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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ١٤/٨/٢٠٠٩                             افغان جرمن آنالين
  

  اظهار نظر در مورد نوشته های حاجی اخگر و طايب شريفی
  پيرامون نظام های پارلمانی و فيدرالی

  
  خون دل ما می خوريمگذاردهرکه پا کج می 

  *در بغل داريم ما ] افغان[وس ـــشيشۀ  نام
  

د کثير آنها از طرف بيگانگان و دشمنان  تمويل و رهبری ميشوند و دشمنان  تعدا،  در افغانستان حزب١٠٥  از جمله 
با چنين دامهای گسترده  بخاطرصيد آرزوهايشان در کمين اند تا اوضاع را طوری مساعد سازند که بتوانند به 

ه و بيدار بوده  ازينرو افغان جرمن آنالين به عنوان يک رسانه مسؤول در برابر قضايا متوج. آرزوهايشان نايل آيند
بخاطر مصالح ملی و تماميت ارضی هر گونه ترفند و ريا  و مغالطه کاری را بخاطر رنج های ملت درد کشيدۀ 

تا ناموس تماميت ارضی کشور خدشه دار نشده بقدر توان مسايل و قضايا را بعد   بی هراس  افشأ خواهد کرد،افغان
  .   ران راستين قرار خواهد داداز برسی دقيق با مشاورين آگاه در خدمت وطندا

ازهر طرف ، چه تعدادی از رهبران احزاب ، چه تعدادی از کانديد های رياست  هم اکنوندرين وضعيت حساس 
هم تعدادی از نويسنده گان دست پروردۀ بيگانگان در تالش اند تا زير نام نظام پارلمانی و فدرالی  چهجمهوری و 

 درتالش اند وکنار منافع دشمنان فراهم ميشود ايشان زمينۀ منافع شخصی وق دادهسافغانستان را در سرآشيب سقوط 
  .تا عميقًا عوامفريبی کنند

 مردم ما درعمل اوضاع فدرالی را که واليات درين هشت سال  روشن و بی ابهام بايد اظهار کرد که،بطور خلص
ن  و مافيای مواد مخدر قرار دارند  و روز بروز هم اکنون در اختيار جنگساالرا،مهم کشورعمالً  سمتی و قومی شده 

ستم  و تعدی و ظلم شانه های  مردم را خم ميکند تجربه کرده و نتايج آنرا بچشم سر ديده اند که چگونه جنگساالران 
مافيايی ميخواهند اوتوريته خود را تحت عنوان فدرالی جنبۀ رسمی و قانونی بدهند تا دست خود و دشمنان کشور را 

ازينروست که بازار مقاالت و نوشته هائی در راستای نظام  پارلمانی .  راه آرمان های شوم شان بازتر بگذارنددر
  . فدرالی روز بروز رونق گرفته عوام فريبی در وسعت بسيار بزرگ براه افتاده استو

مات نرم ميخواهند خاک بچشم ما مشت نمونه خروار ازين بازار را خدمت تان افشا ميکنيم که با چه ترفند و با چه کل
  .مردم بزنند تا مردم  از حقايق آگاه نشده خود  بمقاصد شوم شان برسند

لومی بنام حاجی اخگر به اساس آزادی بيان بتاريخ  از شخص نا معچرا نظام پارلمانی زير عنوان را نوشته ای
 سراپا ُپر از ُحب بجانب خيانت کاران و گُسترش خواست يک جانباز اين نوشته .   بنشر سپرديم٢٠٠٩\٨\٢

 ُپر از بغض به جانب ملی گريان و آرزوهای ملی و از جانب ديگروبيگانگان بر ضد مصالح عليای افغانستان بود 
اندازی چنان ضد پشتون ها تدوين شده  بود  که تمام واقعيات را تعصب نويسنده تحت شعاع بخصوص بغرض نفاق 

به اين وسيله همان عوامفريبی . داشت و با مغالطه کاری و لفاظی موضوعات حياتی بنفع جامعه را کتمان ميکرد
  . هميشگی را مقصد داشت

) مسؤول تمام بدبختی های سه دهۀ اخير(راتيک خلق نويسنده چنانچه ظريفانه غير مستقيم در دفاع از حزب ديموک
نشان ميداد که هنوز هم بر اعمال جنايتکاران صحه ميگذارد و با اضافۀ اسم حاجی در کنار اخگر راه تزوير را هنوز 

  .کنار نگذاشته است 
دوم تمرين  رتاريخ افغانستان برای با فرهنگ انتخابات درای زير عنوان  مقاله ٢٠٠٩\ ٠٨\١١بتاريخ همچنان 
  .ميگردد

  . به نشر رسيد
به . کين است مقتضی طبعيت اش اين است رهی کاری نداريم  زيرا بگفتۀ شاعر نيش گژدم نه از  آنها ما با  خواست

 ، ديروز از مسکو  اندوزیزربه مقصد  چه فرق ميکند که برای تخريب جامعه و مصالح ملی چنين آدم ها و احزاب
  .پول بدست آرندامروز از تهران  و فردا هم از جای ديگر 

  :آنچه ما به آن اشاره خواهيم کرد اين خواهد بود که 
اين نويسنده ها  راه پارلمانی را با ايجاد احزاب گويا به نفع جامعه می پسندند و تعداد ديگری نظام فدرالی را با  بعضی

  : نکته ميتوان اشاره کرد دو  به  اينجادر.عوامفريبی پيشنهاد ميکنند
  .  اند  که ديگران را رهنمايی ميکنندیرانيا اين آقايون خود کو: ١
  . اند که  بخاطر اغفال مردم وعامه ، قلم شان را دربدل مزد به بيگانگان گماشته اندیانيا اين که  اجير : ٢



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

اديده گرفته به وضعيت اولی دقت ولی اگر وضعيت دومی را ن.   وضعيت دومی بسيار بيشتر محتمل بنظر می رسد
کنيم متوجه ميشويم که اينگونه نويسنده ها موضوعات را ميانُبر بدون ارتباط عينی ، با ذهنی گری و لفاظی به تحليل 

در افغانستان بخاطر کتمان ) مسؤول تمام بدبختی های سه دهۀ اخير(ميگيرند که اين شيوه  را حزب دموکراتيک خلق 
  .بود و نتايج آنرا ديديم و می بينيم خيانت هايش ممثل 

  :اينک بخاطر تفکيک حقايق و غير حقايق ، توجه شما را به نکات چند جلب ميکنيم 
به جدول احزاب صد و پنج گانه که با اسم رهبر، سابقه کار و ،اول اينکه نويسندۀ اولی و امثالش بايد قبل از نوشتن 

. بنشر رسيده مراجعه ميکردند تا متوجه ُدرفشانی خود می شدند»  آفتاب پيام« گرايش فکری آنها که در سايت محترم 
  .غرض دسترسی به اين جدول  لطفًا به اين لينک مراجعه فرمائيد

 http://www.payam-aftab.com/?usr=category/detail&nid=١٢٢  
 لطفا به مقالۀ تحت عنوان بی معنی نويسنده های ياد شده ضانه وردوم بخاطر پی بردن لفاظی های بی اساس و مغ

  در آرشيف همين سايت که با تمام امانت داری و دقت بقلم جناب محترم دکتور روستار ؟ رياستی يا پارلمانی نظام
  : بنشر رسيده است از طريق لينک  متذکره دستياب فرمائيد  ٢٠٠٩\٠٧\١٦کی تحرير شده بود  و بتاريخ  هتر

  . ؟  رياستی يا پارلمانی نظام
  ی عشق و محبت بسی غم انگيز است      ازآنـکه دور زمـان سخـت فـتـنه انگيز استهوا

  فتاده هر طـــــــرفـی سانحهای در بـدری       و فتنه ها همۀ جا مست و پای در خيز است
  ود فارانیمسع                                                                                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ريم ما خون دل ما می خوريم              شيشۀ  ناموس عالم در بغل داگذاردهرکه پاکج می * 

   بيدل                                                                                                             
  . تصرف در مصرع باال از ماست * 

 
  


