
 *!ارگ  یَکل و کد وميان  زرگریجنگ                
           !!نفَس کشيدن موقوف                         

 
U پيوسته بگذشته بخش يکصدو بيست وچهارم : 

 ايجاد )۱(نارگيل در را كوچكي سوراخ ميمون شكار براي شكارچيان ،قديم  هندوستان درکه  ميگويند
 به را اش دست ميمونوقتی .ساختند  مي اش پنهان خاك زير و شتند گذا مي آن در کيله  يك. ردندك مي

 چون بكشد، بيرون را اش دست توانيست نمي ديگر ،انداخت  مي چنگ کيله  به و ردبُ  مي نارگيل داخل
 ميمون. كند رها را ميوه نيست حاضر كه اين خاطر به فقط. شد  نمي خارج سوراخ دهانه از اش مشت

 . گرديد  مي شكار سرانجام و ماند مي معطل ناممكن جنگ يك درگير

 
دود سياهی به  ،  دو سه روز پيش بود که ازدود کشهای قصر سپيداريکی از کاخهای مجلل خانقاه ارگ

، دود غليظ وسياهی که چشم انداز تاريک پيچيدقلعه بيگی ارگ درآسمان  زانارضايتی  آشکارنشانی 
آن حکومت مهر ابطال ريکترساخت و برمشروعيت کاذبی از افغانستان را تا" مالی " حکومت وحدت 

 . گذاشت 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=q5gtztSLBfsU 

وماندان اعالی قمانند سر ی القاب خارجه امريکا وزير جان کریپارادُکسيال  راه د در نقشههرچن
و سائر فصل های متعلق به صالحيت های رئيس جمهور رئيس  –بانوی اول کشور ،  نيروهای مسلح 

و کامأل تعطيل گرديد  بصورت مجهول ناديده گرفته شدافغانستان مندرج در قانون اساسی  جمهور 
موافقتنامه دری که ن معينتا زماموافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان مصلحت مندرج درزيرا

 موقتأ تعطيل گرديد ،درج گرديده است افغانستان موسوم به حکومت وحدت ملی 

https://www.youtube.com/watch?v=q5gtztSLBfs�


 
نه ميتوان در زمان دوره حکومت وحدت ملی افغانستان برمفاد برخی از صالحيت های رئيس  لهذا 

ست  "ريأ"هردونهاد يعنی افغانستان درقدرت سنتی  اما در کاخ  نمود ،آن استناد بر دولت جمهور و 
را بکار " ظل الهی " يی ادبيات و ترمنولوژحکومت وحدت ملی  ست  "ريأ  "هم چنان اجرايوی و

از مفرادات آن  ای که بسياریقانون اساسی  بر مندرجات نيزادبيات اين  حقوقی  وبرای توجيه .ميبرند 
واقيعت اين است . طرفين مورد تعطيل قرار داده شده اند اتکأ می نمايند به گی نبه دليل مخالفت و سرت

کشورها برای نخستين  بصورت يک کپی کاريکاتوری از قوانين ديگرکه قانون اساسی جديد افغانستان 
 پاليسی مرکز که از سوی  افغانستان اساسی قانون در اسالم و دموکراسی بار در کنفرانس موسوم به

مستشرقين آن و پس از فلتر بود شده تدوير امريکا  RAND راند  مؤسسه به وابسته پاسيفيک آسيای
در تناقض با گذشته تاريخی و تمدنی افغانستان به عنوان قانون  کنفرانس بصورت ناقص و معيوب 

عملکرد وامات اقد اکثريتطبيعی است که بر سالمی افغانستان تصويب گرديده است اساسی جمهوری ا
 موافقتنامه چنانچه در تناقض با تضاد واقع می گرديد در مافيايی افغانستان  حاکمان ها وروياهای 

 با شعار های واهی و کاذب بپوشانند ،حکومت وحدت ملی افغانستان  نتوانيست اين عيب بزرگ را 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=q5gtztSLBfsU 

Uارتزاق ميشود پيدار حرم سرای قصر سکه در "!!حکومت وحدت مالی " رئيس اجرايوی ، عبدهللا  آقای عبدهللا 
فرهنگی  ارتقأ و انتقال  ه قانون اساسی جديد افغانستان بدون آنکه زمينه های تدريجیواقيعت اين است ک

و فرآيند باور های متحجرانه ای که مغائر با روح راستين  مذهبی مانند افغانستان فراهم آيديک جامعه 
اسالم به فرهنگ مذهبی مردم تبديل شده است با دموکراسی و مردم ساالری واقعی تلفيق گردد 

تيازات و ـــنسخه مجرب امسپس با و B52 بمب افگنهای بصورت کاريکاتوری و مستعجل نخست با 
نسخه  چنين طبيعی است که در آئينه . ِگره زده شد" ک لَ  و نصفُ  الینصفُ "      روفـــول معـــورمــــف

پنج نی گذشته ی و تمدتاريخجامعه ما و کسانی که برعظمت شهروندان اکثر " نقل مطابق اصل " 
و شعار های واهی  .و ريأ مبتال می گردند به بيماريی دروغ  فخر فروشی ميکنند هزارساله خويش 

حال گريختن بود و پرسيدند ی که چلپاسه با ناراحتی درروفــــمع مصداق ضرب المثل سرميدهند وبه 
آدم  يم من و مار الال" و ی در جواب گفت که ميخواهم پنهان شوم که  که چرا ميگريزی چلپاسه جان ؟ 

 " کشتيم  ار
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5gtztSLBfs�


 
 ! دلکشأوسپيدار  یجنگ زرگري درنقش شاه غالم کرزی            

زندگی  آغاز مجبور شد تا حرم سرای ارگ را برای حامد خان کرزی  وقتی حضور اعليحضرت
 وارد ارگ تازه رئيس غنی مسافر  همسر لبنانی االصلهمان روال جان غنی  يا "بی بی گل"شاهانه 

و يک سخنرانی ترتيب داد نشينان  وداع با قصر تاريخی ارگ وارگ ترک کند برای آخرين بار مراسم
که در انتخابات ريأست جمهوری به نمائيش افغانستان ملی مردم اراده آزاد مفصلی به پاس تبلؤر 

غريزه ء مهار ناشدنی  رنج می برد قدرت و ثروت  از تب شديد درعين حاليکه .نمود ايراد  ندگذاشت
سخنان در آخرين بخشی از وج می زد ماش  چون گرد بادی در وجود شهرت وبسياری غرائز سطانی 

در باره اختالفات بوجود آمده ميان دو تيم رقيب انتخاباتی اينگونه ابراز نظر فرموده سادو مانند خود 
 .بود 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=7fToz7FwunMU 
 

با  بود  توانيستهکه ده سال تمام ميدانيست که در طی چهارحامد خان کرزی واالحضرت البد آقای 
ريشه های نه تنها  موجود در افغانستان و طبقاتی عادالنه مناسبات غيربره استخارميخ تحجرو کوبيدن

دزدی بذری از در برابر فساد و غارت و آدم ُکشی در احادی از جامعه بخشکاند بلکه واکش روانی از 
ير و جنگ زده افغانستان فقجامعه سنت ارجمند دروفرهنگ  مثابه ناموس مردم را به ، فساد و تجاؤز بر

با ميتوان که قدرت باز ميسازد را پس ازپر ازدالر و يوروباراتی استخاينجاست که بکس های  .بکارند 
ضاع پس از قدرت وی جاللتماب کرزی را در اونقش شگفت آوربه تاريخ چنين نگرش مادی داشتن 

 تاريخ افغانستان قرار دارد ؟  از کجا یکرد وديد که پهنای اين پروژه درارزيابی 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fToz7FwunM�


 !يک پاسخ مجهول......هزار وعده خوبان و                  
يکی از  در ميشود که چندروزی *"نباشد" غنی رئيس طوريکه خواننده گان محترم استحضاردارند اين 

منبری که  هرمجلس وهردر و می کند  را تمرين  جعل و فريبقصيده های ازسياست زورخانه های 
ذشت حريف را ندهند ، خواب اش نه ميبرد ، زيرا مساعد گردد تا جواب اظهارات خوب يا برايش 

مانند ولسمشر و کوچه وبازار و با همان واژه های شيوه ای پائين تراز ادبيات آخيرأ ملتفت شديم که با 
برخوردارنيست هيچگونه جايگاه حقوقی از که در موافقتنامه حکومت وحدت ملیرئيس جمهور وغيره 

 .  می فرماييد ارائيه عبدهللا عبدهللا را به زبان فيلسوفانه اش اتهامات ،پاسخ 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=SOkmisaKcU8U 

 
 ود نمارائيه  اتهامات را  تمامیجواب تلويحی به زعم خود روف دلش خنک کرد واکنون که به قول مع

مسأله فساد  متفکر دوم جهان دمحم اشرف غنی هرزمانی که من يعنی حضور : و با سر بازار گفت 
که من ضد  اداری که به روايت صحيح از قول دمحم اشرف غنی کالن ترين دشمن تان است ، هر بار

رئيس ! گرفته صدأ می برآيد که او مردم  فساد اقدام ميکنم از يک بخشی که از آن صد ها ميليون
هر مطلبی که در حوزه مديريت اما نه ميگذارد !! ت را در دست خود انحصار ميکند جمهور قدر

 !! می فرمايند ا توجيه فيلسوفانه آنربوده باشد به غلط يا صحيح مطرح جامعه 

 
 

چنانچه همين معادله انحصار قدرت را نيز بصورت قطعی بحيث يک تعرفه علمی جامعه شناسانه 
آيا در افغانستان قدرت ! خواهران و برادران : تاريخی به تاريخ افغانستان رجعت ميدهد و می فرمايند 

معنايش گوش کردن است ، .وطنداربودن ، همشهری بودن معنايش اشتراک است انحصار ميشود ؟ 
اگر فساد اداری را از ميان نبريد خواهران !!معنايش تحمل است با طرح است بازبه اراده تطبيق است 

ما ميدانند که عوام مردم هرچند از دير بدينسو حتی .!! وبرادران آئنده شما به نخود سياه مبدل ميشود 
يغ جوبلند آواز وفاقد عقالنيت الزم باشعار های ميان تهی برای ميخواهد !! جهان متفکر  دومين  اين

انحصار  چگونه مسأله  رئيس غنی که حضرت می ببخشد ، چنانچه ديديدمشروعيت علممتد زدنهای 
ارتباط وطنداربودن و همشهری بودن  با مفهوم  و مجعول  را بصورت مجهولقدرت درجامعه افغانی 

در حاليکه مسأله فساد اداری را نه ميتوان با تغيير در رجال و شخصيت ها بصورت بنيادی  !ميدهد ؟ 
حل وفصل نمود بلکه مسأله مبارزه با هرنوع فساد مستلزم اصالحات بنيادی در تمامی ساختار های 

بدون اصالحات بنيادی و همه را زي. عدالت اقتصادی و اجتماعی ميباشد  تحقق  جامعه به شمول مسأله
ب که عملی شوند فري هر اسم و رسمیگير که تغيير در ساختار ها را نشانه گيرد هرگونه تغيير با 

تاريخ پيشرفت ناميده خواهند شد البته الزمه ای اين فرآيند داشتن تفکر و انديشه عدالت بزرگی در 

https://www.youtube.com/watch?v=SOkmisaKcU8�


اما . درفرهنگ يک جامعه بايد نهادينه گردد  سراسریبه مثابه نقشه راه اصالحات که خواهانه ای است 
ظ ژنتيکی با اکنون از زبان يکی از نزديکترين وابسته گانش آقای حشمت غنی احمدزی که از لحا

وم جهان و رئيس دولت وحدت ملی افغانستان جناب آقای دمحم اشرف غنی سابق احمدزی قرابت متفکر د
آلوده ه هيچگاه قداست وجدانی اش را با براه انداختن يک هياهوی بی حاصل برادری دارد و به يقين ک

 چه نظری دارد ؟نخواهد ساخت 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=FVQ0Wk4x-ToU 

حلقه خاد سابق هما .....که چگونه اشرف غنی فساد را با فساد ازبين ميبرد ؟ من با صراحت ميگوئيم 
حلقه ای که با اسانی روبط داشت ودر اين چندسال انگليسی ياد گرفت زبان ياد گرفت و زنجيری 
ساختند که چگونه مردم نيکنام را از صحنه دور سازند ؟ يکی از اين حلقه جناب آقای اتمر است که 

  اما....از مقامش دور سازد که توانيست مارشال فهيم را ....شاور رئيس جمهورغنی است امروز حتی م
اينگونه پرده پسر کاکای اشرف غنی و کاکای هشتاد ساله اش نيز  فساد همين حشمت خان غنی از

 .برميدارد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=G77OeDI-m9EU 

سالم  با وی  سی سال ميشود که ما..بچه کاکای رئيس جمهوراست کالنترين دزد است  که  اجمل غنی
رئيس جمهور برخيزد جرئت ازين را کند که اينگونه آدم ها را !، نه با خودش نه با پدرش عليکی ندارم 

 ..پس کند ؛امروز واضح ساخته که چرا مشکل خلق کرده 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=BxgK7__sBegU 

U قيوم کوچی کاکای اشرف خان غنی فعآل سفير در مسکو که در جلسه پگواش اشتراک نموده بود 
ای مزخرف مرا آورده  پيسه مساجد حج هم کشيد به يک شوری و کوچی يک کاکای هشتادوپنج ساله 

دوتا موتر ضد مرمی ..چادر هموار ميکند مثل مال واری خيرات از قوم ما جمع ميکند ر شورا هم د
شريک  غنی  آقای رحيمی رئيس دفتر اش از کميشنکاريی اجمل...دولتی زيرپايش است تا وقتی که 

. ه ميتوانيد تا وقتی که رئيس جمهور ازين حلقه فساد باال نه برآيد شما هيچ وضعی را تغيير داده نهستند 
... 

 
 

 .ميباشد ) Cocos nucifera آن  علمی نامنوعی از ميوه ای است که بنام جوز هندی هم ناميده ميشود و نارگيل: ۱

اصطالح عاميانه ای از مردم نجيب قطغن زمين است که جنرال رشيد دوستم از پهلوانان حين سخنرانی هايش "نباشد ":  *
 برزبان می آورد 
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