر باد وباران درافغانستان است با شن –ب  

دارند درعرصه « نظام»شان عبداله عبداله، با گوشهای و شنوا تیزش که در داخل « مجاهد»های دوست سابقۀ 
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شان خدای نخواسته آزرده نباشد وممکن به چند روز تفریح « مجاهد»که رفیق سابقه   وقت خود را برایش رساندند،
    .اش نیازداشته باشد« جهاد»مانند وقت 

عظم پاکستان نواز شریف بالدرنگ سفیرش را نزد دوست شکوه گرش با دعودتنامه خاص خویش فرستاد صدرا
وبمنظور پاداش زحمات دوست شوه گری اش از جناب شان برای مهمانی به پاکستان دعوت کردند که این دعودت 

     .تصدراعطم پاکستان ازطرف عبداله عبداله با اظهارامتنان پذیرفته شده اس« دوستانه»
در گیر و دارهای شروشور عبداله عبداله همزمان زنگ دیگری از مرکز دیگر به صدا درآمد، که باید لویه  –ج 

جرگه عنعنوی عاجل تدویرگردد، قانون اساسی عاجل تعدیل شود و رییس جمهور دایمی افغانستان حامدکرزی برای 
    .بارسوم بعویض اشرف غنی تعیین گردد

زی در محافل خصوصی شان با بسیارخوشی جشنهای پایکوبی برپا کردند. آمدن دوباره حامد طرفداران حامد کر
درجه مسیرش تغیر کرده. خوشبختانه حامد کرزی ازکمان رستم صحیح و  180  کرزی ار این بارمعجزۀ طالعش با

    .سالمت گذشته که با مهر تاییدی واستقبال مسکو میآینذ
شخصأ با بسیار شکسته نفسی که عادت همشگی شان است دربرابر کامره های  بالخره ناگزیر خود حامد کرزی

 2014تلویزیونها ظاهر شد . حناب حامد کرزی برای حل عاجل بحران معما که خودش مدتها قبل برای انتخابات 
  .مهندسی کرده بود تدویرعاجل لویه جرگه عنعنوی را بحیث یگانه راه عالج این بحران اعالم کردندد

افغانستان که شخصأ خود عبداله عبداله « کابینه»ر اساس یک اطالع موثق دیگرچند روز پیش در یکی ازجلسات ب 
نمایندۀ ملل متحد یوناما در افغانستان با اظهار فساد گسترده دردولت   درهمان جلسه کابینه نیز موجود بوده،

ه اخطاریه صحبت میکردند و با کوبیدن قلم افغانستان با بسیارعصبانیت خطاب به حاضرین جلسه وزرا که بگون
    .دستش در روی میزجلسۀ قلم دستش را شکستانده است

به ملل متحد وجامعۀ جهانی بخصوص    همه میدانند یکی از تقاضاها عمد و برحق مکرر وعاجل مردم افغانستان
تان در سرمیز جلسات مفسدین وعمال ایاالت متحده امریکا بارها مطرح گردیده اند، اینست که با به قلم شکستنهای 

بیدون عمل درافغانستان نه فساد کم میشود و نه فساد گم   فساد ویا با دادن شعارهای میان خالی برضد فساد،
   .میشود

درهیچ جای از کره زمین، هیچ علم و منطق در طول تاریخ عمأل تجربۀ را نشان نداده اند که فساد توسط خود فساد 
   .معلوم الحال آن از بین رفته باشد پیشگان ومجرمین

از بین بردن فساد با دستان انسانهای پاک نفس وانساندوست واقعی نابود میشود و ارزو همه ملت افغان هم از شما 
دست بکشید وبه نیروهای پاک نفس ووطندوست   همین است که ازدادن کمکهای به غاراتگران مفسد در افغانستان

ست اعتماد دراز کنند که مطمینأ در عمل نقش شما در برآودن شدن واقعی وظایف بین المللی ملی مردم افغانستان د
   .تان باال میروند وحثیت و اعتبار از دست رفته تان دوباره احیا میشود

   به امید نجات ملت افغان از شر فساد و فساد پیشگان
   درود بی پایان به همت واال ملت نجیب افغان

        تگان دشمنانی مردم مظلوم و بیدفاع افغانستاننفرین بر گماش
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