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اخترمحمد یوسفی

تیاتر "حکومات" مسخرۀ سرپرستان غنی و عبدهللا
با شکست پالن صلح سازمان ملل متحد در سال  1992میالدی در افغانستان ،روی کارآمدن دولت رهبران تنظیمهای
"جهادی" دست ساختهٔ پاکستان ،ایران و سایر دشمنان خارجی مردم کشور ،دروازه های انواع و اشکال چپاول و
غارت اموال بیت المال و مردم ،فساد ،قتل های عمدی ،بی حرمتی با انسان به نام "جهاد" و "اسالم" ،قانون شکنی
علنی ،بی بندباری ،تحریک اقوام و مذاهب علیه یکدیگر ،رشوت ،تصاحب امالک ملی و اشخاص به زور و غیره باز
گردیده است که نمی توان برای گردانندگان این نظام فاسد و بد نام بجز جنایت پیشه گان و جنایتکاران نام دیگری را
سراغ کرد.
در سه دهۀ جنگ ،خونریزی و حوادث هولناک ،حکمروانان جنایتکار و رنگارنگ افراطی "مذهبی" و "جهادی" همگام

با
متعصبین قومی چنان تفالی های کثیف را در جامعه افغانستان تولید نموده اند ،که کاندیدان بلندترین مقامات حکومتی از
منفورترین چهره های فاسد مانند شعبده بازان ،به رخ مردم مظلوم کشور کشیده میشوند.
به چهره های فاسق این کاندیدان وزارتها نگاه کنید .کاندیدان فوق را که از قماش لجوجترین ،فاسد ترین و پر رو ترین
ها اند ،بلندترین مقامات حکومت معرفی کرده اند ،همۀ این کاندیدان مستقیمأ با خطرناک ترین شبکه های دعوا جلبان
راسیستی قومی و مذهبی ارتباط دارند .شغل گذشته شان فقط آتش نقاق ملی و فساد بوده است ،برخی آنان از بدنام ترین
متصدیان ناکام کابینۀ های حکومات دو دهۀ گذشته بوده اند که دوسیه های مستند اختالس دارند .ما در اینجا از ذکراسمای
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کاندیدان وزارتها صرف نظر مینمایم ،فقط برخی از صفات ممیزۀ جرمی و عکسهای این کاندیدان را با شرکای جرمی
شان مختصرا اشاره میکنیم:
در میان کاندیدان( )10ده پست سهمیۀ موروثی پدری عبدهللا عبدهللا ،راسیستان دیوانه و بی سواد هم وجود دارند که
بخاطر نام تیمور لنگ (تیمور گورگانی) که درتمام تواریخ گذشته جهان و افغانستان به نام تیمور لنگ درج است ،ویا
بخاطر دفن مجدد استخونهای پوسیده و خاک شده بچه سقاؤ که ( ) ۹0نود سال پیش دفن شده بود ،با آنکه خودش عضو
برحال پارالمان افغانستان بود ،بلوا و شرارت عظیمی را برپپا نموده بود .برعالوه همین کاندید وزارت ،دوسیه مستند و

انکارناپذیرلواطتکاری عبدالرشید دوستم با احمد ایشچی مظلوم را توطئ ه سیاسی تبلیغ می نمود .جرم این کاندید وزارت
کار و امور اجتماعی صریح و مشهود است ،جایش باید در زندان می بود ،مگر برعکس عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی
هردو چنین مجرمین را بحیث وزا معرفی نموده اند .براساس قانون جزا در افغانستان بدون شک و تردید عبدهللا عبدهللا
و اشرف غنی نیز هردو شریک جرم قضیه چنین کاندیدان مجرم محسوب می شود.
فرصت طلبان از هیچ نوع بیشرمی برای بدست آوردن مقام و چوکی
روگردان نیستند .شخصی متأهلی که برای اخذ کرسی و مقام با ازدواجش
قبلی اش ظالمانه وداع گفته است ،برای اخد کرسی و امتیاز با یکی از فامیل
های رهبران تنظمیهای "جهادی" ازدواج مجدد نموده است .از امریکا راهی
پاکستان گردیده ،و با ورودش در پاکستان توسط دستگاه اسخبارات آی .اس.
آی .برهبری کرسی حزب افغان ملت نصب شده است .در طی دو دهه اخیر
هردو شوهر و خانم "مجاهد" وی در فاسد ترین کابینه ها در افغانستان عضویت داشتند .این جفت از ناکام ترین اعضای
کابینه کشور هستند که از بی کفایتی برطرف شده بودند .خود خواهی و امتیاز طلبی شوهر باعث پی بردن با اشتباه
موقف خویش در رهبری حزب افغان ملت گردید که پله ترازوی طرف دیگر را وزین دیده دفعتأ برای اخد امتیازگیری
به مداحی شهادت آمرصاحب مسعود پرداخت تا مورد مرحمت و شفقت عبدهللا عبدهللا قرار گرفت ،مجددآ بحیث کاندید
وزارت زراعت و مالداری افغانستان معرفی شده است.
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با کاندید شدن مجدد نواسۀ پیر اسماعیلیه درۀ کیان بحیث وزیر صلح کابینه ،به روابط و جنایات پیران فرقه اسماعیلیه
درۀ کیان در افغانستان مختصر اشاره می شود.این سلسله سوابق طوالنی و وسیعی دارد .این داستانها به گذشته دور

پروژه تآسیس جنبش شمال و ناکامی پالن صلح سازمان ملل متحد با نقش محوری سید منصور نادری درۀ کیان تعلق
دارد .بعد از خروج قوای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان ،شبکه های استخبارات انگلیسی از طریق فعالین پیروان
اسماعیلیه آغاخان در پاکستان ،اقداماتی بر ضد پالن صلح سازمان ملل متحد از طریق استخبارات پاکستان ( آی .اس.
آی ).بکمک سید منصور نادری و همره ان وی سازماندهی گردیده است .فعالین اسماعیلیه های پیرو آغاخان در پاکستان
با اشتراک اجنت های آی .اس .آی( .به سرگروپ یاسین اجنت آی .اس .آی .که بهانۀ همکاری با طیاره ربایی پی .آی.
اي .توسط برادر بیظیر بوتو در کابل خود را به امنیت دولتی وقت افغانستان تسلیم نمود بودند) بکمک سید منصور نادری
و رشید دوستم در ایام میله های گل سرخ طی سالهای  1۹۹1و  1۹۹2میالدی در والیت گردهم می آمدند و جلسات
خود را در شهر مزار شریف برگذار می نمودند .این شبکه ها توانستند اتحاد شمال را با اشتراک ملیشه های رشید
دوستم ،ملیشه های سید منصور نادری ،طرفداران ببرک کارمل که با داکتر نجیب هللا مخالفت شدید داشتند ،شورای نظار
به رهبری احمدشاه مسعود وفرقه های وحدت شیعان افغان متعلق به ایران در یک جبهۀ ضد ملی متحد شدند و مانع

تطبیق پالن صلح سازمان ملل متحد در افغانستان گردیدند .در این توطئه طیف وسیع انحرافی چپ و راست افراطی
یکجا شرکت داشتند .قسمتی از مصارفات مالی و سازماندهی سقوط پالن صلح سازمان ملل متحد توسط سید منصور
نادری فرقه اسماعیلیه درۀ کیان با اتحاد شمال مطابق ترکیب فوق صورت گرفته است.
ترکیب این شبکه های رنگارنگ مزدوران بیگانه که افغانستان عزیز را ویران کردند توسط استخبارات دشمنان مردم
افغانستان ساخته شده است و هنوز هم کابینه می سازند.
" سید منصور نادری بخاطر پوشاندن جنایاتش از سه شیوه خاینانه کار گرفته است که عبارت اند از تاسیس مرکز
فرهنگی ناصر خسرو و نشر نشریه (حجت) ،تاسیس حزب سیاسی بنام پیوند ملی که معاونیت آنرا چندین سال عبدالظهور
رزمجو عضو بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و منشی کمیته حزبی شهرکابل (درعکس
فوق در پهلوی اتمر) از طرفداران سرسخت ببرک کارمل ،در دست داشت .عبدالظهور رزمجو عضو بیروی سیاسی
کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان رهبری مظاهرات را بر ضد داکترنجیب هللا به طرفداری ببرک کارمل
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داشت در سال  1۹87از سمتش برطرف گردیده است .با غصب چوکی پارلمان به استفاده از موقف مذهبی و مصرف
پول گزاف .این بار سید منصور نادری در غصب چوکی های پارلمان زیاد حسود بود و می خواست تسلط خود را از
طریق گرفتن کرسی های پارلمان از بغالن به بامیان ،قندز ،کابل ،سمنگان و بدخشان توسعه بدهد .او بخاطر تحقق هدفش
پول هنگفت را تخصیص داده پسران و اقاربش را به جاهای مختلف کاندید نمود".
بعد از سقوط حکومت طالبان
در گرما گرم ورود قوأی
نظامی ناتو و انگلیسی در
افغانستان ،یکی از بهترین
هوتل های پایتخت افغانستان
یعنی هوتل کابل در بدل پول
گزافی که از رهبر انگلیسی اسماعیلیه های لندن ،آغاخان در سقوط پالن صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال
 1۹۹2میالدی به جیب زده بود ،توسط حامد کرزی رئیس جمهور بوی سپرده شده است .که با وجود فعالیت اقتصادی
طی چندین سال حتی تکس عواید خود را به هم به دولت افغانسان نمی پردازند.
اگر حضور ورثۀ پیر فرقه اسماعیلیه درۀ کیان با خدمتی که انجام داده اند در کابینه های افغانستان پر رنگ نباشد،
رهبر انگلیسی اسماعیلیه های لندن نا خشنود میشود.
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هرگاه متمایل باشید که مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنید ،اینجا کلیک نمائید.
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