
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 شمول همه دولت جلسهٔ  نینخست

اگر پنجاه در صد هم    این نگارش ازسرتاپا خیالی است که اگر راهی به حقیقت نبُرد ضعف نیروی تخیل من است اما

 .حقیقت نزدیک شده باشد مایٔه تحسین است  نیروی تخیل من به

حزب اسالمی شاخٔه    حکمت یار،  شورای عالی مصالحه، حزب اسالمی شاخهٔ   کسانی که از کابل به نمایندگی از حکومت،

  چند حزب و   محمد نور و   جمعیت اسالمی شاخٔه عطا  جمعیت اسالمی شاخٔه صالح الدین ربانی،  عبدالهادی ارغندیوال،

چندین    برسر همدیگر چیغ کشیدند،  نخبگان" می پنداشتند هفته ها جلسه کردند،"  افراد آقسقال دیگر که خودرا از زمرهٔ 

 .تند وباالخره بدین نتیجه رسیدند که گزینش معنی ندارد همه با هم میرویمبار تاریخ جلسه را عقب انداخ

که حضور بانوان درمیان شان چشمگیر نیست. گفتند   یک تیم صد نفری آمادٔه رفتن شد اما پیش از حرکت ملتفت شدند

به اشتراک بانو    د داشت.اگر در میان ما کم ازکم بیست و پنج درصد بانوان نباشند هیئت ما فرقی با هیئت طالبان نخواه

مارشال دوستم فصلی در    بودند همه رای دادند.  مسکو   فوزیه کوفی وبانو حبیبه سرابی که نقل مجالس صلح در دوحه و 

را شامل   از دوسه "نخبه" تقاضا کردند که همسراِن شان   وحضور او نیز پذیرفته شد.  لیاقت وکفایت دختِر خود پرداخت

نعمت سواد برخوردار نیستند. مارشال دوستم با همان لهجٔه   کردند که همسران شان ازآن دوسه "نخبه" اعتراف   کنند اما

ازسیاه سر ها کس امتحان نمیگیرد که میترسید مقصد یک سیاهی پالیز باشه   خاص خود گفت"هیچ تشویش به کار نیست 

تعداد هیئت را به یکصد    نکنیامو فوزیه کوفی وراحله دوستم کفایت میکنند." خالصه با صد جا  گپ زدن   میشه دگه.برای

  یک گروه یا به اصطالح یک حزب نمایندگی میکرد ولی  پنج نفر باال بردند دراین میان همه از یک قوم و  بیست و و 

 و با همین آرگاه و  این هیئت ده، دوازده طرح جداگانه در جیبهای خود داشتند هیچ کس از افغانستان نمایندگی نمیکرد.

در آنجا برای جهانیان معلوم شد که جناح جمهوری طلبان توانایی ساختن حکومت را ندارند  شدند. بارگاه عازم استانبول

 رشوت خور یک بدین سو هرچه حکومت ساخته اند فاسد، و  هزار وتجربٔه گذشتٔه شان هم نشان میدهد که از سال دو 

 .وچلنی چلنی بوده است 

جهانیان   م امارت اسالمی را جمهوریت اسالمی میگذاریم. گفتند برای قناعت جهان ما نا  طالبان با هم مشوره کردند و

کنند   بهتر است جناح جمهوری طلب زیر نظارت طالبان کار  رشوت  جلوگیری از فساد اداری و   همه پذیرفتند که برای

 .زیرا که طالبان سابقٔه رشوت خواری ندارند درنتیجه حکومت همه شمول به رهبری طالبان تشکیل شد

مالعباس ستانکزی وزیر خارجه، مالفاضل وزیر دفاع، عبدهللا عبدهللا صدراعظم   رئیس جمهور،  مال عبدالغنی برادر

 به جا شده بودند آغاز به کار کردند. مالهبت هللا در مقام افقه الفقها وبه همین ترتیب بقیٔه طالبان که در شورای فقه جا

 .قرار گرفت 
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زیر   را بر روی قالین  گرماگرم جلسه یکی از طالبان نسوار خود نخستین جلسٔه تحت ریاست عبدهللا عبدهللا آغاز شد. در

مولوی صاحب   به طالب گفت: عبدهللا با اشمئزاز بر روی قالین تشکیل داد. به قطرسه سانتی متر  میز افگند ودایره ای

په  مردم افغانستان کپه ک  وپنج در صد   گفت"" نود  طالب نسواری خشم گرفت و  نسوار تان رابر روی قالین تف نکنید.

اینجه که تف دانی نباشه مه نسواره  نسوار می اندازن شما کافرا نسوار پدر وپدر کالن را رها نموده شراب خور شده اید.

اعضای   درنخستین جلسٔه کابینه تصویب شد که به تعداد اعضای شورای فقه و  "".تف کنم سر قالین تف نکده ده جیب خود

شوکت دریشی   که این تیم نسوارپک هارا بر خالف شأن و   اره عبدهللابیچ کابینه یک یک دانه تف دانی خریداری شود.

را نزد وزیر خارجه عباس   رفت تا جناب کرزی خودمیدانست از مقام صدارت استعفاء داد و   های دوازده هزار دالری

 را در یکی از کشور های غربی سفیر مقرر کند وبدین ترتیب ازشر تف دانی ها خالص  او واسطه ببرد تا   ستانکزی

 .شود

 راستی این را هم ناگفته نباید بگذرم که تمام مسٶولیت های حکومت وحدِت ملی به دوش اشرف غنی، امرهللا صالح و 

 آن سه بیچاره در زندان پل چرخی منتظرسرنوشِت خود استند. و جناب دانش افتاد
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