
 "C.I.A" شب است و چهره میهن                               

 

 :پیوسته بگذشته  فصل دوم بخش پنجم            
چشم ام بر یک مجلس را می دیدم و می شنیدم افغانستان اخبار تلویزیونی  که چند روزی پیش بود

در میان چند تن  ورئیس شورای عالیه صلح  درمقام  که مردی با سبیل های سفیدافتاد ضیافت مانندی 

بیان می فرمود و درعین "جاگارتا شریف  "از همکارانش در محضر مطبوعات کابل از فضائل سفر

الب و گروه موسوم به حال برویت جنگهای که در تقابل منافع عربستان و پاکستان میان جنگجویان ط

با داعش رابطه داعش در ننگرهار و زابل و سمت شمال براه افتیده اند طالبان را گروهی یاد کردند که 

 :یاد اورشد و گفت وبدون قلقله فرمود کشف ندارد و چنانچه حضرت 
http://www.dailymotion.com/video/x6beghj 

 میگردد   و شاید نسیان مبتالبه بیماریی  انسان  میگویند که پیری را فوائیدی است از آن جمله این که

را وال حضرت حامد خان کرزی مبارکه  تچندین سال معاون کهاین عارضه درباره مدکریم خان خلیلی 

به گمان اغلب اگر از زبان هر موجود دیگری شنیده می شد صد کند زیرا صدق اشغال نموده بود 

که کسی  برجسته ء  یکی از اذناب و مریدانمورد پذیرش خاص وعام واقع می شد اما وقتی درصد 

وبراستی هم شهادت می خواند سالگرد خلیلی آنرا مدکریم خان قتل اش که حضرت سالگرد هرسال  در

  به هر نامید وقتی داستان دلخراش اسارت اش بدست مافیای پنجابی می شنود وی را باید شهید مظلوم

که آقای عبدالعلی نیزهمان زمان ؟ بلکه درن نیست که مزاری شهید بود یا خیرایسربرحال بحث ما

نزد بسیاری قتل رسید در اسالمی توسط جنگجویان طالبان به شکل فجیعی بهحزب وحدت مزاری رهبر

معرفی طالبان به عنوان گروه خشونت پرورمزاری گروه عبدالعلی ونزدیک مرحوم ازهواداران دور

 . علی مزاری را شهید مظلوم خواند ند و عبدالشدند 

 
عربستان باید گفت که هرچند در آن زمان گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش بر مبنای منافع 

وبرخی کشورهای خورد وبزرگ در منطقه وجهان ظهور نکرده بود اما شیوه به قتل رساندن عبدالعلی 

جنگ آرزان قیمت  ِهزم دراین هنگامیکه طالبان بحیث . سبب شد که وی را شهید مظلوم نامند مزاری 

قراردارند هرچند میدانیم که شما مأمورید و معذور  ISI در اختیار سازمان استخباراتی ارتش پاکستان

د چگونه لحظاتی را به یاوقتی این اظهارات را درپاسخ به سوال یک خبرنگار مطرح می فرمودی  اام
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و هرچند وی تقاضا در اسارت شان قرار داشت  یاران و همرزمان تان  نزدیکترین ه ازنه آوردی ک

 سازمان استخباراتی ارتش پاکستانانت بی نظیری که توسط همیکرد که زود تر کار را تمام کنند تا از ا

ISI  درنظر گرفته شده بود رهایی یابد و بحیث یک آزاده سر افراز در راه ایمان ووطن اش برای وی

نکن که شما براستی هم دست آورد های بزرگی داشته تصؤر ! خلیلی حضرت مد کریم خان . جان دهد 

این شورای از همان آغازبرای  ده بودند رار داشتند به آن نرسیاید که اسالف تان وقتی در این مقام ق

 . بوجود آمده است  در نقشه مافیای حاکمو اعطای امتیازات مادی مصرف اعتیاد بر
http://www.dailymotion.com/video/x5xmmr4 

طی چند سالی که هریکی از اعضای این شورا از چراگاه انگلیسی با مدیریت ضابط معصوم خان 

خبری نیست مأموریت  وبی حسابی از آن دالر های وافر که استانکزی حاصل کرده اند و اکنون

اعتیاد برمصرف است پروژه بزرگترین ده اند به اکرم خان خپلواک واگذار کر نگهبانی و تقسیمات را

هریکی از اعضای شورای عالی صلح به  وقتیبدان معنی که . که تاهنوز نظیر آن دیده نه شده است 

تناسب حقوق شان جدول مصارف ماهانه اش را تنظیم نمایند از سوی دیگر نرخ ها ی مواد اولیه 

ه و وسائل تجملی زندگی بلند تر از اروپا و امریکا باشد لهذا برای تکافوی این هزینه های خوراک

که نظام حاکم و پادو های افغان تبار شان بخواهند تن به هر ذلتی میدهند و هر آنچه را  خود  روزمره

طالبان علی الرغم تمایلی که برای  تحریک  آیا میدانی که چرا  سر تسلیم فرود می آورند   راستی 

لشکری بنام هیأت دعوت حضرتعالی وقتی  ندنشان داده بودپایتخت اندونیزیا تا انجام مذاکرات در جاگار

طالبان به حکومت اندونیزیا اطالع داده اند با خود بردید  وهمراهان تان  شده از سوی حکومت اندونیزیا

 به وساطت نه می کنند ؟ فرض کنیم این گزارشها دروغ اند ومذاکرات اشتراک گونه این  که در

کدام اجندای مذاکرات صلح با طالبان  که مائید رفمذاکرات صلح برگزارمیشود   میتوانی باندونیزیا 

جهت اطالع حضور مبارک تان باید به عرض برسانیم که مفهوم ! است ؟ حضرت کریم خان خلیلی 

صلح هیچگاه برای مخالف به باج دادن تحقق پیدانه میکند   صلح به باج دهی ویا هم هرنوع مشارکت 

 زیرا وقتی از صلح سخن به میان می آوریم بال درنگ در ذهن ما مؤلفه در قدرت نباید تعبیر شود  

  لهذا میتوان گفت که هر معامله صلح نیست و ادی خطور میکند عدالت اجتماعی و اقتص های بنام 

 .چنانچه میدانیم جنابعالی در این حوزه اطالعات کافی دارید  . نباید هر داد وستدد بنام صلح تعبیر گردد 
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از سوی اکرم خان خپلواک رئیس اما مسخره ترین پیشنهادی که در همان کنفرانس مطبوعاتی 

در محضر   حکومت وحدت ملیاشرف غنی رئیس راالنشای شورای عالی صلح و مشاورعالی دا

 و موشهای صحرا را نیز به خنده آوردند  مطرح شدبویژه خبرنگاران و اهالی مطبوعات خاص وعام 

برای حزب اسالمی برهبریی گلبدین حکمتیار  ی که به مانند دفتر درکابل طالبان  به واگذاریی دفتری

است  بزرگ حقوقی   پیچیده گی هایعالوه براینکه این پیشنهاد دارای بار. میباشد  داده شده است   

 .ما افغانستان نیز دارا میباشد  یک تناقض بزرگی با موقیعت جغرافیاوی کشور
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افغانستان بیش از وحدت ملی  مطلب را میرساند که اداره ای موسوم به حکومت خست این و درمرحله ن

ملی جنگ با داعش را  وقتی سخنگویان حکومت وحدت  از سوی دیگر پیش روبه زوال نهاده است 

روا میدارد اما برای طالبان دفتر وامتیازاتی به مانند حزب اسالمی برهبریی گلبدین حکمتیار واگذار 

 ؟ . میکند این آقای خپلواک چه کسی است که این نوع خاتم بخشی ها کند 
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اینگونه اظهارات از کویته سوم به شورای مو ثانیأ گمان نه میکنم طالبان بویژه دفتر قطر و شورای

وثالثأ آقای اکرم خان از رازی پرده برداشته است که ثابت میسازد گلبدین حکمتیار را نیز ! استقبال کنند 

اکنون بر اذناب و سخنگویان حزب اسالمی برهبریی گلبدین حکمتیار . با این شیوه داخل گود ساخته اید 

اسالمی نیز از سوی حکومت و یاهم شوری عالی صلح  است که چگونه از این اتهام که گویا دفتر حزب

 داده شده است....دربدل 
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 !کاسه داغتر ازآش                          
بر هزاران هنر بی مثال  این سرزمین درطول پنج هزار سال تاریخ نا نوشته شده اسالف ونیاکان ما اگر

راطوری ها در افتاده بودند وموجب شکست های روی همین هنرها با بزرگترین امپآراسته بودند و 

اما سالها سپری . بود ما سرزمین و کشور حس وطندوستی و ایثار در برابرفروان آنها گردیده بود 

جامعه ما فواره نسل  رگهای اندام این ی دوباره در ایثار وقربانازخون آن روحیه سرشارخواهد شد که 

 . کنند 
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بحیث پایتخت اسرائیل که از سوی دونالد ترومپ رئیس بیت المقدس و درپی اعالم همین اکنون 

شاید مااست  فقیر وجنگزده ء جمهوری ایاالت متحده امریکا اعالم گردید موضوع داغ کشور وجامعه

م انگیز خونین و غتاریخ سیرمشانرا ارزش نداشته است و یاهم دربرای افغانها به دالئیل گوناگون خون 

چنان تحقیر شده اند که وقتی میشنوند کالهت را سگ سیاه بردند بدون آنکه بر سرش شته آخیری که دا

 .سرعت بسوی سگ زبان بسته میدوند با د یاخیر ؟ بدانند که واقعأ کالهش برسر دارن تااندازند ر ظن

 
همه خواننده گان عزیز موضع این قلم را میدانند که نسبت به اوضاع خاورمیانه دارای چه موضعی  

 هستم اما درعین حال باید بگویم که نه می خواهم نا دانسته بدون آنکه عمق آب را اندازه گیری و نظر

مسخره آمیز . گردم کاسه داغتر از آش  یابه قول معروف. اندازی کنم کفش هایم را از پا بیرون آورم 

ترین موضع ضد امریکایی که تاهنوز دیده ایم و شنیده ایم موضع حکومت وحدت ملی افغانستان بوده 

کشورها ی زمامداران میان و در حد برده و بادار ئین نهایت پاکه هیچکس نه میتواند ازتعلقات 

انکار کند درعین حال حکومت با انتشار اعالمیه ای این اقدام را افغانستان و ایاالت متحده امریکا 

نکوهش نموده و دراعالمیه هوشدار داده است که ممکن است فرمان دونالد ترومپ موجب ازدیاد 

را می شنوید جلس نمائنده گان ولسی جرگه ماما وقتی به واکنش . خشونت در منطقه و جهان شود 

 . شاخ می کشید وکالی محترم برخی از نسبت به نادانی
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هنوز شوق  آقای مولوی عبدالستار خواصی در حالیکه مذهبی چنانچه یکی از طرفداران دوآتشه تحجر

وتکلیف مؤمنی چون نصاری  و مشرکین اند و یهودکه وی کسانی  جهاد علیه امریکائی ها به قول

گفت باید حکومت افغانستان هرچه زودتر قرار داد امنیتی را ا روشن است موالنا صاحب در مورد آنه

با امریکا قطع کنند و اگر ما مسلمانیم و به این قول قرآن باورداریم که ایاک نعبدُ و ایاک نستعین  لهذا 

 . باید قرارداد امنیتی با امریکا را قطع کنیم 
 http://www.dailymotion.com/video/x6beew4 

دن خود نیز بر دکتور بو میگفت و  عبدالقیوم سجادی دکتور که خود را  وکیل صاحب دیگریاما 

از مخالفان قرئت میکرد  بر این عمل ذشت رادر باعالمیه ولسی جرگه قتی ود وفخرفروشی مینم

تا خواست تا دربرابر دشمن اصلی  ه بنام جهاد و اسالم می جنگند بصورت جدی و کسانی ک حکومت

را بسوی دشمنان دین ووطن نشانه گرفته و از ادامه جنگ و مردم کشی در کشور نوله های تفنگ خود 

باره این اظهارات وکیل صاحب تاهنوز در  مورد نظر آقای سجادی  اما مخالفان. جدأ اجتناب نمایند 

و همچنان نه گفته اند که براستی هم جنگ کنونی شانرا جنگ دربرابر کفر نه گفته است چیزی نه 

 میدانند ؟
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استه ای وکیل صاحب دیگری که خود را مجیب الرحمن موضع گیری و خوتر اما از این همه جالب 

 یبوده که از حکومت وحدت ملی افغانستان خواست تا تمامی معاهدات و موافقتنامه هاچمکنی می گفت 

آخیرأ میان دونالد ترومپ و حکومت اسرائیل با مضا رسیده اند در واکنش به اظهارات امروز که 

 . لغو اعالم کنند ترومپ 

 
که از برکت حضور امریکا در افغانستان صاحب آرگاه  بوده  وجالب ترین موضع آقای مولوی تره خیل

قرار باردیگراز مجلس خواست تا یکه به سرسختی خود را کنترول میکرد در حالیکوبارگاه شده است 

 . نیم به این تاالر بیاورند تا آنرا بصورت کامل لغو کداد امنیتی با امریکا را 
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