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 11/11/1113                     حنیف رهیاب رحیمی

 تشویش از آینده

 سیاسیطنز 

را به  با امضاء نکردن موافقتنامٔه امنیتی خود« شریف»حامد « آیت هللا»کشور آقای ور رئیس جمه درین روزها که 

نا  افغانستان را و صلحدوست عاقل، بالغ فیصد مردم  ۰۹الی  ۰1در حقیقت خواست و تقاضای  کری و کرختی زده، 

دود،  آخوندهای ایران میسوی چاپلوسانه گاهی چشمک زنان چپن اش را روی شانه انداخته گرفته دیده و ناشنیده 

پیش حکومت هند رام رام گفته سالمی هم د و زمانی وش لب کمک میاطپاکستان گاهی از دال خورهای معده خراب 

 زند. می

 دازٔه بالدانم ان نمی« کشد سید، بال میمورچه که وقت گمی اش ر»گویند  میطور هم است،  کارهای آخر عمر همین

هنگام  که دفعٔه آینده ی پرسان شودیکبار خصوصخرم  از خلیفه عبدالکریم بهتر است  های کرزی صاحب چقدر شده.

  یکبار صحیح دقت کند که بال کشیده یا هنوز وقت است؟ ،اصالح موهای زیر بغل رئیس صاحب

را چپه پوشیده  که به یکبارگی تنبانش هاین شخص و الالی بزرگش اوباما صاحب چه شکر رنجی رخ داد دانم بین نمی

تا  ،دهد دشنام میَدو و و مانند چرسی های مقیم شهدای صالحین، گاهی به دری و گاهی به پشتو زمین و زمان را 

ریش آن  .کند که خیاط باالی شاگردش میمثلی َپَتکه کردچنان استادش حضرت صاحب هم جاییکه باالی پیر و رهبر و 

حتی از وطن اش را هم نکرده و زهیری پیری  لحاظ جرگه  اول رئیس جرگه تعیین نمود و در ختمخیر اندیش را  سفید

 ی بددعاچنان یک رو به قبله ایستاده بودم از همان ملک پردیسی  کرد. اگر بجای حضرت صاحب می شهم بیرون

 گردید. روده هایش مانند کانکریت سخت می شد و مواد داخل می و کچل یش کج اهاو پها  کردم که دست نثارش می

 

یافته ها  ، تحصیلئیس جمهور مداری مشربی مثل ایشاناز فیض داشتن راما کرزی صاحب شاید از این غافل باشد که 

رسیده اند و به این سادگی به مرتبٔه استادی سیاست، چال، نیرنگ و حقه بازی در فنون را مانده حتی مردم عوام هم 

ست از آب ست و صادق و مردم دو، این چنین شخص ملی و وطنپرکنند که رئیس دولت شان یکی به یکی باور نمی

 .پذیرداش هم نبه شاگردی  سخاروف راو نلسن ماندیال  دراید که مهاتما گاندی،
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هر به دیدٔه تردید و ناباوری مینگرند، در مردم در حالیکه به این حرکات ناشیانه و بی ُسر و بی لَی رئیس جمهور 

 نمایند.  محفل و هر مجلس در بارٔه این تغییرات روانی و جسمی موصوف تبصره های گوناگون می

کنه. با ای کلنگک های خود می عده ای میگویند: برادر بان که اکت های خوده کنه، مه شرط می بندم که آخر امضاء 

 ماره فریب داده نمیتانه....

ای یک سازش بین امریکا و کرزی اس که همیطور درامه بازی کنن. امریکا پای خوده ازی  خی هم عقیده دارند که:بر

دانستند  ، بدون آنهم مردم از اول میو چتیات بگو  گلیم غم بیرون میکنه و کرزی را وظیفه داده که خوده دیوانه پرتو

که نیم گوشت جان شان درینجا آب شد، پس به ک پر خودرا و به ای ترتیب عسکرک های خا .که چندان هوشیار نبودی

 متقبل شوند.به ناحق و مجبور هم نیستن که ایقدر مصارف پولی و مالی و تلفات را  وطن شان میفرسته

کند که:  در همین ارتباط کسیکه در جوانی، با کرزی صاحب در هندوستان یکجا محصل و هم اطاق بوده، قصه می

و نیم بیدار غالمغال و چیغ زدن و پرت گویی را شروع کرد، من اول فکر کردم خواب   یکشب کرزی نیم خواب

بیند و یا سایه پخچش کرده اما وقتیکه ناله هایش دوامدار شد برق را روشن کردم دیدم که از دهنش کف  خراب می

یک هفته بستر بود تا دوباره و مدت  فوراً به شفاخانه انتقالش دادم  سرازیر شده و بیک حالت بسیار وخیم قرار دارد. 

نه ایطور سِرشب یک چیز و  و مه فکر میکنم ای آدم یا تکلیف نیم کله گی دارد یا میرگی. وگر حالش کمی بهتر شد.

 گفت، هرچه نباشه کم آدم نیس، رئیس جمهور یک مملکت اس. فردای آن چیز دیگری نمی

مردم افغانستان نبوده و حاال هم نیس، آنقدر ثروت جمع یک عده اینطور میگویند که: کرزی صاحب از اول هم در فکر 

کرده که نواسه های میرویس جان را هم کفایت میکنه. برادران و دوستان و رفیقها و شریک های ِگرد دسترخوانش هم 

تان هایی که از دول خارج و امریکا صورت گرفته، حاال باید افغانس اگه ده فکر مردم و وطن میبود با ایقه کمک چنان.

به جیب چند نفر محدود که رفقا و های خارجی  نصف بیشتر کمکنه اینکه  و سویس آسیا می شد، بود گل و گلزار می

 گرفت. های کرزی هستند تعلق می دوست

سخنگویش  کار دارند میگویند که رئیس دولت از طریق معاونیکتعداد که بیشتر به خبرها و رادیو و تلویزیون سر و 

ین پیمان از هر نیرنگ و اعمال فشار که کار بگیرد، رئیس دولت بر امریکا در مورد امضای ا»که  کرداعالم 

پافشاری میکند و تا این خواستها  برآورده نشود، موافقتنامه را امضاء  ملت افغانستان! خواستخواست خود و 

 فیصد مردمیکه ۰۹-۰1آیا هدف کرزی صاحب از ملت افغانستان همین  حالی نزد ما سوال پیدا شده که «.نمیکند

خواهان امضای موافقتنامه هستند، همینهاست یا هدفش از مردم افغانستان برادران طالبش و یا اعضای باند جنایتکار 

 گلبدین است؟ 

تباط و هم لنگوته، ار پوشیدن چپن و کاله قره قل و گاهیبرخی هم فکر میکنند که کرزی صاحب از روز اول با 

بود،  کاسههمرای شان همسنگر و هم  وفاداری خودرا با گروپهای بنیاد گرای طالب که پیش از رسیدن به این مقام 

نگاه داشته و از اول به قدرت رسیدنش تا امروز به هر اندازٔه که آنها مردم بیگناه را به طور انفرادی و دسته جمعی از 

خطاب کرد و دیگر هیچ یک عمل جدی و قاطع را  برادرخص بازهم آنهارا بین بردند و وحشت آفرینی کردند، این ش

علیه شان انجام نداد. در پهلوی این شب و روز در این اندیشه است که چگونه آنعده قوماندانان آنها را که آدمکشان 

ن چندین بار انجام مردم و وطن هستند، از زندانها رها سازد. چنانچه این خدمت را تا کنو خونخوارحرفوی و دشمنان 

تا صبح شب ها مانند عاشقان راستین ، مال برادرداده و صفوف آدمکشان را تقویه نموده و همین حاال در آرمان رهایی 

 .که آوازه است حتی اعصاب مادر اوالدها را بکلی خراب نموده میکندو بیتابی گریه و ناله 
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ابی قرار دهیم، گپ به درازا میکشد ولی قدر مسلم اینست که: مورد ارزیحاال درین نوشته هرقدر تبصره های مردم را 

لجاجت را کمایی کند، باید  تأریخاگر نیت رئیس جمهور افغانستان اینست که آرزو دارد برای آیندٔه خود نام نیکویی در 

در اثر فساد  که خوب خبر دارده و بگونٔه عاقالنه فکر کند. خواست مردم افغانستان را نادیده نگرفتکنار بگذارد و 

گسترده و خورد و برد های بی حساب و عدم بازخواست در طول دوازده سال هیچگونه زیربنای اقتصادی برای کشور 

صراحت زبان دری خود ما به وجود ندارد. وزیر مالیه حضرت عمر زاخیلوال هفتٔه گذشته در تاالر ولسی جرگه به 

. همین یک جمله موقف مارا روشن «متکی به منابع خارجیست« صد فیصد»عواید ملی کشور »اعتراف کرد که 

محتاج، دست نگر، فقیر  کشورِ هنوز هم همان  ،در کشور از سرازیر شدن شش صد میلیارد دالرپس که میسازد، یعنی 

ز پس هرگاه تا این حد ا صدق میکند.« زور کم قهر بسیار»هستیم. در مورد ما همان ضرب المثل ناتوانی که بودیم،  و

تا این حد جناب کرزی صاحب و تیم کاری اش  !لحاظ اقتصادی ناتوان و محتاج هستیم یعنی از اثر سیاست های ملی

 پس اینهمه کلنگک برای چیست؟ ،محتاج و ناتوان نگه داشته شده ایم

عوض  اگر جناب ایشان واقعاً یک سیاستمدار مدبر و کارفهم و زیرک و ملی و خدمتگار مردم میبودند، باید در

متکی ، بودجه و زیربنای قوی اقتصادی ایجاد میشد، و دارند چند نفر که در رأس قدرت قرار داشتندمیلیاردر شدن 

خودرا چپن را سرچپه میپوشیدند و آنوقت ایشان باز ، و نیرومند میشدیم بخود میشدیم، از هر لحاظ پیشرفت میکردیم

حاال  شان می ایستادند.رهبر ملی هم مثل شیر در کنار مان افغان قهرمردم که  ندمشاهده میکرد و شیر خطاب میکردند

 با تمام کاکگی بیجایش شغالی بیش نیست که اکت های شیر را میکند.

ن و کرزی های م سال بعد از امروز که تا آنزمان حتماً استخوان ۵۹اما با همٔه این گپ ها می آییم سر اصل مطلب. 

خواند. اگر قدرت  می در مکتب یا پوهنتون درس «فرزند میرویس جان»ایشان صاحب هم پوک و پوده شده، نواسٔه 

غسل زیر آب و عرق  تأریخد خو موصوف باید در هر ساعت خدا نخواسته بدست بنیاد گرایان باشسیاسی در آنزمان 

  شاه کرزی حتماً منحیث شاه شجاع سوم معرفی گردیده است. آنها، حامد تأریخزیرا در کتاب  .کند

و ترقی بود، آنوقت نواسه و یا نواسه های کرزی صاحب در  دیموکراسیر قدرت بدست میانه روان و طرفداران و اگ

به شانرا مرحوم و مغفور پدرکالن و چپن هفت رنگ بین رفقا و دوستانش در مکتب و پوهنتون با افتخار کاله قره قلی 

 فروشند.فخر ب یگان چشمک زده،طرف دیگران  سر وبر کنند و

. حسابش مثل ما جای تشویش و ترس از روز مبادا باقی بماندصاحب کنم برای رئیس جمهور  فکر نمی ترتیباین به 

 .پاک استو پاچه َکله 

 پایان( )

 

 

 

 

 
 


