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    U  صدو ششم يکقسمت : پيوسته به گذشته 

 
 !حکومت وحدت ملی در افغانستان و موافقتنامه موسوم به  جان ِکری  "!!برهان قاطع"

و سفر در مطابقت با اوضاع کنونی هر چند اين حکايت را در جائی ديگری نيز نگاشته ام اما اکنون 
موسوم به  موافقت نامهاصلی بنيان گذارسفيد که خارجه قصروزير حضرت جان ِکری  یا مبارکه

شهر کابل اجالل نزول فرموده بود  درو آخيرأ  ناميده ميشود  "حکومت وحدت ملی افغانستان "
آورده اند که امام فخر . خدمت شما دوستان بدين شرح تقديم ميدارم  مکررأ مضمون آن حکايت را

 "روز هنگام درس وبحث ازتمامی مذاهب و فرق اسالمی سخن ميگفت و از جمله به شيعه و رهرازی 
، روزی يکی از که ميرسيد اين فرقه مذهبی را سخت مورد انتقاد ونکوهش قرار ميداد " اسماعليه 

در  فخررازی را تاريخ بود ء شهره  و دست به تيغ بردن  مهارت در سربريدنبا فداييان اسماعيليه که 
بر زمين کوفت و خنجر آبديده برگلويش گذاشت ودرحاليکه نوک خنجر را برسم گوشه خلوت مسجد 

را برزبان ليه ياز اسماع سخنی ؟ اگر پس از اين تأکيد بيشتر فشار ميداد پرسيد ؛ شيخ تراچه ميشود 
امام رازی نيز از آن پس در جلسات درس از .! آری با همين شيوه شاهرگ گردنت را قطع خواهم کرد 

سماعيليه ؛ شاگردان شيخ نيز هرگاه با همه مذاهب و فرقه ها سخن به ميان می آورد به جز فرقهء ا
فرقه اسماعيليه انتقاد نه ميکند ؟ فخر رازی در  تعجب می پرسيدند ، مگر چه شده است که استاد از

حاليکه دستی بر محاسن اش ميکشيد و آبروها را قدری پائين تر می آورد ، لحن صدايشان را ملتمسانه 
دارند که من اين برهان قاطع و دليل محکم  »!!برهان قاطع  «آخير آنها : تغيير می داد و می گفت 

 . رأ به آن برهان متوجه شده ام شانرا قبأل نه ديده بودم و آخي

 
 



در کابل وزير خارجه اياالت متحده  John Forbes Kerryاکنون و با اجالل نزول حضرت جان ِکری 
اين برهان قاطع با چنين شيوه رسوا و عريان و حضور اش در يک کنفرانس مشترک مطبوعاتی 

انچه حضرت چنحکومت موسوم به وحدت ملی افغانستان رائج شده است دردرميان مهره های شامل 
حقوقی  موازين مشروعيتقوانين دموکراسی وبامغائرتوانيست سی "سيأ"شعبده بازيی يکباجان ِکری 

ری معما" حکومت وحدت ملی افغانستان "بناموی با دستان خون آلودش حکومتی که خشتی از،خشت
رأ و اشاره غُ ای نموده است موافقتنامه حکومت وحدت ملی را تفسير نمود و پس از خواندن يک خطبه 

 موافقتنامه حکومت وحدت ملی طول عمر به دست آوردهای پوشالی و مصنوعی چهارده سال گذشته 
 . حاکميت پوشالی و مافيائی اعالم داشت را اليتنهی و دست کم پنج سال 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=7t8Nm5KVio8 U 
ر امور خارجه وزي John Forbes Kerryخوب طبيعی است که با اين فرمائيشات حضرت جان ِکری 

به عنوان  کهعصأ بدستی سيون "سيأ "و  ها و خواب های برخی از رأشنفکرانرويأ تمامی قصر سفيد 
؛ ميشود  غسل تعميد داده غارت ارزشها حضور دارند صحنه در  و انديشهقلم  ءعرصهُگردانهای مسلح 

ی دراوجو .!! ر می دهند ماشأهللا خوب شعاروشنفکران از ای طائفه اين  اما از حق نبايد گذشت که 
اکنون بهتر است از آنچه برما رفته است !  .و شعار مخالفت سر ميدهند جبهه ميسازند وقاهت   ذلت واز

که  به مثابه نمونه های از ايمان ناب عبرت بگيريم و عبرت بگريم تا راه حل های آسان و بدون قيمت
فروان درد ودريغ  با اما. ما جوانه زنند از  بر قلب ، قلبی محسوب ميشوند  پروردگارعنايات اکثرأ از

که در تاريخ ملتها عمر  یبا گذشت چهارده سال !!!  برادران  بيگانهکار از کار گذشته است و که 
ترياک و معتاد ان برچون همکه دستور ميدهند و ما را کامل با اطمينان  محسوب ميشوند درازی 

به دل آرام در ان نه گفتن را از ما گرفته اند معتاد ساخته اند و توهيروئين به زندگی روزمره مصرفی 
 دام زندگی روزمره غوطه می خوريم  ،

 
 
استعمار با تنهائی  از  در اين صحرایسال گذشته به ما آموخته است که چهارده بيش از هرچند تجربه  

ديگر از آن شيوه های قديمی برای غارت يافته است تجربه ای که از گذشته و دوران استعمار قديم در
 زمينه ای استکامأل نو  استحماری  های  وهسرمايه های ملی کشور ها استفاده نه ميکنند بلکه با شي

سرنوشت اجتماع و ه از مسأله ک دفراهم می آورند تا هر شهروند جامعه در الک خودش چنان فرو رو
يرومند ميشود که ميتواند سوار ، هرچند انسان خود آگاه است و چنان ن ماندغافل  آن کل پيکره وجود 

يعنی اگر همين انسان خود  ..."يغيروامابانفسهم ان هللا اليغيرما بقوم حتی  "؛ گردد‘سرنوشت خود بر

https://www.youtube.com/watch?v=7t8Nm5KVio8�


غيير می تاريخی خودش را نيز تبدون شک که سرنوشت دهد ر تغيي را آگاه آن ذات غريزئ انسانی اش
 يابد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=V_5OWa7R6pYU 

سی نيز "سيأ  "چهره های شاخص مذهبی واز سوی برخی البته اين گونه اظهارات حضرت جان کری 
دربرابر اين اظهارات عکس  ين و درعين حال مجهول ترين واکنشبدون واکنش نه ماند ، مسخره تر

به نمائيش در برابر تلويزيون  چهره مبارکه اش  العمل گنگ و پارادُکسيال آقای مسلم يارکه خوش دارد
دمحم دومين متفکر جهان  ی ست جمهوري" ريأ " درآيد و همچنان اعالميه کامأل مشهود برمطلق العنانی 

ت بوده که اعالم می کردند ما ملزم به اشرف غنی است که اولی گفت اين از وظائف سران حکوم
اصالخات هستيم اما دوره حاکميت ما پنج سال است که بايد اتمام يابد ولی می بينيم که يک خارجی 

آقای مسلم يار کامأل مشهود است که با اصل می کند از واکنش  اعالم مانند آقای کری اين فيصله را 
آقای کری که يک فرد نبايد اين تصميم از سوی  دارد بلکه فيصله امتداد حکومت وحدت ملی مشکلی ن

همچنان واکنش رياست جمهوری نيز با ادبيات بسيار کودکانه و عقده ...اعالم ميگرديد بيگانه است 
 خوب  چگونگی مديريت و رهبريی جامعه راابراز گرديده است که نوشته اند رئيس غنی شيوه مندانه 

و يکی ...در عمل پياده کند و سخنان آقای کری در اين موارد صحيح نيست آنرا ميداند که چگونه بايد 
از استادان حقوق وعلوم سياسی نيز مانند آقای مسلم يار با ادبيات گنگ و مجهول درباره سخنان 

امروزيی وزير خارجه امريکا واکنش نشان داده است که شبيه به مواضع آقای مسلم يارتلقی ميگردد و 
جامعه و تاريخ نسبت به سخنان حضرت جان کری  گاه به حيث يک روشنفکر مسؤل در برابرهيچ

يکی از داود کلکانی عضو مجلس افغانستان و  اظهارات البته دراين ميان . موضع نگرفته است 
ه از سران مهم نظام کنونی ريی عبد الرب رسول سياف کبرهباعضای رهبريی جبهه ثبات و پايداری 

به شمار ميرود کمتر از سخنان فضل هادی مسلميار رئيس مجلس سنأ و يکی از اعضای رهبريی 
 ....شورای ثبات نبوده است 
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