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 ۰۳/۰۱/۲۰۱۸           داکترعزیزشمس

 
 راهیست  افغانستان سر یک دوزبا

 
داکتر نجیب ) ازجناح روس(  هنوز ماشین دولتی  سه صد واند ساله  تا آخرین رئیس جمهور با تمام مشکالت عایده افغانستان 
کار افتاد وبعد از آن  طرف دشمنان وطن از ازماه  ۹برای  وسق ۀدر زمان بچفقط یکبار ماشین دولتی این ا داشت. جاش را پابر

سرپرستی   دین رسول هللادوم خادم  ربانی مال  چهار ماه  و مجددی صبغت هللا   دوماه مالیی  به شیوۀدر دوره حکومت جهادی 
و تحمیلی جناح جنگ های داخلی که  1992همین سال در  .ندگرفت بدستپاکستان و شرکایش  تحت نظر جامعه  راسدر   را

در   .بازهم از ماشین دولتی خبری نبود یافتفاجعه بار دوام سال  4یعنی   1996وتا  اوج گرفتوایران های آمده از پاکستان 

در دست جامعه را نظام  وسنگسارها  بریدن ودست بریدنسر  با خشونت   نام عمارت اسالمی به که مال محمد عمر  1996پایان 

 مستقیمزیر نظرها  اولی را انگلیسکه  ) سقوی، جهادی و طالبی (درین سه دوره  ماشین دولتی سقوط  به جنگ پایان داد. و گرفت
بر تحمیل ساخته و  وایرانپاکستان زیر نظر مستقیم اما غربی ها   بدستبازهم  را از پیشاور و دو دوره دیگرهند بریتانوی 

نبود، برعکس عدم ماشین دولتی در کشور به و خود وطن  گرامیبه سود هیچ یک از اقوامی سه دورۀ   هر. شد ما جامعه
 . تمام شد مجموعدر و اقوام آن افغانستان تمام تخریب 

در اصل  که  نادرستبا تفاسیر  مقدسقرآن کتاب  ،سقوط کردقانون  فاقدبه نظام روستایی نظام  متمدن شهری درین سه دوره 
از   ،شد از آن کار گرفته جامعهو آزاراذیت سبب  فرصت طلبانمتاسفانه  بوسیلۀ   ،ردرا هدف دا رفاه جامعه این کتاب آسمانی 

شان ایجنایات به نفع  ،قرآنخود  اساساتقرآن را  برخالف کتاب مقدس گماشته شده  جنگساالررهبران جاسوس  وجانب دیگر 
خلق   ها هم به کالم خدا خیانت کردند وهم به باچنین خدعه. دندکرسؤ استفاده منحیث روپوش اعمال جنایی شان از آن  وتحریف 
   . نابخشودنی رساندندزیان  را تمام اقوام محترم کشورهللا  که 

 
کمر  به تخریب کشور کشورترقی  ء واعتالتالش در راه بجای  شورای نظار با حزب جمعیتنظام مالیی  به اصطالح  جهادی 

بر را قانون جنگل داوطلبانه  ، در بدل  قدرت و ثروت  ،به خواست دشمنان افغانستان حزب جمعیت با شورای نظار  .بستند
 تاریخیکشور   به خواست بیگانگانزدند و  دست وآستین بری های خود شان پیاده کردند. این باند ها ضد جامعه وبه نفع دزد

.  دندننشا برگلیم ماتم محترم تاجک بشمول قوم  کشور راهمه اقوام ی قوم ی انداخت.  درین نفاق تخریبدر نفاق قومی را افغانستان 
همسایگان متخاصم،  تا حدی فعال شد که قـُلدران و اشخاص کم ظرف فاقد هرنوع  تحریکبه  وشورای نظار حزب جمعیت 

.  باند حزب جمعیت تکیه بردشمنان ندحاکم ساختناجوانمردانه مردم مظلوم افغانستان  برسرنوشتبا دست باز را   ملیآگاهی 
جان اش را از دست داد( برای ثروت اندوزی فقط  وطن به رهبری ربانی و احمد شاه مسعود معامله گر، ) که در معامله گری 

. درتخریب وزارت دفاع،  احمد شاه مسعود منحیث مسئول حزب ندآغاز کرد کشو را از وزارت دفاع اساسی  اولین تخریب 
یعنی تمام هست وبود وزارت  ، عمدا ً توانست از سنجاق وزارت دفاع گرفته  تا طیارات جنگی و مسئول وزارت دفاع جمعیت 

خالی وبی دفاع در  می باشد در معامله با پاکستان دربست فروخت و افغانستان را دست جامعهدفاع را که نهاد با اهمیت یک 
. رهبران حزب جمعیت از وزارت دفاع کشور چیزی که فروش می شد قرار دادتا دندان مسلح دشمنان دست درازی های برابر 

. ثانیا ً  با برداشتن وزارت دفاع افغانستان اکتفا نکردند مزید بر آن به تخریب نهاد  های دولتی تخریب کردندفروختند وباقی را 
. غصب کردندخانوادگی باندیستی وچپاول ویکی پس ازدیگری در چور  نهاد های دیگر رادند. نمودیگر شروع   ۀماند سالم 

این عمل نابخشودنی آنها  سبب شد دولت شناخته شدۀ  زیرا آنها افغانستان را کار نداشتند بلکه قدرت وثروت را کار داشتند.
 دشمنان  همسایه بوسیله  گماشتگان  اجیر شدۀ در زمان بچه سقو تنزیل یافته بود. که   هدافغانستان را تاسطح تنزیل دتاریخی 

نهاد ها را  تخریب کردند که  در نتیجه  ماشین دولتی پرچو شده از کار افتاد  اکثر ،جمعیت ودیگر گماشتگان خاک فروش باند
این رژیم  دست نشاندۀ هیچگونه  .جهان شناخته شد ربانی ومسعود، حقیر ترین رژیم  دست نشانده درمال و افغانستان با رژیم 

 باندخریده شدۀ قلدران  در داخل فقط رژیمپشتیبان این .  پایگاه مردمی در جامعه نداشت و در تار قدرت های منطقه آویزان بود
باندهای  .ان دهندرجحمنافع عامه وجامعه  بر رامنافع شخصی شانتوانست  بود که بوسیلۀ آنها شورای نظار چوکره اشوجمعیت 
دول متخاصم بود که باید برای دقیق گناه آنها نبود بلکه تشخیص  نمی شناختند. کدام اصلی را منافع ملیبنام اصال ً  یاد شده 

  بسیج کرده بودند. پایدو منحیث را حلقه بگوش اغراض شان اشخاصی کم ظرفی 
 

بلکه این جنگ  ، تمام  گماشته  ها سهم فعال داشتند تصادفی نبودکه در آن 1996تا  1992جنگ های تخریبی  کابل  سالهای 

همسایگان  به  منصۀ اجرا درآمد. که درین  تحت نظارت رنگارنگ خود فروخته، احزاب جهادیتخریبی آگاهانه از جانب  
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وازهمین سبب  نسبت کرد به نفع دشمنان کشور بازی نسبت به دیگران تر را  جمعیت نقش بارز باندبازهم  فاجعه بار ۀنمایشنام
 . ندرسید و به قدرت بیشتر شدهبه دیگران بیشتر نازدانه 

زار تخریبی  تخریب افغانستان،  با پالن از قبل تنظیم شده وارد کار برایو مصمم مؤظف شدۀ شخص احمدشاه مسعود 
به یک جبهۀ  وسیع جنگی  در داخل  کشورگردید. احمد شاه مسعود  برای پیاده کردن اغراض دیکته شده  درقدم اول نیاز مبرم

ازهمین سبب  تمام مردم افغانستان خبر دارند که احمد شاه  ،داشت تا به واسطه آن  بتواند قناعت حامیان اش را فراهم کند کشور
 رساند ببه شهادت   پهلوان احمد جانرا بنام  رهبر جبهه ملی پنجشیر  وطندوست،مسعود چگونه با توطئه توانست  انسان 

با یاران اش دربست  را  ملی پنجشیرشخصیت پاک نفس  ناجوانمردانه موصوف  دست گیرد. واختیار جبهۀ ملی پنجشیر را به 
 شید خراسانرجریان را لطفا ً در کتاب" خواین )  .دکر غصبرا آنها اشاره همسایگان از سر راه  خود برداشت و جبهه ملی  هب

 ـ (ید.فرمائمطالعه  "سهراب"از شخصیت سازی دروغین تا قهرمان پرستی تهوع آور از قلم 

 

پرداخت  خصوصیت ملی آن ، برعکس  به تخریبشهید احمد جان پهلوانجبهۀ بجای تقویت خصوصیت  ملی   احمد شاه مسعود
به حمایه همسایگان برخالف مسیر  جانشهید پهلوان احمد و جبهه را با  دار ودسته خود غرض  ترک تازی هایش در نبود 

استفاده از اسم  قومیت ؤتبار بود اما با س کمزور تیشه زن به ریشه افغانستان،  گرچه تاجاحمد شاه مسعود ملی گسترش داد. 
قوم نجیب تاجک نیز نفاق عمومی را در سرتاسر کشور براه انداخت که به ضرر تمام اقوام افغانستان  برخالفتاجک محترم 

دکتی  ودستور صادرشده  در ذات خود " قوم بازید. این نفاق "شبه مفاد دشمنان افغانستان تمام پالن شده  این نفاق ملی چون بود 
ازیک طرف واز جانب  وشورای نظار از جانب دشمنان خارجی افغانستان بود که  نوع روپوش برای دزدی های  باند جمعیت 

 افغانستان شد. حریم ن سیاست های غرض آلود همسایگان در دیگر پیاده کرد

  

بدبختانه خود را بی آزرم  به پایمردی دشمنان افغانستان  نری نشان  می داد که تا اکنون  [غرگری]باند جمعیت در اصل غری 
  .دوام دارد مستمراین نمایش 
نداشتند بلکه خواست آنها فقط پول  عارخدمت گزاری دشمنان  از وبودند  وگمنامی  بی نام ونشان آدم های چون باندیست ها 
 ـ" هم غری کردند وهم نری و هم جنگ خیبری".به قدرت بود. یعنی  بقول عوام رسیدن اندوزی و 

 

واالی وطن زیرا مفاهیم . نداشتبرای کشور  ثمریجز تخریب دیگر هیچ از آغاز تا کنون   نتیجه کار آنها  است که واضح
و رهبران  ها سنیرا نمی شناختند وتا کنون نمی شناسند. چنانچه از تیور داشتن جامعه و منافع ملی و احترام به مردم   ،دوستی

آشکار  دیده  شد  که  منافع خود  را بر منافع جامعه  ، جدید آنها  مانند عطا محمد نور  و پسر ربانی  صالح الدین  وزیر خارجه 
مفتضحانه  بود،  مفیدکه دست آورد های از آن برای افغانستان دین سفر رسمی را لصالح ا  مونه .بطور نمی دهندچگونه رجحان 

رئیس که: من استعفا دادم ولی  کودکانه لج کرده می گویدمحمد نور  عطا تیورسن دیگر و ناتمام گذاشت.  فدای منافع  باند کرد
که تاچه حد و شورای نظاردانایی حزب جمعیت آگاهی و درایت واینست سمبول  ؟؟؟نباید استعفای مرا می بپذیرفت.  جمهور

برهم خواهد بدون این گماشتگان  هریک از اعضای باند بسیار در نظر خود آمده اند که گویی نظام جهان   . ندذلیل و پریمتیف ا
منافع خود شانرا درچنین  که بجای منافع جامعه میخواهند و شورای نظار حزب جمعیت جدیدهای  خورد. اینست منطق  تیوریسن

  کنند.اوضاع برجسته 
 نفوذ کردمثل  سرطان کشوردر پیکرضعیف شده  مزدور، عزیز شدۀ  با چنین شیوۀ بود که دشمنان افغانستان بوسیله این باند

    . به بیراهه بردتضعیف ووافغانستان را عمدا ً 
و  ثروت  وقدرت باد آورده شده بودند، و بوسیلۀ وزارت خارجه و غرق که مست  وشورای نظار در گذشتۀ قریب باند جمعیت

، به استفاده از مصئونیت دیپلوماسی بیت المال در تمام جهان برای خرید وفروش اموال نامشرع  وزارت مناسبات  خارجی آن
اندوختن ثروت  سبببیشتر  چنین معامالت  .پیدا کردند پنهانی  ت در معامال دست بازکرده شخصی  سؤ استفاده  سفارت خانه ها

نه برده پیش  دلخواه حامیان به کار تخریب افغانستان را به این بلند پروازی های آنها زمینه شد تا . آنها شد یبلند پروازیهاها و 
به اشاره  آنها مثل تازیان فربه شده چابکی اولی را برای شکارچیان  بیگانه از دست داده بودند. بنا ً همسایگان زیرا   .ندتوان

تعویض به تفاوت  وشورای نظار جمعیتباند عین دسیسۀ با  طالبانبنام این بار با گروه دست پروده دیگر  ،هدرکمین نشستغربیان 
 . نداز سر گرفترا جریان قوم پشتون بجای قوم تاجک کردن 

ماند.  باقی مفتضحانه پا به فرار نهادند و جای ایشان  ترشده   بسیارکه خود از چشم باداران افتاده بود وشورای نظارباند جمعیت  
دند. زیرا حامیان مانباقی  پنهان شده برای آینده در حالت فرار نیروی ذخیرهخالصه قهرمانان  فرار و ثروت اندوزی منحیث 

 .اشتدر خدمت گم هدوبار  الش ه وسیلۀمیتوان ب بار دیگر راآنها میدانستند که الشخواران فراری 
متأسفانه در آغاز دوران طالبان از قهرمانان خیانت پیشۀ حزب جمعیت که از ترس در غار های موش پنهان شده بودند خبری  

بیشتر دوام   بود آنهاتا جنگ افغانستان که بنفع  ندنبود، تا زمانیکه دشمنان افغانستان به هر دو جانب دوباره اسلحه توزیع کرد
   .بخشد دوباره حیاترا نیم جان   یقهرمانان فرارسبب شد تا چنین نیازی  . پیدا کند

د اینبار طالبان گردیکه سبب ننگ قوم محترم تاجک و شورای نظارجمعیت  باند، مثل معرفی شد  طالبان که بظاهر پشتون تبار  
بازهم به ضرر تمام اقوام محترم افغانستان  و شورای نظار طالبان بدبختانه مثل حزب جمعیت  این نقش را به عهده گرفتند.
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بی ناموسی و چور چپاول باند جمعیت وقوماندان   ،بشمول پشتون ها  تمام شد  اما به  یک تفاوت که بی امنیتی ولجام گسختگی
  2001ۀ سپتمبر تا اینکه دسته طالبان خود مورد غضب امریکا بخاطر حادثه یازد  ،لجام گسیخته اش  را با امنیت شدید پایان داد

   .  ندشاخهای امریکا را شکسته بودمتهم به  همکاری با کسانی شد  که بظاهر 
اینبارعوام فریبی امریکا و شرکایش بشکلی دیگری آغاز شد که باند های غیرملی را زیر قیادت کرزی  شخص ضعیف النفس 

د.  درین دوره یگانه دست آورد قیمت دار مبه میان آ خبر نداشتریاست جمهوری اش وترسو که هنوز خودش از جریان 
را که  احمد شاه مسعود به خواست همسایگان در بدل مزد گزاف ازبین  ماشین دولتیوطنداران فقط این بود که آهسته آهسته  

گان کنند .   دایر ایجاد کننددوباره ماشین دولتی را در افغانستان بخاطر منافع خود شان نا چارشد  کانفرانس بـُنبرده بود  
در کانفرانس بــُن  میدانستند که باند جمعیت وشورای نظار درچنین وضعیت دزدی ها ومزد های راکه همچون تازیان شکاری 

را  در فضای رژیم با خوشی وعیاشی ها در زیر سایه  لذت آن رسیده تا آنوقت بدست آورده  بودند اکنون خوش خدمتی آنها 
ز شده  استفاده کنند واز آن لذت ببرند تا  درآینده بتوانند بهترتر مصدر خدمت برای حامیان شان) دشمنان های درختان از ننگ سب

 ـ مزدور تا مزدور است.افغانستان(  واقع گردند.  زیرا که : 
 

هیچ اصلی را که ای کلیدی مقامات در تشکیالت دولتی را طوری تنظیم کرده بودند تا هدر فیصلۀ بــُن بدبختانه  تعین  پرسونل 
ه گرفت منافع ملت افغانستان در آن مضمر باشد اهمیت نداده وتعادل به میزان فیصدی  بین احزاب واقوام افغانستان نیز مدنظر

دشمنان  گزاریخش پنجشیر آن که در خدمته بآنهم ب شورای نظار وبه حزب جمعیت را بیشتر  قدرت . ازینرو دشمنان کشور دشن
و شورای وسهم عظیم را در کانفرانس بـُن به باند جمعیت   واگذار کرد. ند در حال دمبک زدن بود  مطیعهمچون تازیان شکاری 

 .دادندبخصوص بخش پنجشیر نظار 
در  چون مست  دستمزد گزاف، و مغرور مقام ومنزلت باد آورده شده بودند که چنین وضعیت راو شورای نظار آن باند جمعیت  

تاجایکه باند کرزی نیز  ،درین دورآفتابی شدبار دیگر آنها پنهان شده آهسته آهسته فساد  ،خواب خود تصور کرده نمیتوانستند
بتاراج  همهچپاول بانکها و سرمایه ملی  ، اختالس با پس نماند.  ازحاکمیت پنجشیری های خانوادۀ احمدشاه مسعود  درین مسابقه

 . ست از آنها عقب بماندنمی خوارفت. چون کرزی  
اشخاصی به مقام های عالی دولتی رسیدند که بعید از باور  ،دوم باند جمعیت وشورای نظار به رهبری دولت بنام کرزیدر دور 

نشان داد که از ترس طالبان درعمل از پنجشیر که  سخنان عادی را بلد نبود و از لحاظ شهامت وشجاعت   قسیم فهیمبود،  مثالً  
توآم  با معاونیت اول ریاست  ترین رتبه نظامی مارشالیبه عالیناگهان  . این ترسوی فراری ترجیح دادچگونه فرار را برقرار 

داشته باشد  در دست  طوریرا دفاع  وزارت   . چرا ؟ بخاطریکهزند تکیه می وزارت دفاع کشور؟؟؟  آنجمهوری به اضافۀ 
گماشته معلوم تاحال علیه دشمن تنظیم نشود. این وزارت در دورۀ کرزی، همیشه در دست جاسوسان  پالنی ارت دفاع وزکه در 

رئیس ستاد دولت ربانی و مسعود منحیث  ، کسیکه در وردک عبدالرحیمقرار داشت که بعد از قسیم فهیم بدست ها شده خارجی 
می نامند. )رحیم وردک عضو حزب  لوی دراستیزکه این عنوان را در افغانستان    را کسب کرد رتبه ایرانی عنوان  ارتش
 .بند را از بین ببرد تا برای تخریب بند سروبی مؤظف شده بوددر زمان به اصطالح جهاد کسی بود که به امر پاکستان   محاذ

بعد از رحیم وردک   ان غرض تداوی برده شد.(زخمی شده  به پاکستاز پا در آن جنگ بند سالم ماند  ورحیم وردک  خوشبختانه 
منحیث پاسبان وزارت دفاع مؤظف گردید تا وزارت   جمعیتحزب  از پنجشیر عضو بسم هللا محمدیشخص گمنام دیگری بنام 

این گماشته در کنار فلج ساختن وزارت دفاع کشور دست به اختالس دفاع را خنثی شده به نفع دشمنان افغانستان فلج نگهدارد. 
 چون کشور تا هنوز در گروگان آنهاست آفتابی شده نمی تواند. باند های یاد شده بسیار بزرگ نیز زد که دوسیه او از ترس 

 .است جریاندرآنها  وهنوز بغاوت ودولت یکدست وجود ندارد 
او نیز بمقام  اول   ،دشمنان افغانستان درظاهرقانونی شد توسط از پنجشیرکه  یقانون یرباغی وغشخص یونس گمنام دیگر بنام 

وزارت داخلۀ کشور نصب گردید گویی در افغانستان قحط الرجال بود. عبدهللا از پنجشیر شخص  ومعاونیت ریاست جمهوری 
که در دور وزارت خارجه عبدهللا  ، شودمی  داده  بی تخلص،  صاحب  تخلص می شود و مقام وزارت خارجه افغانستان به او

میل وداده شد که در قدم اول سرمایه های سفارت را حیف غیر ملی او اکثر سفارتخانه های حساس کشور در خارج به اشخاصی 
اعضای جمعیت و شورای نظار و شرکای آنها  ، بوسیلۀ ملی ۀودرثانی به خاطر سودا کردن ارزشهای دزدیده شد  ندکرد

د. امرهللا صالح شخص ناشناخته شبازار سرچوک تبدیل به معامالت شخصی  وگروهی  دروزارت خارجه کشور نهاد انه مفتضح
شود چون یکی از اعضای  وناشناس  دیگری از پنجشیرکه دفعتا ً منحیث حساس ترین مقام دولتی یعنی رئیس امنیت ملی ظاهرمی

 . تاس و شورای نظار جمعیتحزب خانوادۀ پنجشیرمربوط 
نظام بنام باندیستی و خانوادگی را  نظامخالصه حزب جمعیت  بخصوص بخش پنجشیر آن با فریب تاجک های محترم کشور 

بدست خود ویا نوکران غیر پنجشیری خود  کشورطوری سامان دادند که اکثر هرم های کلیدی قدرت را بزور دشمنان تاجکان 
کرزی ترسانی میکردند  همچنانودر دونیم دورۀ کرزی همه این باند به نوک پنجه پا،  خود نمایی و زور گویی و  انحصار کردند

 . است گرفتاربه این فعل بد بی آزرم مزدوران آن  که عطای نور یکی از
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وجود آمدن ثروت هنگفت که در نتیجه با  داشتخنثی شدۀ  موضیع آناش در برابر باند جمعیت ومزدوران دارو ودسته  کرزی با 
رسد و ماشین بتا کاری بنفع جامعه  به ثمر  نگذاشتند، این مؤظف شدگان به آباد سازی کشوروشور وشوق بی حد وحصر مردم 

 . شود ربانی  برترمال نسبت به رژیم باندیستی قبلی  نگذاشتند که را غیر فعال دولتی 
جمعیت اتفاق افتاد مردم ما دیدند هر آبادی  که در افغانستان بوجود  باندچیزهایکه در دور کرزی  یعنی در اصل  در دور دوم 

در معاملۀ با دولت پوشالی جمعیت  برهبری بود که  انجوها"" آمد ثمرۀ توطئه های  موسسات به اصطالح کمکی خارجی ها
از گاو غدود را به شکل نمونه خرچ کرده بیشتر سرمایه  ساختند و کشورثروت را بنام افغانستان داخل  انجوها""  که، کرزی

خارج کردند. موسسات خارجی با تطمیع کردن دولت پوشالی کرزی و حزب جمعیت،   کشوررا دوباره به جیب زده ازها 
ورده اند اکثر بمیان آدر وطن توانستند  در برابر دفاتر مالیاتی  کشور هایشان پول شویی به نفع خود انجام دهند. چیزهای را که 

چرا که بازخواست ونظارتی برسرکار آنها ازهیچ جانبی دیده نمی شد و بازخواست گری  ،استوپوشالی  آنها ناقص و بیکاره 
مشغول چور وچپاول وغرق پول سازی به نفع خود بودند که  زیاد اندرمیان نبود. متاسفانه  درین دور مقامات دولتی خودش

  نشد. ماجامعه و نصیب مردم  بازهمگیر ودار متاسفانه جز بدبختی چیزی دیگری  یند. دربه دزد سوم نکردنجدی توجه 
تخریب گران گماشته  شده با حواس شیطانی ایشان  خوب میدانند که اگر افغانستان استوار بر قانون شود، از چشم  حامیان شان 

دشوارخواهد داخل افغانستان در  داد و زندگی بر آنها  خواهند افتاد، ثروت نامشروع  را که تصاحب کرده اند از دست خواهند
در عمل دیده شد که حامیان چگونه سیاست شانرا این جریان   طالبانبه گروه  حزب جمعیتقدرت از  شد. چنانچه در تعویض 

 د. هللا ویعلم. نآور به نفع خود شان بر سر قدرتدوباره ینده طالبان را آشاید در   کنند.  عوض می
 
، در غیر آن برقانون است ملت  استوار سراسردر شرایط کنونی مشکل اساسی افغانستان تشکیل یک دولت منسجم به نفع   

باقی نمانده است.  اگر نظام بتواند قانونیت  هیچ راهی برای نجات افغانستان درین جنگل از دشمنان داخلی وخارجی بی قید وبند 
را  در جامعه پیاده کند آنگاه است که جامعه میتواند متکی بر قانون مشکالت جامعه را بیاری خبره گان ملی وارادۀ مردم مرفوع 

ب گران گماشته شده فراهم شدن آنرا بوسیلۀ تخریراه  گرداند.  این آرمان  ملی افغانها را،  دشمنان خارجی بهتر میدانند که 
با قانون افغانها خواهند توانست تمام جاسوسان و مزدوران گماشته که چرا  . نشینده تا این معمول  ببارن ، اندنگه  داشته مسدود 

 را از گریبان افغانستان کوتاه کنند. همسایهشده آنها را برمال ساخته و جلو دست درازی های دول متخاصم 
  

است مگر از حق نگذریم  که از دوران آمده بر سر قدرت با آرای  مردم اما ف غنی از جناح امریکا با وجودیکه جناب اشر
که اورا  انجام دهد ،میخواست کار های به نفع جامعه وکشوربه نفع جامعه میدرخشید.  اشرف غنی وزارت مالیه در دور کرزی 

بود که منحیث آنها قبل از شروع کار  ،سرمایه اعضای دولت اموال وجبری  سبب برداشتن وی ثبت. از وزارت مالیه برداشتند
 را از بدن  دولت کوتاه سازد.ها تا دست دزد  وزیر مالیه پیشنهاد کرد.

 موصوفکه بوسیلۀ ۀ سقوط کردبود. پولی افغانی پول  ارزش  تملی  استابلیتی نافعدر راه م اشرف غنینمونه بارز خدمت  
است  به نفع جامعه در تالش ساختن نهاد های قانوننشان میدهد که ئیس جمهور شدن تا کنون نجات یافت. اشرف غنی از بدو ر

مگر او برخالف آنها  به  ساختن  نهاد های به و حکومت یکدست بدست او نیست. با اینکه تخریبکاران در تمام جاها فعال اند 
عیت وچوکره آن شورای نظار از هر طرف در تخریب  جم باندگرچه   در تکاپو است. ملی  شخصیت هایبه همکاری نفع کشور 

این . مگر موصوف تکیه برخدا ومردم هنوز در راه ثابت قدم است علیه  خدمات او برای قانونیت نظام  سنگ اندازی می کنند
ین عطای امی انجامید، مگر تیورسن لجوج مالنصرالدکآغاز شد و خوشبختانه به نان اوسنگ اندازی ها از ضیاء مسعود ویارا
خارجی اش داخلی ودر حال امتحان است  که آیا میتواند به اشارۀ حامیان با این جاهل نورآخرین زور جمعیت و شورای نظار 

 یانه؟ شودافغانستان  تمام در ظاهر علیه رئیس جمهور منتخب و در اصل علیه  غایله  پیاده کردن شر وبه  مؤفق
طوری گروگان بد بختانه در افغانستان اشخاص اند که به تاسی از اوامر دول متخاصم  )یعنی دشمنان افغانستان (، کشور را 

به بهانه های  نمی گذارند  تا فراوان است که .  حضور چنین اشخاص درین کشور پیاده شودقانونیت  گرفته اند که نمی گذارند 
در بدنۀ  جمعیت وشورای نظار باند عضور آید. عجب است که تقریبا ًاکثریت این اشخاص قانون وقانونیت در کشور ما رویکا

توظیف شدگان،  به حمایت   منحیثآنها هر حرکتی را که به نفع کشور ونظام  جامعه باشد  دارند. همچون زنبورخانه جادولت 
موتر های شیشه سیاه شده نظم ترافیک شهری را با تعدادی از اوباشان ایله گرد  دست به تخریب نظام و جامعه زده، سوار بر 

نظم عادی جامعه برهم زده  وبا  فیرهای هوایی ترس مردم را از حالت نابسامان و نا هنجار کشور بیشتر می سازند. مردم 
 .تشکل ندارندخود مردم اند چون مظلوم درد دیده بخاطر آرامش اندک،  میدان را برای آنها رها گذاشته 

 

در گزارشنامه رزاق مامون در زمان  رایک نمونۀ آن شروع شد قسیم فهیم  در برابر کرزی گفتار بی بند وبار ت ها از این حرک
رئیس جمهور سعی دارد حامدکرزی را قانع کند که حاجی حصین   معاون اول مارشال فهیم» :که بخوانید چنین کرزی و فهیم 

آینده، به مقام معاون اول عبدالقیوم کرزی در نظر بگیرد. حامدکرزی با این درخواست )برادر فهیم( را در رقابت های انتخاباتی 
مخالف است و حاجی حصین را به این منصب مناسب نمی داند. کرزی بیشتر روی صالح الدین ربانی به حیث رهبر جمیعت 

  « .حمد نورو صالح الدین استاسالمی وعطامحمد نور سرمایه گذاری کرده وگزینه های نخست برای معاونت اول، عطام
 .(در گزارشنامه رزاق مأمون ) مقالۀ چانه بازی ها بین  مارشال فهیم وحامد کرزی
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این سخن نشان میدهد  .کنیمآغاز  دوبارهاسلحه برداشته به کوه ها رفته وجنگ را  را مجبور نسازیدما  فهیم بار بار گفته بود 
نه سیری از قدرت  قدرت رسیده ه بتازه  آن قـُلدر   که قسیم فهیم دولت را منحیث دکان سمار برای خوش گذرانی فکر میکرد. 

.  گرچه سخنان احمقانه قسیم فهیم  مانند تصورات موش بود که زیر که تا اخیر عمر چنین باقی ماندبه جامعه  داشت ونه توجه
را  در کنار دوستان  واسلحه امریکا،  دالر امریکا،  امریکانقش  وریکا(  سایه  شتر را سایه خود می پنداشت سایه شتر )ام

  ، اما سخیفانه  فکر میکرد که شوروی را خودش از بین برده است.غربی اش در جنگ بنام جهاد تشخیص داده نمی توانست
مست ساخت که  بسیاروغیره  نورمثل عبدهللا ، امرهللا ، بسم هللا، عطارا تفکر بد قسیم فهیم که از سخنان او ساطع بود تعدادی 

کاره بوده قادر  همهو گمان کردند که آنها  دست به خود مختاری زدندبا بغاوت چندی از اوباشان  و ترساندن یک عدۀ مظلوم، 
 بر مردم شده میتوانند. بی قید وبندی به هرنوع 

انتخابات را دید  آرا از اشرف غنی عقب ماند، ٪۴۳در دور دوم با اخذ حدود را عبدهللا نتایج انتخابات چون در زمان انتخابات  
 اش برای این کودک لجاصلی کرد تا اینکه بادار انتخابات را به حمایت بیگانگان تحریم ،  گل مرجان یی نی منی *باخته است

دیده نشده تر ازین مسخره مقام ودر عرف نظامداری  اساسی کشور بود مقامی را دست وپا کرد که  مغایر ومخالف قانون  کرده
بیشتر از همه صدای شتری می کشیدند. اش  نو همفکرا بسم هللا وعطا محمد نور ، عبدهللا ،  امرهللا قانغری آشکار، درین بود

از سرعت  د ستنعبدهللا میخوا ه وسیلۀبود که بآشکار شد سبانده و خُ وقتی عبدهللا با چنین قانغری سلطان دوم در یک اقلیم گنجانده 
ر امکان ترقی را د گونهو راه هر جلو گیری کنندعمدا ً )که از زمان وزارت مالیه وی خبر داشتند(  تصامیم اشرف غنی 

 وکرزی تخریب کاری های  آم باوت. مگر با وجود کار شکنی های آشکار باند جمعیت وشورای نظار دسازنکـُندتر نستاناافغ
در چنین کارهای را   خدا وخبرگانه توانست خردمندانه و با ارادۀ ملی و متکی باشرف غنی  خوشبختانه  ، دارو دسته اش

گزیدند.  دشمنان از شدت سراسیمه  گی به دندان انگشت دشمنان خبرگان  شده وحیرت سبب سامان داد که اوضاع نابسامان 
  در داخل کشورو دارو دسته کرزی  تحت عناوین نا موجه،   شورای نظار ،عیت حزب جم ،را بوسیله طالبان  ها تخریب کاری

است. اما  به ضرر افغانستانرئیس جمهورکه گویا  را کمرنگ سازند شخصیت داکتر اشرف غنی   سرعت دادند.  و خواستند
اشرف غنی برحق تا مانع تصامیم  د خبرگان سلیم الفکر متوجه هستند که در چنین اوضاع چند دسته گی  فضای را ایجاد کرده ان

 خوشبختانه او کارهای بنیادی خود را بقدر توان متوقف نمی کند.  شوند. اوویاران 
ولی جاهل  نددرین بازی  از خیز مانده اوزمام داران وقت اش  در کنار تخریب کاری های بزرگ توجه کنید که امرهللا صالح 

و چگونه به این قلـُدری رسیده  ؟و چه خواهد کردچه میکند؟ کی است؟ نمیداند  از نشه گی قدرت است که  عطای نور همهتر از 
و زمانیکه باداران خارجی اش اورا پدر سوخته  شود استعفا میحاضر به خودش  ،جاهالنه  است ؟  او با این زورگویی وتمرد

وباره تف انداخته را میخواهد بزبان بردارد. برداشتن آن ی]غلطی[ بود که کردی داد که این چه قلط نخطاب کرده مالمت میکن
عذر بدتر از گناهیست  که  .؟؟؟ استعفای امضاشده مرا نباید قبول میکرده کند  که رئیس جمهور کشور یرا میخواهد چنین توج

 . وبس  است فقط اززبان عطا محمد نور ممکن
خبیر اشخاص  به همتبی سر وصدا  آهسته آهسته  افغانستاناگر بخواهند یا نخواهند شورای نظار میداند که جمعیت وبلی باند

 .استنظام و دولت استوار برقانون  نساختدر حال به تدریج  وطندوست 
     

. است دادهقرار شدید تحت نظارت  بخاطر منافع خود اش پاکستان را  یگ دروغ گوی شناخته وآنرادولت جدید امریکا   گرچه 
.  پس همسایه جنوب شودکشورقانونمند  هیچ عنوانی نبایدتالش دارند تا افغانستان به  اش وخدمتگاراندروغ گو   همسایۀ اما

 ، داعش طالبان رنگارنگ  مانند شاخۀ حضرت علی باند جمعیت، شورای نظار، بوسیلۀشرقی وغربی  با انواع  دسیسه ها 
به حمایت همسایه شمالی وغربی جاسوس آشکار   . از جانب دیگرداکرده اندشیوع پی وطنطاعون در مثل  وغیره  ودسته کرزی

 تا نگذارند که اشرف غنی  .رآورده انددسر از یک گریبان ب همهبنام روشنی تخریبی  روس و ایران بنام  لطیف پدرام  وجنبش 
روشنفکران  در چنین اوضاع  حساس که افغانستان سر یک دوراهی قرار دارد وظیفه .سازدبدولتی را متکی بر قانون  نماشی

یک برای خانه کار می کند یعنی کدام  ناحق است.شریف جامعه است تا مردم را آگاه کنند که دربین دو جناح کدام برحق وکدام 
 دزد است.یک وکدام 

 

بما کمک شد تا اسلحه را از دست تخرب در زمان کرزی وست جاپان همه بیاد داریم که ملیون ها دالر از طرف دولت متحب ود
 حیف ومیل   عمدی آن  مبالغ ملیاردی  دولت ضعیف بتواند از جامعه به آسانی حراست کند.که کاران  وخاک فروشان جمع کنند 

جمعیت  باندمثل  رسر قدرت کرزی شد  و پولها بجای امحای اسلحه  سبب تقویۀ اوباشان ب  قدرت در زمانهرم های گماشته شده 
که هم اکنون اگر زور امریکا در میان نباشد انبار های  گردید اش هم کیشچپاوگران  دسته خود کرزی ونظار و  وشورای 

بار دیگر فراری  و آواره خواهند  از نا چاری یا کشته شده ویا ملت تعدای از رقابت خواهند پرداخت و  هاسلحه در برابر هم ب
 یشان خواهد رسید. ی دیرینۀ ابه آرزوها مزورهمسایگان شد  اما خواهد مثل سوریه به  ویرانۀ  تبدیل افغانستان  وشد 

را بعد از جنگ دوم ها باریکی چنین   .ا نیستکبه نفع امری افغانستان بی قانون دردولت   هم اکنونکه دیده می شود خوشبختانه 

اشرف میم اش تنها نگذاشتند. امروز اا در تصر  کنراد ادناورونیک درک کردند بخاطر کشورشان خبرگان ملی ملت آلمان جهان 
را   قدم های اساسیتوانست تحت نظارت امریکا  ادناور .استقابل اهمیت کنراد ادناورشخصیت   هم مانندبرای افغانستان  غنی

به تماشا روشنفکران ما دست زیر االشه  بدبختانه باد کند آثابت قدم بگذارد.  وسرزمین را  ه همکاری خبرگان شریف آلمان ب
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بزک بزک نمر که جو لغمان می . تحقق یابد؟ بین المللی  امپریالیزمبا ازبین بردن ته اند تا انقالبات تصوری وخیالی شان شسن
  . رسد

ترین آن  عطامحمد نور، عطای نور کسیکه با  ناشیناگفته نماند که هوشیارترین فرد حزب جمعیت اقای عبدهللا است و 
ستان نابتکارجاسوسی چند جانبه  بودن  اش به این قلـُدری  رسیده است  اکنون  میخواهد فرامین روسیه وایران را طوری در افغا

والیت مزار شریف را که  محمد از حماقت  عطا .شتر دزدی وخم خم رفتن؟؟؟ نشود  دارپیاده کند که  قدرت امریکا از آن خبر
به گروگان به اینطرف  سال  چندبدون اجازۀ  حکومت مرکزی افغانستان و بزور بیرونی ها، خودسرانه از  استمال بیت المال 

 .خوبی نداردشخصی اوست.  او نمیداند که چنین حرکات بغاوت گرانه عاقبت   یتلکو به زعم خود فکر میکند م  است  گرفته 
اگرعاقبت خوب میداشت چرا اسماعیل خان وضیاء مسعود  دارد.طر خاش عاقبت میکند که ت  با دم شیر بازی از جهالموصوف 
تا ضرر مستقیم به  اندسکوت کرده بزدالنه  میباشند و عطامحمد نورنتایج خیز های  ناظرمستقیم  اقدام نکردند بلکه  ودیگران 
 آنها نرسد.

تا   کنیمرا تقویه امید  نه هایکوچک ترین روز یمبتوانبزرگان قلم ودانشمندان گرامی با پشتیبانی  امید استدر چنین حالت   
   . نجات دهیمگیران جنکساالر  از دست گروگان  حد اقل  کشور خود را

در پایان آرزو دارم همانطوریکه در یوگوسالویا تا جایی تصفیه حساب در برابر جنگساالران صورت گرفت، اگر تصفیه  حساب 
 خواهند شد. تفکیک کشورما نیز بنابه  توجه جهانی صورت بگیرد آنگاه مرد ونامرد، دزد وصاحب خانه در 

  .افغانستان درد کشیدۀ برای تمام اقوام با شرف به امید یک صبح روشن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیصد آرا را در انتخابات برده بود. درنهان متن این نوشته دو مسئله راغیر مستقیم  52در ننگ نامه اخیر اش می نویسد که عبدهللا اضافه تراز شوربایی، گرچه اسپنتای :* 

بازهم آرای جمعی شانرا  به  ، ۀآزموده شددزد احمق است که بعد ازین همه جنگساالران ملت : ملت افغان چنان 1 :که برساند یوقاچاق القاء کندمی خواهد به خوانندگان 
چنین  بزعم سپنتا برجسته میکند؟  رایک ملت  حماقت که سند . ندتکنو کرات غیر جنگ ساالر و خبیر را نپذیرفته ا برعکسو ندیک جنگ ساالر معلوم الحال ارزانی کرده ا

متکی با این سند مسخره  میخواهد به کرزی مرشد اش در زمینه خوش خدمتی  ادعای احمقانه را از هرکجای که گرفته باشد، ضعف شخصیتی او را نشان میدهد که چگونه
 .ملت را احمق جلوه دهدکرده 

 کشد.بخط بطالن نسبت به جامعه  راطرزالعمل سازندۀ اشرف غنی  زیر سوال ببرد ونیز را فعلی : با چنین ادعای مسخره اش میخواهد برحق بودن مقام ریاست جمهوری 2 

روشنفکر نمای  به چنین اشخاص می گویند .در جه تغییر خواهد کرد 180بدست بیاورد بدون شک باز نیز مقامی را در دولت اشرف غنی شناخته شده بایی راگر این شو

  . مزاج بوقلمون
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