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 اجمل انتظار، مسؤول وبالک حقيقت
 

 !!!!!قاي کرزي، اشتباه محمد داود شهيد را تکرار نکنيدآ
   

 بازي هاي سياسي مبدل طي چند سال اخير که افغانستان به ميدان جنگ، بمرکز تجارت مواد مخدر و به صحنه حقه
دي از رهبران احزاب و گروه هاي ، قوماندانان گروه هاي مسلح، قاچاقبران مواد مخدره و تعداد زياگرديده است

 واقعي مردم در تعيين سرنوشت سياسي شان ۀمانع تبارز اراد" موکراسي کرزييد"سياسي بمثابه اضالع متشکله 
  . گرديده و مي گردند

  
جنايات قوماندان گروه هاي مسلح که ازيکطرف  با قواي خارجي پروتوکل همکاري دارند و از سوي ديگر  با گروه 

  . در تفاهم و همکاري هستند؛ اظهرمن الشمس بوده  و براي اثبات آن به استدالل ضرورت نيستهاي طالب
  
قاچاقبران مواد مخدره که از حمايت وسيع دولتي در افغانستان برخوردار هستند به هويت ملي و اسالمي افغانستان  

 تجارت مواد مخدره يکجا با شرکاي خارجي خدشه زده، حثيت و اعتبار بين المللي افغانها را تضعيف نموده و از عايد
  . خود عليه منافع مردم افغانستان استفاده مي نمايند

  
 اکثريت احزاب سياسي افغانستان که آقاي کرزي آن ها را بمثابه يکي از دست آووردهاي پر افتخار خويش تبليغ  مي  

اين احزاب و رهبران، ديروز هم به نفع اين . ستنمايد، بمنظور اغوا، فريب و انحراف اذهان مردم ما ايجاد گرديده ا
جهت تشريح اين حقيقت سر سخت و تلخ، بحث . وطن عمل نکردند و امروز هم به نفع اين وطن عمل نمي کنند

  . تيوريک و ادعاهاي عام را موثر ندانسته به تذکر چند مثال غير قابل انکار اکتفا مي نمايم
  
ا محسوب  .خ .د . جناح خلق حۀشد جبهه متد ملي است از جمله کدرهاي برجستآقاي سيد محمد گالبزوي که عضو ار 

، فرزندان اصيل اين وطن  و عضو دفتر سياسي حزب خويش بودکارمل(موصوف که وزير امور داخله . مي گرديد
اي عليه شوراي نظار سوق ميداد؛ اما امروز قرار گفته خودش، موصوف با قوماندان شور "جنگ بي امان"را در 

نظار، احمدشاه مسعود همکاري داشته و حتي با استفاده از مقام دولتي و حزبي خويش چند تن از اعضاي شوراي 
  !!!نظار را که در محبس کارمل واقع در  پلچرخي محبوس بودند، آزاد ساخته بود

عضويت چندين  است از ضو پر نام و نشان جبهه متحد مليموصوف در حاليکه ع. آقاي گالبزوي شخص جالبي است
!!  گويند" قهرمان سياسي"بلي،  اين را . دحزب سياسي راجستر شده و غير راجستر شده  ديگر نيز مستفيد مي باش

بلکه زياد تر منافع همسايگان دور و نزديک افغانستان   ، منافع ملي افغانستان مطرح نبودهدر اجنداي کار موصوف
  .نزد ان الويت دارد

  
ا  .خ .د .شاخه پرچم ح "گل هاي سر سبد" جبهه متحد ملي است از جمله ۀکه عضو برجستآقاي نورالحق علومي  

 ارادتمندان بي آاليش کارمل بود در شکست حکومت داکتر نجيب  و تامين ۀموصوف که از زمر. بشمار مي رفت
وز سعي مي نمايد  دريغ نورزيد و امر شهر کابل از هيچ نوع تپ و تالش  نظامي  احمدشاه مسعود در-سلطه سياسي

آقاي علومي که به اصطالح نماينده . که بمرکز تجمع پرچم مبدل گردد و پايه هاي حاکميت موجود را تقويت نمايد
را عليه قواي ناتو  که در نتيجه آن  خود "  موکلين"خود و پارلمان است، صداي اعتراض شديد  مردم قندهار در 

، چندين مرتبه ي قوماندان قول اردوي قندهار بودهمچنان  در زمانيکه و. ردمردم بيگناه به شهادت رسيده اند بلند نک
حيات انسان ارزشي " سياست مداران"براي اين تيپ . ر روس قرار گرفتقندهار مورد بمباردمان قوي اردوي اشغالگ

  آيا به چنين افرادي ميتوان اعتماد کرد؟ . ندارد
  
لي شهرت دارد و بمثابه پرچمدار خانداني در خوش خدمتي به روسها   نهضت فراگير ميهني که به گروه محمود بريا 

از همه رقباي سياسي و فرکسيوني خويش سبقت جسته بود در تپ و تالش آن است که از جانب تيم کرزي به خدمت 
 سياست کادری"مثال نهضت متذکره  براي بيرون از حالت موجود به آقاي کرزي توصيه مي نمايد که . گرفته شود

کدرهاي پرچم در  ، تعبيه هر چه بيشتر"سياست کادري سالم"از ديد نهضت متذکره . را  بايد در پيش بگيرد" سالم
سطوح مختلف حاکميت است که سفر اخير يکتعداد از رهبران نهضت متذکره به کابل و مصاحبه هاي شان به وسايل 

  . اطالعات جمعي بر صحت و ثقم اين نظر مهر تائيد مي گذارد
  
عالوه بر گروه محمود بريالي، چند روز قبل گروه بشرمل امادگي خود را براي خدمت به حکومت آقاي کرزي اعالم  

  . اين عمل از نگاه سياسي به حدي مضحک و بيشرمانه است که تبصره روي آنرا ضياع وقت ميدانم. نمود
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 کرزي عالوه بر اينکه درد و رنج مردم ما را  گالبزي به آقايۀ، شبکه علومي و دستبيعت گروه بريالي، حلقه بشرمل 
تاريخ معاصر افغانستان بکرات و مرات نشان . از ميان نمي برد، بلکه بر درد، ذلت و بيچارگي مردم ما مي افزايد

زيرا آنها در خوش خدمتي به . داده است که گروه هاي متذکره، گروه هاي ملي و قابل باور واعتماد نمي باشند
ص و تجربه دارند و اين آنچيزيست که امريکائي ها به آن سخت نياز دارند و گروه هاي متذکره هم اين بيگانگان تخص

  . نيازمندي امريکائي ها را درک مي نمايند
  

تعدادي از اعضاي . گروه هاي متذکره با رژيم جمهوري جوان محمد داود بوده ايم "دوستي و همکاري"ما همه شاهد 
و  خلقي و عمدتا پرچمي بودند و اکثريت ولسواالن و والي ها پرچمي بودند که در اخذ رشوت کابينه محمد داود شهيد؛

حکومت محمد داود را بد نام ساخته بودند و زمينه سقوط حاکميت محمد داود را ، سؤ استفاده از دارائي هاي عامه
گروه (، سازمان کارمل له روس هاال وطن بوسيعمال مساعد ساختند که در نتيجه سقوط آن خلق و پرچم و بعدها اشغ

. بمثابه عمال تجاوز بيگانه، ساليان متمادي برمردم ما تاخت)   يو گالبزۀ علومي و دستۀ، شبک بشرملۀبريالي، حلق
  هم رحم نکردند  او را دست بسته به متحد طبيعي - داکتر نجيب–اين  چهار کاله هاي سياسي  حتي سر رفيق خود 

سليم دادند  و امروز شيادانه  به مناسبت قتل آن بوسيله طالبان، کنفرانسها و محافل ياد بود بر  ت- شوراي نظار-خويش 
  .پانموده و عکس هاي آنرا در تارنما هاي عنکبوتي خويش به نمايش ميگذارند

  
تباه افرادي را از گروه هاي خلق و پرجم به خدمت مي گيرد، اين همان اش" قحط الرجال"آگر آقاي کرزي نسبت به 

آقاي کرزي بايد بداند همانطوريکه گروه فوق . است که مرحوم محمد داود مرتکب شده بود و آن را نبايد تکرار نمايد
  . به محمد داود و داکتر نجيب رحم نکرد به او هم در صورتکه دست آن برسد ر حم نمي کند

ست ور، حضور قواي خارجي و دوضعيت دشوار سياسي، اجتماعي و اقتصادي در کش! برادر محترم کرزي صاحب
، حقه بازي هاي سياسي همکاران نزديک تان از جمله سخنگوي تان که بجاي سخن باز شان در امور داخلي وطن ما

هاي شما، سخن هاي آقاي خليل زاد را نشخوار مي کند و رشد متداوم فعاليت هاي طالبان جنگجو در تمام سطوح و 
اگر بتوانيد که با مردم افغانستان زبان .  يک حالت بي قدرتي در آورده استتقريبا تمام نقاط کشور، شما را در

مشترک پيدا نمائيد، يقين است که در پيوند با مردم ميتوانيد حالت موجود را درهم بشکنيد و افغانستان را در ميسر 
ي بيرون شده نمي توانيد در صورتکه از انجام چنين رسالت مل. حفظ  منافع و هويت ملي آن مي توانيد رهنمون شويد

 ۀ علومي و دستۀ، شبک بشرملۀگروه بريالي، حلق(بهتر خواهد بود که قدرت سياسي رابا  بقاياي سازمان کارمل 
نها تجربه اداره يک کشور اشغال شده را خوب  آزيرا. تقسيم نه بلکه بطور مکمل به آنها  واگذار شويد) يوگالبز

  .        نمي سازندخفهرا دارند و يقينا امريکائي ها 
                

  پايان
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