
 !اجماع ملی  تعویذ و نیخون یزخمها          

 
 : سته بگذشته قسمت یکصدو شصت و هشتم پیو

 
از قلمروی بنام افغانستان که  برای اثبات این حقیقت قبأل آغازیده بودیم که بحثی را  تاقرار براین بود  

غارتگران مافیای از سوی دالالن بین المللی ووحتی چندین دهه قبل  همان آغاز تأسیس کنفرانس بن

 نسخه ء بسیار مجرب امتیازات و با فورمول استراتیژیی منافع زورمندان پوشانیده  جهانی با استفاده از

 .اه انداخته بودیم ربشده بود  واحاطه 
https://www.youtube.com/watch?v=v-Cq3hnRryI 

نفتی بین المللی های شرکت  پنتاگون امریکا ، باد های منافع  بن هرچند بر فراز چتر کنفرانس تاریخی 

یک  وفقدان  می وزیدند اما نبوده سازی های اسلحهمچون شرکت امریکائی یونوکال و سائر کمپنی 

در حوزه جدید استعمار ء شیوه که  از  اربیتجبا   بدیل باالفعل برای نجات افغانستان سبب گردید تا

و کمتر زمامداران درکشورهای جهان سوم ریشه در   وجودداشتسرنوشت ملت های فقیرتسلط بر

اشته اند و اکثریتی از حاکمان از سوی قدرت های بزرگ بیگانه به قدرت نهضت های آزادی خواهانه د

روند به قدرت رسانی را به مثابه یک فرصت  رهبران سیاسی  ایناز تنها گروه کوچکی رسیده اند که 

ارادیت ملتها  از داعیه آزادی خواهی و حق خوداند و آنگاه که به قدرت درآورده شدند  تلقی داشته 

 . حمایت نموده اند 

 
چه به قدرت رسیده  تازه  هرچند برخی از روشنفکران متعهد جامعه ما میدانیستند که زمامداران

مارمولکهای اند با آنهم گفتند دنیا به امید خورده میشود و در ناامیدی بسی امید است ، از ناچاری 

 برال یلشبه صلت های طبیعی نظام توتالیتار سرمایه داری اما چنانچه از خ. پذیرفتند و پذیرفتیم 

چهره اصلی این نظام توتالیتار آرام ، آرام برمال میگردید و دیدیم که درجوامع انسانی پنداشته میشود 

نظام متذکره را راه بلدان یاهمان خارجی های افغان تباری ایفا نمودند و بذر  س رغ  بیشترین نقش در 

ده افغانستان جامه هر جماعت و هر قبیله ای از ساکنان جنگزبا که به مانند دلقک ها با هم رنگ شدن 

https://www.youtube.com/watch?v=v-Cq3hnRryI&ab_channel=nauandeshiTerbione


 از دیرالبته نباید فراموش کرد که . هم مشغول این لباس عوض کردنها اند تا هنوزعوض میکردند و

افغان دسته های از راه بلد برای اینپاکستان بویژه کشورهای همجوار و جهاد کز جنگ ادرمربدینسو 

ی راه بلد زمینه سازی بعمل برای حضور مقتدرانه این دلقکهاماشین جنگی  همه جانبه  تبار با تقویت

ی شبه می آمد ، البته شانس خوبی که طائیفه ای از دلقکهای افغان تبار داشتند از تیوریزه سازیی مذهب

ت ْنِزعُ  قرآن یعنی با مسخ آیه ای از بوده که  اقتصادی  لبرالیزم ْن ت ش اُء و  اِلك  اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلك  م  اللَُّهمَّ م 

نْ  تُِعزُّ م  ْن ت ش اُء و  ْیُر إِنَّك  ع ل ى ُكل ِ ش ْيٍء ق ِدیر   اْلُمْلك  ِممَّ ْن ت ش اُء بِی ِدك  اْلخ  تُِذلُّ م  اعمال میگردید و  ت ش اُء و 

سرانجام پس از حوادث خونین یازدهم سپتمبر این دوجریان به ظاهر متفاوت در مقطعی از تاریخ با هم 

از اقتصادی در حوزه بویژه  عمومی واینگونه بود که مؤلفه ء عدالت . شدندساخته گره خوردند و یکجا 

و چنین است که این و برای یک دوران طوالنی به فراموشی سپرده شد بیرون ریخته اذهان مسلمانان 

گردید که سرانجام با تیوریزه سازیی گفتمان نظام  مبدلبه سنت قابل االجرأ بشر فرهنگ زندگی نگاه در

به مانیفیست نظام مافیائی مبدل شد شاید جالب ومسخره انگیز باشد که این قرئت دینی سرمایه داری 

داماد گلبدین حکمتیار که دردوران حاکمیت طالبان مدتی تصدیی جریان استخباراتی همایون خان جریر

به این سوال مشترک ایران و پاکستان را بر عهده داشت حین حضور در کنفرانس تاریخی بن در پاسخ 

   .کی از خبرنگاران که چرا طالبان حضور ندارند گفته بود ی
https://www.youtube.com/watch?v=moKmaRNJMxI 

دررابطه به این که آیا طالبان میتوانند در حکومت آئنده اشتراک بکنند ، با صراحت بگوئیم که از نظر 

کنند ، وهیچ افغانی به این اجالس قبرس دیگر طالبان این حق را ندارند که درحکومت آئنده شرکت ب

که از عمر نظام مبارکه نزده سال  وبا گذشت شاسوال اینجاست که چگونه امروز.نظر نخواهند بود 

خود را درکنار اسم ( عج)حواریون و مریدان مرشد اعظم حضرت حکمتیار  مافیائی سپری میشود چرا 

 ؟ . خود را در قدرت شامل نه میدانند طالبان 

 ؟ اجماع ملی یا اجماع استخاره                  
انفجار تانکر مواد فاضله را در یکی از مناطق حساس اتمر مأموریت  نگجویان حنیف خانوقتی ج

ز آن رئیس غنی داروغه ارگ طی یک خطبه غرای از دیپلوماتیک نشین انفجارداد چند ساعت پس ا

اش سخن گفت و ضمنأ از دعوت یک اجماع ملی برای اظهار حمایت وسیع حکومت دست آوردهای 

 مردمی سخن گفت و اظهارداشت که
https://www.youtube.com/watch?v=WqX5ojQPsG8 

امی مخالفین و دشمنان در ابتدایی ماه مبارک رمضان از تم، شورای عالی صلح وقوای مسلح ما  

ان را اذار دادن مسلمان سلسله  های ملی واسالمیشباتوجه به ارزخواسته بودیم که حکومت افغانستان 

و به منظور بیان خواسته های . بپرهیزند کارمیکنند ،  دولتی  که برای یافتن یک لقمه نان در ادارات

گذاشت اسلحه نخست درخوست سپس کندهار و امروز  با دولت بپیوندند ، متأسفانه آنها بجایشان 

باید گفت که ...درکابل خون هموطنان مظلوم ما را ریختاند که اینجا تنها محکوم کردن کفایت نه میکند 

گردهم آمدن در یک از در یک جمع کثیری از ژورنالیست ها لهذا آقای اشرف غنی  ضرور است 

تمام نه شده بود که پیر استخاره دمحم اشرف خان غازی ن سخنرانی هنوز ای.اجماع ملی سخن گفت 

 دامت برکاته این سخن اشرف خان غنی را اینگونه تکرارکرد ،مجددی  صبغت هللا  حضرت
https://www.youtube.com/watch?v=hvCr-jQ44Hw 

آگاهان ی ذحیات با دیگری بیعت کرده باشد ؟ مگر هیچکسی نه دانیست که چی کسی از این دو خلفأ  

مانند  چشمه های دالر  اینگونه اجماع بازی را فقط ادامه بی شرمانه چند صباحی میداند که هرچند

یده اند اما بهتر بود جامعه جهانی را چهارده سال گذشته که بر زمین های کرزی سرازیر می شد خشک

آغاز نو نقشه ای راهی را با ظرفیت های افغانستان تهیه می دیدند تا از  یک  وادار می ساختند که برای

البته این . کاسته میشد و زمامداران خدمت را براستی هم مسؤلیت میدانیستند خلیج فاصله های طبقاتی 

روندان در الگوهای قدرت عدالت و توجه به منافع ملی را امر زمانی ممکن است که فرد فردی از شه

 . می نگرند پروژه اقتصادی  به نگاه یک  آنکه حیات وزندگی  نهبنگرند 

 :مفتی حرف مفت میزند مگر مفت حرف نه میزند                 
از قدیم گفته اند که مربی  تشریف دارد ؟جودی عجیب مو هم پدرام لطیف خان  شاه غالم این برادر

بدون آنکه  شان شده  با احساسات پاک و نا آلوده  وقتی جوانان رشید وشوریده ای! داری مربأ بخور 

و بومی با دادن  بویژه از جنس استخباراتیآفتاب از کدام سو غروب میکند در برابر ظلم ظالمین بدانند 

https://www.youtube.com/watch?v=moKmaRNJMxI&ab_channel=nauandeshiTerbione
https://www.youtube.com/watch?v=WqX5ojQPsG8&ab_channel=nauandeshiTerbione
https://www.youtube.com/watch?v=hvCr-jQ44Hw&ab_channel=nauandeshiTerbione


از  مردانید و صدای اعتراض بلند نمودند ناگهان دهن بازکردنشعار های  عدالت خواهانه   خویش 

به صفوفی از معترضان رخنه نمودند و شعار نهایت کم تجربه  و ساده اندیشان دار  تابلوتبار جاسوسان 

 :دادند که 
https://www.youtube.com/watch?v=r7rjl-hTLt4 

ای  ما این مبارزه : الفوکان  تازه تمرین سخنرانی میکند گفت گوئی مردی از  لطیف خان پدرام که  آق

یک . تازمانی این رژیم تغییر کند ...درپارک شهرنو ..نیم ، اینجا خیمه های مانرا میز..را ادامه میدهیم 

سخن ناب عالمه سید جمال الدین افغان یاد  . رژیم جدید عادالنه و خدمتگار مردم ادامه خواهد داشت 

بیرون کشید چهره های ذشت و نفرت حاکمان و مجریان حکومتی  لباس از تن مان آمد که گفته بود اگر

 اکنون این سخن ناب آن فیلسوف فرهیخته در حق پدرام خان صدق میکند. د ماند انگیز خواهن

 
اضافه . زیرا اگر همین مشروعیت حقوقی وحقیقی پارلمانی اش را پس کنی چهره ذشتی بیش نیست  

حضرتش ی خواهی فدرال های ه اندیش درام با پتازه حضرت لطیف خان  ازاین سخنان و فرمائیشات

اما بهتراست که به یک تزتیوریک جناب شان که همچون برادران سلفی ما فقط با . ند تفاؤت فاحش دار

دارم وی در چلنج با حاکمان کنونی باری درمحضر عام مین را معطوف شعار استواراند توجه عزیزا

 :گفته بود 
https://www.youtube.com/watch?v=z73K_kXhQGA 

 !یک نازآبادی ساده اندیشی                          
سخن ما متوجه یکی از د البته نتخته یک شطرنج مهارت خاصی داربربرخی ها درمهره چینی 

قهرمان ملی  مسعوداحمد شاه شهید  ی از در جیب اش چند تکه استخوان همیشه پهلوانانی است که 

وی مرد بسیار ساده و . د آن را به معامله می مانند و هرگاه ضرورت افتنگهداری میکند را  افغانستان 

فقط اگر برای وی گفته . است که این خصلت اش سبب شده در دام شیادان و قواالن بافتد  یصاف اندیش

 . شود که وارث برحق آمرصاحب شهید هستید هرآنچه که دارد و ندارد بیرون می کشد 

 
دام حنیف خان اتمر افتاد و وارد گود تیم تحؤل و تداؤم بروی همین ساده اندیشی بوده که مرتبه ای در 

 داماد بی بی حاجی همه بر تصمیم ناشد البته این درحالی بود که ماسوا از شخص جناب احمد ضیا خان 

https://www.youtube.com/watch?v=r7rjl-hTLt4&ab_channel=nauandeshiTerbione
https://www.youtube.com/watch?v=z73K_kXhQGA&ab_channel=nauandeshiTerbione


، نه وی میدانیستند و میتوانیستند عواقب چنین تصامیم استخباراتی را نیز پیشبینی کنند عاقبت اندیشا

دوستان گرم آبه و گلستان آخرین شاهکار شهزاده احمد ضیأ خان مسعود آنگاه آغاز شد که یکی از 

بحیث که با تقرر رحمت هللا بیژنپور. مشاور مطبوعاتی خود منصوب کرد لطیف پدرام را بحیث 

ز سوی لطیف پدرام بصورت ناخواسته ا  مشاور نمائنده فوق العاده در امور حکومت داری خوب 

سفارت خانه کمیته ای گزینش نه در نقشه حذف انجام با این حرکات عجوالو سر . سمت وسو داده میشد 

هفته ای دو دفتر سازمان ملل برای بازسازی افغانستان  UNAMA))که در دفتر یوناما  خارجی  ها ی

آخیرأ نیز وپس از اظهارات غیر مصلحت آمیز فروانی وی . مرتبه تشکیل جلسه مینمایند قرار گرفت 

 :از سوی جوانان بیدار و عدالت خواه بصورت مسالمت آمیز براه افتاده بود گفت  دریک گردهم آئی که
https://www.youtube.com/watch?v=eiit8tF5pUw  

تغییر نظام یکی از اهداف ...هدف ما این است که ما چطور بتوانیم ساختار سیاسی حاکم را تغییر بدهیم 

شد و تا امروز مبارزه ما نو شروع ...بدون تغییر نظام ملت افغانستان هیچ بدیلی ندارد . بزرگ ما است 

 ..آخیر ادامه خواهد داشت 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiit8tF5pUw&ab_channel=nauandeshiTerbione

