
 ! ائتالف میکنندباهم  داراکوالها                            

 

 
متولی نور پیش بود اخبار یکی از شبکه های تلویزیونی را که گفته میشود با عطا دمحم خان دوسه روز

روضه شریف بلخ تعلق دارد می شنیدم و می دیدم که ناگهان چشم ام بر چند چهره مشهورنا متجــانس  

گری میکروفون جلسه را در دست کشور طی یک نشست ضیافت گونه یکی پی دی سی "سیأ " 

را از منبر جلسه بیان  داستان  تکراریی  یکنواخت و دلخراش ائتالف سازی و جبهه سازیند و فترمیگ

 . می فرمودند 

 
احمد ضیأ مسعود برادر نخستین سخنران این جلسه که خود را از برگزار کننده گان وانمود میکرد  

خاص رئیس دمحم اشرف غنی در امور حکومت داری سابق نمائنده هرمان ملی زنده یاد احمدشاه مسعود ق

 . خوب بود که وی آن اجالس را از ضرورتهای اصلی افغانستان امروزی دانیستند 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqpnd 

!   وشگفت انگیز حیرت آوراسمی که برآن گذشته شود جدید بود اما خبر تشکیل نوع ائتالف و یا هم هر

و لی به یاد استدالل آن منبریی معروف و مرحوم   !مبارک گفتیم قدم این دالالن مافیا و چکمه پوشان 

تو که می گوئی بچه » : افتادیم که خطاب به یکی ازچنین شخصیتها اما در حوزه دیگر زندگی گفته بود 

زیرا چهره های که در این سریال یکنواخت وخسته کننده رول بازی میکرد  «پدرت هستی سند داری ؟ 

هات ـــالف ها و جبــن بار ائتــوشت صد میــنتوانیسته اند سرنکسانی نیزدرآن اشتراک داشتند که هنوز

بوجود آورده بودند و پس از سی ها غنیمت ها و کر!! عادالنه تقسیم را  که به هدف   سی" سیأ " 

 . تعیین کنند نفرت انگیزی از هم پاشیدند به نحو  مدت کوتاهی 

http://www.dailymotion.com/video/x6cqpnd


 
زندگی فردی  بود اما لزومأزگاری کشور افغانستان هرچند فقیردنیا هم دنیای مسخره ای است رو 

آن با  پیشرفت و ترقی عمومی و  متحرک  حلقه هایکه ِگره خورده بودباهمان زنجیری اجتماعی و

تا به جزم ساخته اند را که عزم  محترم غارتگرانحاأل این چکمه پوشان و. می چرخیدتمدن جهانی 

 !خوش آمدند  برسند  ای  ثروت های به باد اورده
http://www.dailymotion.com/video/x6cqqp1 

بِویژه طی هفده سال حاکمیت اندیشیدن به منافع شخصی که در روند چندین دهه فاجعه اما واقعأ به جز  

 اباربای به شیوه روبه زوال و متروک ء جزیره یک  که افغانستان مانند آنها ای غارتگرانه قالبی و

رهبری می شد  «!!لک  لی و نصف   نصف  »  عروف ــــومشده قدیس ـــتی فقط به فورمول ـــرعیت
به که از وجود افغانستان بیماراستخوان های  آخرین غارت به جز مدون ملی اجندای  وراهی ی  نقشه

از میان اند و گمنام ملت  نخبه گانحضرا ت براستی هم اگر واقعأ این  خود دارند ؟جا مانده اند با
ای مجرب و در انطباق با را به عنوان نسخه بدون خشونت عقالنی و یک راه حل مردم برخاسته اند 

نهضت ها ی عدالت خواه  ءهمهشکی نیست که ! وضعیت عمومی مردم فقیر افغانستان ارائیه فرمایند 
داعیه دفاع ازاستقالل و آزادی مردم را دارا اند داشتن یک اندیشه ی پویا ، عقالنی  ی کهو اصالح طلب

و متناسب به شرائط کشور ، همچنان هم سطح مردم زنده گی کردن از پایه های اصلی و اساسی یک 
بسیاری ید حرف بزنید وشما که میتوان. یند به حساب می آ ملی و سرتاسری  حرکت آزادی بخش

سخت نا جوان مردانه و فرا خوانید با وعده های سر خرمن را  این میهن گرسنه گان و درمانده گان از
خویش که در رسیدن به مدینه شیطانی درد های مصنوعی وازو، ود تان غیر منصفانه است که از خ
 خواب دیده اید سخن بگوئید

http://www.dailymotion.com/video/x6crw6q 

و امستردام های لندن افتیده که در خیاباندر کشوری که سرنوشت تاریخی مردم آن در دست بچه های  
کرسی بر وهیچگونه آشنائی ندارند با فرهنگ و عادات جامعه  و توکیو و نیویارک به دنیا آمده اند و

 . جایگاه نفرت انگیزی خواهند یافت نسل های آئنده  در وجدان تاریخی و اجتماعیرسیده اند  وزارت 
http://www.dailymotion.com/video/x6cru6o 

 اید این مطلب را بر ندانیستن زبان دری یا پشتوی یک وزیر تلقی نمود اینجا تحریف تاریخ است  وبس نب

و که روزگاری مهد تمدن ها و بزرگترین فرهنگها اما عزیز افغانستان فقیردرودیواردرحال که از
براه  الف و پتاق  دالالن ثروت و قدرت مسابقهفرهنگ قدرت و ثروت موج میزند اصالت ها بود 

در راه اهداف سنگواره ای را و  ای متکبر بی مروتخواسته باشید آدم هوقتی میگویند . انداخته اند 
بصورت مصنوعی معتاد  ه کنیدآنکه ظرفیت ها ی واقعی شانرا محاسببدون  آنها را تان استفاده کنید 
اشباع غرائز ده و شریان های مصرف را باال برآرام آرام ،   وقتی آنها معتاد گشتندبه مصرف کنید 

بزرگترین سرمایه شان که هویت آنها بر با تحقیر اعتیاد اعتیاد را نیز ببندید در آن صورت میتوانید 
مسأله کل هرکس در الک خودش چنان فرومیرود که از است که دراین صورت . تسلط پیداکنید ست 

یک این از مصیبت های  .سخن میرانند پهلوان پنبه ای  دبیات مانده و به اامعه غافل سرنوشت ج
 نهضت،سازندگی پیشرفت واندیشه مترقی و پیشتازعقب نگه داشته است که در آن بدون داشتن جامعه 

حاج آقا ببینید این . نمایند میشامل در قدرت مافیایی ظهور بدست مافیای و پیشرفت  های بنام اصالح
س وزیر حکومت ارباب تصب ننگرهار وسپابق والی منسحاجی عبدالقدیر مرحومظاهر قدیر فرزند 

http://www.dailymotion.com/video/x6cqqp1
http://www.dailymotion.com/video/x6crw6q
http://www.dailymotion.com/video/x6cru6o


که در حکومت صد در صد اسالمی مجاهدین زمام والیت آنگاهی  که گفته میشود کرزیخان حامد 
عهده داشت شهر جالل آباد مرکز آن والیت را در بدل را برهمیشه بهارننگرهار مشرقی یا همان 

جنرال نصیرهللا بابر وزیر  به بطور سربسته  نا چل ساخت دره آدم خیل پاکستان هفتصد میلیون دالر
قدیر و با ؤرود جنگجویان طالبان به شهر جالل آباد آقای حاجی عبدالبود واگذار نموده  داخله پاکستان

در کنفرانس مطبوعاتی ای که در حیات آباد پیشاور برگزار نموده بود حمایت اش را از تحریک 
 طالبان اعالم کرد

 
و گفت ما بخاطرحکومت شرعی ای که جهاد می نمودیم آن هدف مقدس تحقق یافت و دیگر حاجت  

حاجی عبدالقدیر که  مرحوم برادرمعاون کنونی شورای عالی صلح حاجی دین دمحم  به جهاد نیست و
و در دوران جهاد علیه ارتش برعهده داشت  راشاخه خالص   حزب اسالمی یو سرپرست تمعاون
منحل اعالم چهارده سال جهاد را به پیش برده بودند خالص  دمحم یونس  مولویمرحوم برهبریی  سرخ 
 .داشت 

http://www.dailymotion.com/video/x6cqq2a 

در که وارث بال منازعه والد اش میباشد و یکجا با کاکایش حاجی دین دمحم اما حاجی ظاهر قدیر  
پس از آنکه با پولهای باد آورده نمود از دمحم اشرف غنی احمدزی اعالم حمایت  ۴۱۰۲انتخابات سال 

و متهم به مردم در پارلمان افغانستان رسید سازمان اطالعات ارتش پاکستان به کرسی نمائنده گی 
خود را از این اتهام پاک و منزه نشان داده خودش  قاچاق آرد از پاکستان گردید بخاطر اینکه به زعم

 :باشد گفت 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqm3b 

به ثبت سه صدو شصت وپنج میلیون دالر  به حیث وکیل پارلمان درائی های من قبل از انتخاب شدن 

اوقات اعتراض میکنند که وکالی پارلمان این همه موتر گاهی برخی از وکیل صاحب ها . رسیده است 

ها را از کجا کردند ؟ و این خانه ها وقصر ها را از کجا کردند ؟ ظاهر قدیر از همین درائی شخصی 

با این قدیر ظاهر خان  بدون شک وقتی حاج آغا !! .شخصی دارد ون سه صد عراده موتراش همین اکن

یک دامی مردم فریاد سخن گفتن از گوید طبیعی است که بطبقاتی و اشرافی سخن  گرایانه  دنیا ادبیات

ظاهر که حاج آغا و خجالت آوراست  انگیزسخت شگفت . گسترده اند است که برای اسارت بینوایان 

با وقاحت از تعهد با منافع وقتی رشته سخن در دست میگیرد  نشست مافیائی  همین درخان قدیر 

 .افغانستان سخن می گوید 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqp12 

این محفل دُرفشانی های نمودند که نه در نیز  ی انسان نمادیگر سران این گروهی از داراکوالها  هرچند

به آن اشاره نمود اما سخنان دوتن از اعضای ارشد این جمع میتوان به دلیل ضیاع وقت شریف عزیزان 

بحیث دهنده جناب احمد ضیأ مسعود که پربرکت و رهنمون مبارکه را از یاد برد ، نخست سخنان 

معاون جمیعت اسالمی افغانستان خطبه می خواند و در سخنانش بدون آنکه به حمایت های افراطی اش 

یک در !! از دمحم اشرف غنی احمدزی توجه داشته باشد که زمانی در اوج تشکیل حکومت غنیمت ملی 

 :آتشین چنین گفته بود   خطبه 
http://www.dailymotion.com/video/x6crb53 
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با مختصر چندان دور بلکه در گرماگرم فعالیت های انتخاباتی  اما بدون آنکه بداند در گذشته ای نه

تبصره ای که بر چگونگی پیشرفت مذاکرات میان دو تیم انتخاباتی که به مرحله دوم واگذارشده بود از 

در حالی را به وی وعده نموده بود  ومت وحدت ملی حک که گویا ریاست اجرائیهتعهد دکتر اشرف غنی 

اما اکنون بار دیگر نشستی را . ! گفت وی نیز از همان برادران مجاهد بوده است یاد آوری نمود که 

 شخص مبارک دیگری که انگیزه مخالفت این جمع به. د تدارک دیده است تا اگر به نان و نوای برس

اه بود که وی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی طلوع آنگشده بود اش برکناری و یاهم تبدیلی 

 . گفته بود نیوز 
 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqoep 

 و مقاومت پینه میزند ؟خود را به جهاد رازق آغا عبدالکندهار داروغه 
سخن می گفت با ادبیات  پایلوچی که  یعنی عبدالرازق خان دوستان وعزیزان میبینند که داروغه قندهار

شجرة النسب تشکیالتی اش را بدون آنکه بداند احمد شاه مسعود قهرمان ملی چه وقت و چه زمانی 

 مبارزه زده بود ِگره می زند  به دست

 
رژیم دکتر نجیب هللا  صدیق  یا ن و راهاما شخصی موسوم به عبدالجبار قهرمان که از بازمانده گان 

 : محسوب می شود در یک مباحثه تلویزیونی در باره عبدالرازق خان داروغه کندهار چنین گفت 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqohi 

 !همایون همایون بر خود عریضه میکند وقتی 
شهرت ون خلقی به همه شرکت کننده گان این ضیافت سخنان همایون همایون که به همایاما نسبت 

سخنان شگفت انگیز وجالبی بود زیرا است از والیت خوست به پارلمان رسیده  به نمائنده گی وداشت 

قه ای استوار باشد بر خود عریضه نمود و گفت که من از لویه وی بدون آنکه بر فاکت ها و مدارک ث

اگر بحث !! وامروز قدرت پیش آغای اشرف غنی است و اشرف غنی از لویه پکتیا است پکتیا هستم 

مجاهدین با عرض معذرت که من به مجاهدین نهایت زیاد  روی ازین باشد که قدرت تقسیم شود بین

 احترام دارم 
http://www.dailymotion.com/video/x6cqpjd 

زیرا اشخاص وافرادی بودند که از خاطر همین وطن جنگیدند و سربازان روس را که از کشور دیگر  

ولی جهاد فی سبیل هللا برای خدا است نه تهاجم آورده بودند بر افغانستان آنها را از این خاک کشیدند 

من می خواهم که در اینجا واضیح و قاطع بگویم که ما از تمامی اقوام از تمامی !بخاطر چوکی 

سیاسیون یک یا کمیسیون یا کمیته ای را ایجاد کنیم که بفهمیم که مشکالت افغانستان در چیست ؟وما به 

مه !...کدام طرف رفتنی هستیم ؟ مه ترس و تشویش مه ازین است که افغانستان طرف تجزیه نرود 

دست خوست بود پکتیا هم دردروبود  اکثریت قدرت دردست پکتیانجیب وقت دکتردراست  د مه ای خوب

ثریت قدرت در دست پنجشیر بود و هدین آمدند اکعدالت مراعات نشده بود ولی بعد از اینکه مجا

م دیگر را صادقانه بگویم که عدالت مراعات نه شد ،هر قومی که آمده او عدالت را مراعات نکرده اقوا

اند ولی مه که امروز دراینجا هستم وقتی که از پکتیا هستم و در حاشیه برده و برایشان قدرت را نداده 

ما از آقای اشرف غنی هیچ که از تیم انتخاباتی اشرف غنی بودم رت در دست پکتیا است ، ووقتی قد

ما .است ، مه می بینم که به اقوام دیگر بی احترامی است چیزی نخواستیم ولی من میبینم که بی عدالتی 
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که خوب از پکتیا است یا از هرسمتی که است بی می بینم که یک تیم خورد و کوچک وریزه ای 

کنیم به شکلی که هم از تمامی احزاب ائتالف را ایجاد می.!!...عدالتی میکنند پهلوی شما ایستاد شدم 

فغانستان دقیق می اقوام هم از تمامی سمت ها درآن شامل باشد و روی تمامی مسائل اسیاسی هم از تما

د دارد فرض کنیم این تیم ود و باالخیره بطرفی حرکت کنیم تا بفهمیم که همین تیمی که فعأل وجوبحث ش

 ........ نباشد ما وشما میتوانیم عدالت را تأمین کنیم ؟ 

 
که با همه ساده اندیشی اش گاهی تصور میکند که غیور خوست مردم  شاید آقای همایون خان نمائنده 

شاید کافی است تا با جلب حمایت مافیای یکی از کشورهای بزرگ جهان و منطقه که در حوادث 

دوشید و مظلوم افغانستان را کشور باقیمانده ای افغانستان از دیر بدینسو دست باالی دارد بتوان شیره 

متوجه نیست ویاهم  ان شاید جناب همایون خ .!! ارکه ارگ قرار گرفت ـــدر صف خادمان خانقاه مب

را دردام رنگین شبه قدرت انسان باشنده این سرزمین  بدینسوندکه ازدیرنه فرموده ا و دقت الزم  توجه

و بر اساس قالب شود میکه دیر بیدارآورده شده در ی شکلبه انسان امروز جامعه ما . اسیر ساخته است 

خشونت و حساس در وحشت و هر گونه مخالف به عنوان یک انسان . های چهار قرن آخیر می اندیشد 

 مولود  انسانکه  به عرض رساند باید و استعمار جهت اطالع جناب عالی بیگانه گی  گونه برابر هر

زنجیر با دین ومذهب عقیده و اندیشه و  هرگونه تر از البارا رقی جوامع ش اکثریت و این سرزمین 

و بر ما قبوالنده اند که به جای ریشه ها مشغول . به اسارت درآورده اند محکم برده گی معاصر های 

در آورده اند که گویا در دوران رژیم  نه میدانیم این آمار را جناب وکیل صاحب از کجا. بیشه ها شویم 

قدرت  ز از هواداران آن به شمار میرفتجناب همایون خان نیکه خانواده محترم  دکتر نجیب هللا 

با هم صداقتی که داشتند در هر دوره ای از تاریخ  خوستالبته مردم بود ؟  خوستم مرددردست 

کیل صاحب  می فرمایند و در محضر و و از جانب دیگر وقتی حضرت. فریب دغلبازان را خورده اند 

یک جمع نسبتأ رسمی به آواز بلند صدا میکنند که وی به دلیل حمایت از مظلوم در کنار شما قرار 

تلف شده است این تلقی ماسوا از اینکه در ادبیات گرفته است زیرا می بیند که عدالت دیگر اقوام 

سوال . را ساده اندیش معرفی میکند یل صاحب کوجناب بر خود نامیده میشود  عریضه  فلکلوریک 

 های مهم وحیاتی  که نگاه جناب وکیل صاحب به مؤلفه بزرگ و مهمی که به وجود می آید این است

 ؟. از کدامین منظر مینگرند د نچیست و آنچه را که امروز در جامعه افغان سپری میشوعدالت و صلح 

 

 



 


