
                     * تيری زند هدف بر غلط به  نادان کودکی که باشد گاه
Uسپيدار و ارگ ميان» ! غريبم من ننه« سبک به ها رقابت 

 
U پيوسته به گذشته قسمت يکصدو بيست وپنجم: 

اليسنس دريوری را گرفته و در عرض يکسال چندين بار تصادف کرده که تازه  را شخصیميگويند 
آقا ديگر بسيار خراب کرده ای در فاصله يکسال :  محکمه بردند ، قاضی محکمه به او گفتبود به 

چهارتا رهرو را زير گرفته ای و اين خالف قانون است ، مردی که در محکمه حضوريافته بود با 
  آقای قاضی مگر مطابق قانون در طول يکسال چند تا رهرو را می شود زير گرفت ؟: سادگی پرسيد 

 
از وسائل ارتباط جمعی را  افغانستان  دوسه روز پيش بود که خبرتدوير اجالس انجمن واليان بازنشسته

د که تاريخ تعيين کرده اند و گفته انمشروعيت دوساله ای حکومت وحدت ملی م برای ختکه آنها شنيديم 
غير ماه سنبله سال جاری  م۲۹ با ختم ميعاد دوساله حکومت وحدت ملی افغانستان اين حکومت پس 

 ،س از آن مشروعيت ندارد پقانونی است و 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=gdCTLFoWQCMU 

 انورالحق احدی خليفه  شخص  يکی از مريدان خانوادگی خانقاه طريقه قادريه شريف پيوست به آن 
که چهارده سال تمام از افغانستان  ملی  يا جبهه نوين حکومت وحدت ملی ر خود خوانده اپوزسيونرهب

با حفظ تمامی امتيازات همين اکنون نيز و يد دمحسوب ميگرنازدانه های نظام کنونی مافيای شريف 
اداره حاکم کنونی را يک تنه به ميدان آمده  قدرت و ثروت و اعتياد به  ءغريزه بر مبنای  فقط  مادی

مانند همکاران ديگر ايشان که از تربيون انجمن واليان سابقه افغانستان سخن ميگفت حضرت انورالحق 
 م اکنون غير مشروع دانيسته است ، آغا نظام کنونی را از ه

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=TQc87lQcamsU 

! سايه حضرت خليفه صاحب انورالحق احدی بر سر همه گان مستطاب باد ! همه ما گفتيم بسيارخوب 
مافيای شريف  های و پس از يکنيم دهه چريدن در علفزار اکنون  اما جای اين سوال باقی است که چرا

ما زياد دورنه است ؟ در مخالفت با رژيم مافيائی قرار گرفته منافع ملی روعيت دولت ها و به فکر مش

https://www.youtube.com/watch?v=gdCTLFoWQCM�
https://www.youtube.com/watch?v=TQc87lQcams�


حضرت دمحم اشرف  ميرويم توجه جناب احدی صاحب را به حمايت های افراطی از متفکردوم جهان
تا . شمار ميرفت معطوف ميداريم انورالحق آخندزاده نيز به ياران بيروتی که از قضأ  غنی احمدزی 

از امتيازات  مظلوميت و شرافت ملی آنها را در دامیهرچند باشد که مردم بی دست وپای افغانستان که 
 .قضاوت نمايند آخندزاده صاحب احدی ته شده در باره سخنان کنونی به اسارت گرف

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=gThRFIAPgYcU 

که اين آقای حضرت انورالحق آخندزاده نه تنها بحيث يکی از عناصر کليديی رژيم  :بينيد عزيزان   یم
بسياری از رجال انديشه ها وافکار خودرا تنها وارث برحق بلکه به عنوان روشنفکری که کنونی حاکم 

رهبر و بنيانگذار نهضت ملی افغان ملت همچنان  غالم دمحم فرهادا مانند تاريخ کشورم ملی برجسته
از بزرگترين مشاهير تاريخ آزادی خواهی کشور و ديگر  موالنا قيام الدين خادممرحوم استاد 

ازی ـــتماد مردم را به بــباور و اعمی دانيست چگونه  افغانستان  مبارزان اصالح طلب ملی و مذهبی
 ؟  ود ه بــــگرفت

 
 اين سوال در ذهن عامی ترين افراد اين جامعه نيز مطرح بود که وقتی مردی که شعار مبارزه با

سخن  بيح می چرخاند و درباره کسیمانند تسرا صبح وشام و تحکيم عدالت اجتماعی استبداد  تبعيض و
چگونه با اين تفاؤت فاحش کنونی مالک که چندين سال با وی رفيق گرمابه و گلستان بود  ميگويد 

اداره عمومی اصلی و قبل از آنکه مردم بر چگونگی ضعف ها و کمبودی های هايش تعويض ميشود ؟ 
شک پيدا سياسی آخندزاده انورالحق احدی  وبلوغ ابتدائی ان آورند ، نسبت به تدبرکنونی سخن به مي
مقتدای فکری وسياسی که را مناسبات کسی نتوانند  مريدان ساده انديش آن حضرت  ميکنند و اگر همه

تشخيص بدهند ، ميتوانند بر راه حل های کنونی که وی بيان می فرمايند می شناسند و ستند خود ميداني
هرچند انجمن واليان سابق قول داده که يک طرح . ميبينند که به هرحال هرآنچه هست ، طبيعی نيست 

همه جانبه برای حل بحران افغانستان را با همه طرف های سياسی مورد بحث قرار خواهند داد اما 
در کيسه های فرد فردی از اين تشنه و سقوط آن مردم ميدانندکه اگر اين بار طرح انهدام کامل کشور 

اما هيچکسی ندانيست که آغا داماد لنگرخانه حضرت انورالحق .گان قدرت و ثروت خواهد بود 
آخندزاده برای حل بحران کنونی جامعه داری چه طرح و ارائيه چگونه گفتمانی است ؟ آنچه را که 

 از تربيون های عمومی مطرح می فرمايند  حدی به عنوان راه حل های نابب آاکنون آخندزاده صاح
و  عنعنوی  لويه جرگه همچون فراخوانی ای ی به ميعاد گذشته توهم زأ و معجونبه جز تعويذ نويسی 

 . بيش نيستند هم تشکيل حکومت موقت يا
 حکومت وحدت ملی ؟ قانون اساسی و ياهم موافقتنامه  وثيقه مشروعيت از

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


 افغانستان به نقاطی برميخوريم  وحدت ملی موسوم به  دوساله حکومتدر باز بينی نقاط ضعف کارنامه 
و تمدن مارا مورد تحليل حوزه تاريخ و جامعه شناسی حوادث کنونی جامعه   ردما و همه کسانی که  که
ای اصولی و بنياديی  و پارادُکسهای  يچيده گی هاپنه ميتوانند از برخی متأسفانه رزيابی قرار ميدهند و ا

سيستم کاريکاتوری حاکم بر سرنوشت معيوبيت اعتقادی و اصولی که عوارض اصلی انکارکنند 
که حوادث مربوط به  همه انانی اين حالت با چنين وضعيت به ما و . افغانستان باستانی به شمار ميروند

تحليل و کنکاش می گيريم حق غير دينی مورد  در آئينه يک انديشه اعم از دينی وجامعه افغانی را 
ه ای ـــرا به روحيـــيتی و فعاالن آندهد که نظام حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان را متهم به بی هومي
و قواعد نه ميتوان اين نظام حاکم را به اسم دين دليل که بی هويتی ب. متهم کنيم "من زنده جهان زنده "

در يکی زيرا نه ميشود . و تعبير کرد تعريف و مروج در جهان معاصر هريکی از نظام های حاکم 
بسنده کرد و عقيدتی يک مکتب و ياهم يک جريان سياسی و انتصاب تنها به تظاهر بر مراحل تاريخیاز

من اکيدأ . را وارث يک جريان فکری وسياسی بناميم  سی "سيأ  "برجسته برخی از رجال هرچند
های  باوردارم که بدون داشتن يک تفکر زنده و پويا نه ميتوان حرکت و نهضتی را در مجموعه

 . و فکری به شمار آورد  تشکيالتی
 !قانون اساسی ازومعيوب  پاراُدکسيالاشرف غنی برمشروعيت عبدهللا وتأکيد 

هرچند هيچ يکی از سهمداران شرکت سهامی موسوم به وحدت ملی افغانستان که پس از انجام انتخابات 
و با تصويب  John Forbes Kerryتقلبی آخير رياست جمهوری افغانستان به اثر مداخله جان کری 

معروف فورمول بصورت مساويانه و برقواعد احکام قانون اساسی افغانستان  موافقتنامه کامأل متضاد با
 .بوجود آمد "لک  ف لی ونصفُ نصُ "

 
قانون اساسی با  تقابل حقيقت درد ناک بدون شک در کارنامه دوساله حکومت وحدت ملی افغانستان  

 ....ت ملی  مشاهده ميشود موافقتنامه تشکيل حکومت وحد
  

 
 

 ازحکايت گلستان سعدی  *

 


