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خلیل هللا معروفی

دُوحهُــُطعنۀُتلخُُتأریخ
سری در کار
مقالۀ حاضر را به تأریخ اول ما ِه مارچ  ۲۰۲۰روی پردۀ کمپیوتر کشیده بودم ،خودم مگر پوره نمیدانم ،که چه ّ
رفت ،تا آن را بعد از گذشت چندین هفته ،اینک امروز ،که دوازدهم اپریل است ،از نظر خوانندگان گرامی بگذرانم:
رور شنبه ۲۹ ،فبروری  ۲۰۲۰عیسوی ــ سرانجام قراردادی بین "طالبان" و "اضالع متحدۀ امریکا" امضاء شد ،که به
کان این داستان همه خوانندگان ارجمند" ،در ظاهر" خبر دارند و اضافه گوئی در
"توافقنامۀ صلح" مس ّما گشته است .از کیف و ِ
ت امر ولی در "باطن" است ،که ُمدام "پنهان" میماند .درینجا و درین توافقنامه "ظاهر کار"
زمینه را قمار باید شمرد .حکم ِ
آشکار است ،اما "باطن امر" و "مقاوالت و تعهدات نانوشته و ناگفتنی" مکتوم نگه داشته شده است ،همان قسمی ،که در چنین
ساس همیشه "مکتوم" گذاشته میشود ....
موارد ح ّ
اگر ازین امر بسیار محتمل و قویا ْ قابل حدس ،سرپیچی کنیم ،که "تحریک طالبان" ساختۀ خود "اضالع متحدۀ امریکا" میباشد:
امریکا برای این به افغانستان نیامده و "هزار میلیارد" دالر را مصرف نکرده است ،که روزی "بار و بُونۀ"(بار و بُنۀ) خود را
جمع کرده و با این "نقطۀ نیرنگی آسیا" خداحافظی کند .مگر امریکا "حاتم طائی عصر حاضر" است ،که این همه مصارف
"سرسام آور و تصورناشدنی" را ،که کمر افالک را میشکناند ،به باد فناء بدهد؟؟؟ حقیقت امر اینست ،که اضالع متحدۀ امریکا
همیشه خواب افغانستان را میدیده است؛ و خواب "جای پای" در بیخِ گوش "رقبای ستراتژیک"ِ خود؛ "چین و روسیه" و احیانا
"هند" و اینک "ایران" را نیز!!! از همین خاطر شب و روز و ماه و سال را بی صبرانه میشمرده ،و همیشه در صدد بوده است
و در ترصد ،تا زمینه و یا بهانه ای پیدا شود ،تا خواب دیرین خود را جامۀ عمل بپوشاند .همان قسمی ،که مردم فهیم کابل قدیم
گفته اند ،که "بانه گیره بانه بیش بود"(بهانه گیر را بهانه بیش بود) ،اضالع متحدۀ امریکا کوشید "زمینه" را از طریق "بهانه"
میسر گرداند:
ــ شدیدا حدس میزنم ،که حادثۀ " 11سپتمبر  "۲۰۰1اصال به صحنه درآورده شد ،تا بهانۀ "یورش بُردن بر افغانستان" را به
صدراعظم بیحد سیّاس
دست امریکا بدهد" .یازد ِه سپتمبر" ــ یا "ناین اِل َِون" ــ آنقدر ماهرانه و با تردستی عملی گردید ،که حتی
ِ
و کارکشتۀ آنوقتۀ المان؛ یعنی "گیرهارد شرویدر" ،را واداشت تا برخیزد و از طریق پارلمان المان یا  ،Bundestagدر برابر
جهانیان عبارت "Uneingeschränkte Solidarität؛ یعنی "حمایت بی قید و شرط و نامحدود" کشور خود را به نفع
"امریکا" اعالن بدارد ....
ــ و نیز قویّا حدس میزنم ،که حتی تخریب بتهای بامیان توسط طالبان نیز مفکورۀ خود طالبان نبوده است ،بلکه مفکورۀ
ستراتژیستها امریکا بوده است ،که از طریق "قیم طالبان"؛ یعنی "پاکستان" ،بر طالبان تحمیل گردید .این کار در آن زمان به
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صحنۀ عمل درآمد ،تا افکار جهانیان را به ضد طالبان تحریک نموده و دستاویزی شود برای امریکا ،تا گلیم طالبان را جمع
کند .منتهی تخریب هیاکل بودای بامیان ،ذهنیت جهانیان را آنقدر مصدوم نکرده بود ،تا حمله بر افغانستان را توجیه نماید.
همان بود ،که "یازدهم سپتمبر" در عمل آمد و دستاویزی را در چانتۀ امریکا انداخت ،تا دست به عمل بزند ....
ی مجسم ،کوتاه کوتاه
پس بالفاصله میگذرم به اصل مطلب ،که تقدیم عرایض مختصرم درین مسیر است .مراتب را جهت تجل ِّ
و "مادّه وار" پیش میکنم:
ین عاه َدین" نظر اندازیم:
ــ اگر به عکس "طرفَ ِ

ــ طرف راست "طالب" را نشان میدهد ،که از موقفِ "غالب" جلوه میفروشد
خاص اتازونی را ،که پوزیشن "ملتمِ س" و "مغلوب" را به خود گرفته است
ــ و طرف چپ نمایندۀ
ِّ
"طنز و طیره و طعنۀ تأریخ" اینست ،که طرفین عاقدین ،هردو اصال "افغان" اند" .ځلمی خلیلزاد" از شمال وطن ماست ــ از
دارالقرار قندهار"" .خلیلزاد" در کابل پرورش یافت ،در
مزار شریف" و "مال عبدالغنی برادر" از جنوب است ــ از "
ِ
شهر " ِ
"لیسۀ غازی" درس خواند و تحصیالت خود را در "پوهنتون امریکائی بیروت" و سپس "پوهنتون شیکاگو" به سر رساند.
اس سیاسی را بدو سپردند .قراری،
تابعیّت امریکائی پذیرفت و چنان "نور چشم" امریکا گشت ،که پوستها و وظائف بس ح ّ
س ِ
که از اوائل قرن حاضر به خاطر دارم" ،جارج بوش چوچه" ــ همانا "جارج بوش جونیر" ــ "ځلمی خلیلزاد" را  Zalخطاب
ی  Zalmaiاست ،که نام کوچک "خلیلزاد" میباشد .دربارۀ گذشتۀ "مال برادر"
میکرد؛ یعنی "ځلمی جان"!!! ــ  Zalمخففِ تحبیب ِّ
چیزی نخوانده ام.
ضمن این توافقنامه ،در واقع "طالبان" به حیث "مالکان"ِّ کشوری به نام "افغانستان" به رسمیّت شناخته شده اند؛ چون همینان
اند ،که به نام "افغانستان" ،هم "فرمان" صادر میکنند و هم "تعهد" میسپارند:
ــ در غیر آن "تقاضای طالبان" مبنی بر "خروج قوای خارجی از افغانستان" چه معنی دارد؟؟؟
ــ و "سپردن تعهد طالبان" مبنی برین ،که از "خاک افغانستان" بر منافع "اضالع متحدۀ امریکا" حمله صورت نگیرد،
کشور عزیز ما
الرقاب"
ِ
میرساند ،که "طالبان" در نزد دولت امریکا به حیث "اختیاردار اصلی" و به اصطالح قرآنی" ،مالکِ ِ
"افغانستان" شناخته میشوند!!!
ــ بیانیۀ مختصر "مال بِرادر" بالفاصله بعد از امضای قرارداد نشان از آن دارد ،که تنها و تنها "امارت اسالمی افغانستان"
مطمح نظر "طالبان کرام" است ،که در آن هیچ جای مفاهمه و مذاکره باقی نمیماند" .طالبان" همان زورگویان بی منطقی
هستند ،که بودند و هرگز قابل اصالح نیستند .در واقع "اصالح ایشان" در "انحالل ایشان" نهفته است!!! طالبان ،که عامالن؛
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کنندگان "عصر حجر"ِ اسالم هستند ،هرگز تحمل افکار دیگر را ندارند و همه چیز را باید از "ذره بین دین" ببینند،
یعنی عملی
ِ
که در آن کوچکترین تخلف از دین اسالم ،حکم تعزیر و تکفیر را به دنبال دارد!!!
ــ محض تذکر "مایک پومپئو" ــ وزیر خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا ــ مبنی برین ،که "اضالع متحدۀ امریکا" در برابر طالبان
"شکست نخورده است" ،به صورت ضمنی و تلویحی میرساند ،که امریکا در مقابل طالبان واقعا "شکست خورده است" .حکم
منطق همین است و مردم نازنین کابل قدیم ،این منطق را چنین ابراز کرده اند:
«دُز ده سر خود پر داره!!!»
(دزد در سر خود پر دارد!!!)
ــ گپهای بسیار زیاد دیگر هم حاکی بر آنست ،که امریکا "طالبان" را واقعا و از صمیم قلب به حیث "مالک" و "صاحب" و
"اختیاردار اصلی"ِّ کشور محبوب ما "افغانستان" میشمارد.
مگر بزرگترین "طعنه و طنز و طیرۀ تأریخ" این خواهد بود:
ــ اگر روزی "اضالع متحدۀ امریکا" به حیث کشور "صلح طلب" و "دانلد ترمپ" به حیث رئیس جمهور برحال چنین کشوری،
ی معامله" و "آورندگان صلح در افغانستان" ،برای دریافت "جائزۀ صلح نوبل"
از یک طرف و "طالبان" به حیث "طرف اصل ِّ
یا "جائزۀ نوبل صلح" کاندید گردند؛ و یا الاقل "مال عبدالغنی برادر" و " ځلمی خلیلزاد" به حیث امضاء کنندگان "توافقنامۀ
صلح دوحه" چنین جائزۀ فاخری را دریافت کنند .اگر باور ندارید به ُموازاتهای ذیل توجه فرمائید:
ی "اسرائیل" ــ برندۀ جائزۀ نوبل صلح
ــ "اسحاق رابین" ،صدراعظم وقت رژیم صهیونیست ِّ
ــ "بارک اوباما" ،رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا پیش از "دانلد ترمپ" ــ نیز برندۀ جائزۀ صلح نوبل
امروز پورتا ِل "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را قابل سفارش
جهت بررسی موضوع از زوایای دیگر ،مطالعۀ دو مقالۀ
ِ
میدانم:
مقالۀ اول:
http://www.afgazad.com/۲۰۲۰-Political/۰3۰1۲۰-MOQ-Idaama-Moaaheda-Gandomak.pdf

مقالۀ دوم:
http://www.afgazad.com/۲۰۲۰-Political/۰3۰1۲۰-YN-Tawaafuq-America-Baa-Taliban.pdf

ولی اگر شرط صدر این مقاله را بار دیگر به شکل دگر مطرح بکنیم و ازین خاستگاه ردیکال حرکت نمائیم ،که
"تحریک طالبان" اصال از طرف خود امریکا به میدان انداخته شد ،تا اهداف و نیات امریکا را تأمین کند ،تمام این
تئاتر هیئت دیگر را به خود میگیرد و همان حدیث قدیم را به یاد میدهد ،که:
خریدار کوزه !!!»
«خود کوزه و خود کوزه گر و خود
ِ
(هم کوزه و هم گوزه گر و هم کوزه خر!!!)
(خلیل هللا معروفی ــ همبورگ ــ اول مارچ )۲۰۲۰

تلخ تأریخ
دُوحه ــ طعنۀ ِ
Maroofi_k_doha_taanaye_talkhe_taareekh.pdf
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