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  !در سخنان جاللتمآب کرزی هزارويک عيب حکايت        

                           !٣٩استراتيژيی فال بينی با رقم و                        

  

  
  محمد امين فروتن                                                                                    

  :قسمت دوم 

بروز چگونه شد که قسمت این نوشتار بصورت مختصر به تجربيات و عوارضی اشاره در نخستين 

و با برپائی  »!! دولت منتخب مردم افغانستان «  در کسوت »مافيائی « و با  شعبده بازی های روشن 

 و انسانی مردم ما  را در بازار ارزشهای تاریخی » لویه جرگه عنعنوی « خيمه شب بازی های بنام 

تی از ی؟ وچگونه اکثر قرار دادند  وفروش معرض معامله سياست واستراتيژی های معاصردر ءمکاره

 امتيازات شيرین  را با ترزیق زهرميهن ما» !!  رجال  و ارُجل« و همه نيروهای چيز فهم جامعه ما 

ا  و قتی با خود آمدند همه اهالی خيمه گاه ی بيهوشی ی مصنوعی دادند!!  و وعده های سر خرمن

فاژه ميکشيدند و با چشمان خسته و خوآب آلود تازه اعمار شده لویه جرگه عنعنوی » تاالر « همان 

در کنج  ، کنجی از تاالر را » !!فضائل و فيوضات پيمان استراتيژیک با کشور های بزرگ « شان 

 مخالفت مههمين چهره ها و اشخاص کریم زده با آن هبرخی از بلی ، ! لویه جرگه زمزمه ميکردند 

را » انعقاد قرارداد نظامی واستراتيژیک « وبيان ميکردند » پيمان با امریکا وغرب« بای که ها

و از مدافعين . را ساز کردند !! هم آهنگی با زمانه  ميدانيستند یک شبه »ميهن فروشی « معادل با 

خاص و رجال چيزفهم مين اشبلی ه !. قاد پيمان نظامی با ایاالت متحده  امریکا گشتند عانسرسخت 

 آميز رو می آورند ، ستا ئيش  به هذیان گوئی های  اوضاع جامعه چنين  در اوج این فضا ومملکت که 

 بالدرنگ هياهو برپا ميدارند و» امتيازات « شرین آثار وعوارض زهر اندکترین یا تقليل  و با محو

يزترین و در عين حال مروج شگفت انگ. بلند ميکنند   آن واين  شعار مرگ بربصورت مصنوعی 

  چنانچه شيوه ء رائيج است  کهآنگاه به مشاهده ميرسد ترین نوع واکنش این متملقان و ثنا خوانان 
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 را با وسائل و امکانات شبه مدنی نقدبرای  نقد  ویا هم تيورئی معروف آن و اينشعار مرگ بر 

» و ..ی ، حزب  و سازمان عدالت خواه جبهه سياس« از تربيون های تشکيالتی مانند حاکم بر جامعه 

و دردناکی که رقت باراین حالت با دریغ وتأسف باید گفت که ! .به گوش قدرت های حاکم می رسانند

به مالحظه ميرسد شجرة النسب و ریشه های آن را ميتوان با اندک توجه و دقت درطول درجامعه ما 

 بسياریکترو اتفاقأ نمونه های نزد. کرد و دریافت  مشاهدهوعرض تاریخ استبداد زده سرزمين افغانستان

مطبوعات افغانی از تشکيل یک حزب جدیدی  دوسه هفته پيش بود که  هم هست »خودی تری« 

خبردادند خبرگزاری ها اعالم کردند که برخی از مقام ها و سياست مدارن پيشين کشور افغانستان 

اصحاب اکثر در این ميان تنها خبری که . ند تأسيس کرده ا» !حق وعدالت «حزب جدیدی را بنام 

از جمله ستون » حق و عدالت « را شگفت زده کردند ، خبری بود که در برنامه حزب مطبوعات 

فقرات انگيزه ء تأسيس این تشکيالت جدید عنوان شده بود ، پایان دادن به فساد و بی عدالتی در 

ه ، حميداهللا فاروقی وزیر پيشين ترانسپورت ، سيما وزیر سابق داخلافغانستان بود ، آقای حنيف اتمر 

سمر رئيسه کميسيون رسمی حقوق بشر افغانستان ، جليل شمس سابق وزیر اقتصاد و رئيس عمومی  

شرکت  دافغانستان برشنا ،کبير رنجبر عضو پيشين پارلمان و رئيس حزب دموکرات افغانستان ، داؤد 

د و رئيس مرکز تحقيقات استراتيژیک وزارت خارجه افغانستان ، مرا دیان سابق استاد دانشگاه اسکاتلن

در  دانشگاه کابل و معاون وزارت تعليم و تربيه افغانستان یاپوهنتون  معين مرستيال سابق استاد

، عبدالهادی خالد سابق معين وزیر انکشاف دهات  سابق ، انجنير احسان ضيأحکومت مؤقت و انتقالی 

جمله اعضای از، خانم آزیتا رفعت  پارلمان افغانستانرحمن اوغلی سابق عضو، امنيتی وزارت داخله 

چنانچه قبأل از چنين روشنفکران بویژه در این آشفته بازار . هيأت رهبری این حزب جدید التأسيس اند 

بهاری شد از خواب زمستانی عافيت گویان برخاستند » دموکراسی مافيائی « سخن گفتيم که تا هوا ی 

ی با بی هيچ سوابقی و بی هيچ وجه مشترک فکری ا . و سازمانی و جبهه ای را تشکيل دادندو حزب 

 با سرعت چشمک زدن پيمودند و کاررا یکسره تمام عمر یک ملت راسرعت تمام راه چندین دهه در

و » حالل « به دائره کشته شده را » ُبز « شان به زعم  اینکه کردند و ازهمه مهمتر و شگفت آور تر

 بر آن آویزان است  یا شرکت سهامی مافيائی »اپوزسيون رسمی « که تابلوی » الل ِه« یا هم 

   !!. رسانده اند 

ياری هم فراموش نشوند که وقتی می بينند بسو مراجع قدرت »روشنفکران شبه «  البته آن دسته

ده ها مطلب تصادی وجه به عدالت اجتماعی و اق، تومانند خدمت به مردمانسانی ازوظائف ورسالتهای 

شرکت تجاری وچيده شده اند معاصربریا دسترخوان سياست »ُسفره«سرازینسو بدیر د از که دیگری

از سوی حاکمان و صاحبان و همچنان روی دیگر این نهاد که »دولت منتخب مردم « سهامی که بنام 
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ه این مقام برسيدن ناميده ميشود برای » !اپوزسيون « اصلی شرکت ها و کارتل های بزرگ صنعتی 

بال درنگ دراوج ظهور  ثروتغرائزقدرت وکننده اشباع مشارکت درتقسيم ثروتهای به باد آورده و

نيمت امنيتی جهانی که جان و مال مردم افغانستان را به غ وفاجعه در مشورت با نهاد های استخبارتی

ن وبا ترتيب یک فهرست و اسارت گرفته اند با هزینه ساختن مقدارناچيزی از جيب خرچ های شا

« که از بيماریی و قلدران جبون صفت   چاپلوس  و شبه روشنفکران  متملقطویلی از نخبه گان

رنج ميبرند تشکيالت وسيع وبزرگی  را در قلم می آورند و بدین » شهرت طلبی و شهوت و ثروت 

نده این مقام تقسيم ثروت ها یا که ميتوانند آئ» جبهه ، اتحاد ، ائتالف ،« مانند به عنوان نهادی ترتيب 

تصاحب کنند جمهوری اسالمی افغانستان » " ست "ریأ « بنام  زندان ميهنی  را ١» باشی گری« 

   . قد علم کردند !! .

را توری طبقه کارگر یکتا  که دليست سوسياوُشبه مارکسيست شبه چپ و «وا هبرالِل

مانند  ته مانده های این جماعت نيز ندارند زیراکه حاجت به تکرار هم »  !شعارميدادند 

به ند و آنرا به معامله می گذارند و نان می خورمذهب وایمان  ازدیگرهمکاران شان که

  !!. اند  و آزادی بيان  قالبیدموکراسیاز  ساالدی نمک هرنوع ميرسانند فروش 

وجه مشترک ه آنچه را که در یک جمع بندیی سریع و دقيق می خواهم به عرض برسانم این است ک 

که ظاهر ميشوند و هم و با هر نام و نشانی !، دموکرات!است ، ر!، چپ!مذهبیهمه این دسته ها اعم از

وان مانند گودالهای آتشينی ادریغ فرواست که با تأسف کردن کيسه های ُپرگردند می گ جماعت رن

اندیشه که همه کس امعه ما بنأ نباید در چنين شرائط تاروتاریکی از ج. نه ميشوندهيچگاه ُپرازجهنم 

بان مورد استفاده قرار می دهند توقع داشت که َدایمان را در نبرد مال اندوزی و غارتگری به حيث نّرو

 چرا برخی از همين روشنفکران قالبی مافيائی و چهره های شاخص مذهبی که به مثابه  ُپل ارتباط 

ه گان جامعه افغانی اند بر چهار راه منافع جهانی  و ستمدید» سرمایه داری « ميان مافيای غارتگر

؟ البته این نوع موضع گيریها نه در شخصی شان تابلوهای چندین گروه و دسته را آویزان کرده اند 

 ی مهلک انحصار یک طائفه خاص ومعتقدان به یک باور ویژه ای  است  و نه هم جرأثيم این بيماری

 این بلکه درد و یا هم ضد مذهب به مشاهده ميرسد ؛ هبی تنه های معتقدان بر یک اندیشه مذدر تنها 

که پيوندهای کشيده و خطر مرگ را در پی آورده بيشتر درجائی به عفونت ساری ومزمن بيماری 

دولت جمهوری «  سياسی اعم از چپ و راست در جامعه با مافيایی حاکم بنام ، فرهنگی ومذهبی 

و چپ نما و اینجاست که همه کتله های شبه مذهبی ، چپ گرأ . ِگره خورده است » اسالمی افغانستان 

خالصه هرنوع تقسيم بندی ها .!!فوق چپ و دموکرات و سوسيال دموکرات وفوق دموکرات 
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گماشته مافيائی معاصر» !!پول شوئی «وتشکيالتی که هست ، فرصت یافته اند تا در شرکت سهامی 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان " یجاد شبکه مافيائی بنام اکنون که به انگيزه وهدف  اصلی ا!  شوند 

راه مان را  بد نخواهد بود که مختصرأ پی بردیم " اپوزسيون اصلی و رسمی  " و همچنان نهادی بنام " 

از همان جائيکه آغازیده بودیم دوباره ادامه دهيم و سخنان نغز جاللتمآب کرزی را  در مراسم 

 تحليل و نددر شهر تاریخی کابل برپا ساخته بود» لویه جرگه عنعنوی «  بازگشائی محفلی که  بنام

 خالفت رهبری و هدایت چنانچه قبأل اشاره نمودیم  جاللتمآب کرزی که برای احرازمقام . تجزیه کنيم 

که  پاکستانی محمد علی جناح » قائد اعظم« نهماای »!!بای افغانستان نوین با«   درجامه!!اسالمی

 برپيکره آثارزعامت وی  و تا هنوزهم  گشته بودنازل عمار انگليس بر نيم قاره هند سوی استاز

آمادگی می گيرد در سخنرانی خونين تاریخ  منطقه بویژه کشور پاکستان به مشاهده ميرسد ، ومجروح 

  : ایراد فرمود اظهار داشت » لویه جرگه عنعنوی « ای خود که در تاریخی 

 از و انزوا از و تنهایی از و هيچ از افغانستان برکت، پر و بار پر بود سفری ما اخير سال ده سفر

 درس اش بچه و فرزند ها ميليون که رسيده کشوری به نداشتن هيچ از و گی بيچاره از و بدبختی

 درس خارج در ما دیگر فرزند هزاران ميروند، کشور های پوهنتون به دیگر تن هزارها. ميخوانند

 بار ها صد بلکه شده، بهتر بارها بارها ما های کلينيک ما، های شفاخانه ما، هعام صحت. ميخوانند

 از هليکوپتر با که کوتاهی سفر در«  شده، زیاد ما مملکت پول شده، زیاد ما مملکت ثروت شده، بهتر

 کرده، تغيير اش چهره کرده، فرق عالم یک که دیدم هوا از را کابل شهر داشتم، اینجا به دفتر

 180 از افغانستان اسعاری ذخيره ما، برق ما، آب ما، سرک همچنين، افغانستان دیگر شهرهای

 امسال به شش است من ذهن در که ميگویم ها خارجی سال حساب به 2002 سال در دالر ميليون

  ..................»...رسيده یعنی شش هزار ميليون دالر ذخيره داریم   ميليارد دالر 

با چنگيز و مغوالن ه سئي وقتی چنگيز خان فوت کرد پسرش اوکتای خان در مقا اندر حکایت است که

خاقان « آنزمان ژست  و ادای یک  رفتار انسانی و صلح آميزی را درمی آورد او ميل داشت بگوید 

است که به فرا رسيده ، خانه سلطنتی ما را با زحمات بسيار ساخت، اکنون وقت آن خان ما  چنگيز 

   » داده شود وبارسنگين ایشان سبکترگردد »  آسائيش« و» صلح « مردم 

 یزمامداران عصرقدیم و معاصروجود جاللتمآب حامد کرزی روح در که چگونه بایدتوجه داشت 

حلو ل کرده است ؟ با این تفاؤت بسيار زیاد  که اولی از محمد علی جناح   واوکتای خانچون 

و از آنسوی د و دیگری تنها  از سوی استعمار انگليس خونریزی های زیاد پدرش مشروعيت گرفته بو

نه مانند امروزی که کشور های زیادی با استراتيژی ها و منافع گوناگون یک اداره مافيائی را « آبها 
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در گام که و پرتاب گردید آنگاه به صحنه آورده شد » بزعامت جاللتمآب کرزی بوجود آورده اند 

آسبها و سربازان  انگليسی روح ملت بزرگ هند را تسخير کرد و نخست سرزمين هندوستان با ُسم 

سپس محمد علی جناح را در لباس  فرهنگ و مذهب  مسخ شده  ای پيچاند وبه عنوان پيشقراؤل 

از سوی دیگر هرچند آنچه که در افغانستان می .مورد استفاده قرار گرفت اهداف استعماری خویش 

ون  سال کسانی که دررزی در تناقض اند ، اما باید گفت که اقألگذرد با محتوای سخنان جاللتمآب ک

  آورده شده بودند پس انجام ازمائيشات گروه »لویه جرگه عنعنوی « بنام معيين شده برای گردهم آئی 

 »احساس نسبت به انسان ازهمه مهمتر و!ايمان ، ! معنويت« جراثيم ثابت شد در برابرخون آنها که 

راند یکی ازدست آوردهای بزرگ این گردهم آئی بویژه سخنرانی جاللتمآب از مقاؤمت برخوردا

نخست همه این ها در یک زمان  کوتاه به اندازه مسافرت ده ساله ،  !!. کرزی شمرده می شود 

 و جاللتمآب کرزی در ته شده است  به بازی گرفرا عقالنيت و ِخرد آنها شستشوی مغزی گردیده  و 

 و بر براق استخاره در جمع مردان وپيرمردانی که در قرن بيست ویکم نگاه »! خليفه مسلمين«ژست 

مهم وخطير ائف  وظرراستای د"  وزمامدار ویا هم هرآنکسی  را که های شان منجمد باقی مانده است 

حضور می دانند » !!اولوالمر مسلمين « در جامه وکسوت " باشی " و با مسؤليت های "  ملی 

از نعمت های الهی و دست آورد ها وفيوضات  یک » خالفت « خطبه غرأ از منبر طی یک پيداکرد و 

ام غير قابل حتی ذخائر بدست آمده را با ارق و سخن گفت » دموکراسی مبارکه «  دوران پر برکت دهه

تا از این آدم های  که اکثریت ؛ !! گيریی علمی به هزاران ميليارد محاسبه فرمود باور و بدون یک آمار

 که درکوچه ها و خيابان های  آن  هر کسی با هر شغلی قيمت و بهای دارد ان ازبازارمکاره سياسی ش

 به تاریخ و انسان توسط » !!ضل الهی « با همان نگاه » نخبه گان ورجال برجسته قوم « به عنوان

کصدا و یراه بلدان مافيائی و وعده های بسيار ناچيزمادی به این محفل بزرگ آورده شده بودند 

مناسب حال ملت تشخيص فرمایند آن فرمائيشات » اولو االمر « دربيهوشی امتيازات هر آنچه را که 

و دیدیم که همان فرمائيشات داهيانه اولوالمر یا همان را صد در صد مورد تائيد قرار دهند » نغز « 

سخنان وو جيزه گونه به مثابه » قطعنامه ای «  را طی یک طومار یا  کرزی »!! خليفة المسلمين «

  . وثيقه ها در تاریخ خونين مردم افغانستان به ثبت رسيد  ای به تصویب رساندند و مانند بسياری 

                          ! ٣٩استراتيژيی فال بينی با رقم 

از سوی » لویه جرگه عنعنوی « یکی از نتائيج مهم گردهم آئی خانواده گی و عاشورائی  که بنام 

ان وارگ نشينان تدویر گردیده بود و همه مردم آنرا بصورت زنده مشاهده ميکردند و همزمان با حاکم

زیرا .آن و قتی دیدند که با چه افتضاح و رسوائی تاریخی  کشيده شد بال انتظار به گریه  و ناله افتادند 
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موضوعات شامل  آورده شده  غرض بحث و گفتگو بر !  نخبه گان  مجلس بزرگان و دیدیم که وقتی 

 مين  ٣٩فالسفه و دانشمندان   چهل گانه تقسيم شدنددر اجندای لویه جرگه عنعنوی به کميسون های 

به روی  ٣٩رقم که  کشف کردندبا بصيرت ویژه مافيائی یافتند و در!! مبارکه  آن مجلسکميته

وف مافيا ئی بينان معر فالیک رقم مالل آوری است و درنزد حکمای برجسته ومحاسبات ا بجدی 

یعنی اعضای باید حرام اعالم گردد و ما  ٣٩عدد بنأ فرمان دادند که اصوأل و شرعأ ! ُشگون دارد 

در عالم نا آگاهی به اثر توطئه های دشمنان دین و ميهن  را ٣٩محترم و جليل القدر کميته مبارکه  

 و بدین نام در به حساب آورند چهل و يکمباید اعضای کميته  لحظه همين از پس  می خواندند ٣٩کميته 

   !! تاریخ افغانستان به ثبت رسند 

  ادامه دارد 

  يار زنده صحبت باقی 

  

   رفته است بکار سردار است و در فرهنگ باستانی افغان ها به سردسته ها و اميران قافله باشی کليمه ترکی است که به معنای   :١


