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 م2010جون 17تاريخ. کانادا                                                                                     انجنير فضل احمد افغان

  هراه نی يپک 
ميگويند که برای رسيدن به جنت   مال صاحب آمد و برايش گفت مال صاحب روزی از روزها برادر هموطن ما نزد

شما را ميخواهم مال صاحب به جواب فرمود که گذ شتن از پل   موفقانه بگذری ، نظرحتمی است که از پل صراط
و از تيغ شمشير کرده تيزتر است فلهذ ا، از پل تنها  نهايت مشکل است ، يعنی پل از موی کرده باريکتر  صراط

  .تقوا و خيرخواه باشند، ميتوانند بگذرند  با- صادق-اشخاصيکه مسلمان پاک 

مال صاحب چرا گپ را  ":شنيد از جاه برخاست و با تکان دادن پتوی خود گفت نند جواب مال صاحب راوقتی سوال ک
  "کردی خو بگو که به جنت رفتن پک راه نی يهکشال 

از مدت چند ماه طبل انتخابات دور دوم ولسی جرگه نواخته ميشود و طبله چيان  هد ف از انتخاب عنوان فوق اينست که
گاهی به مرکز   رئيس صاحب جمهور و حاميان خارجی اش ميباشند گاهی چوب طبله را به محيط واز جناب که عبارت

اند  چيان که زير سقف خانه ملت نشسته اند مشتاقانه وبيصبرانه منتظر شنيدن آهنگ ذوق خود طبله ميزنند و تماشا  دايره
 با فرهنک و وطن دوست -وکيل صاحبان بادانشاستثنای تعداد نهايت محدود از   به تا مطابق ميل خود برقصند، يعنی

و ستم د يدۀ ما سرخ  تقوا ، اکثريت از وکيل صاحبان جنايتکار که دستان شان الی شانه ها به خون ملت مظلوم پاک و با
موکلين خود را چوشيده اند و يا خود را تحت نام به  است و با استفاده از عضويت در خانۀ ملت و مصونيت شان خون

کاری ديگری نداشته اند ، بار ديگر  جز از کار شکنی در امور دولتی اند و به  ح مصا لحۀ ملی عفوه نمودهاصطال
  .کرده و سرنوشت ملت بيچاره و بی دفاع را بد ست گيرند ميخواهند به زور و زر خود راه به خانه ملت جاه

 انتخابات آينده اکثريت کرسی های خانۀ ملت حاميان خارجی اش در تالش اند که در از جانب ديگر آقای حامد کرزی و
اجرائيه و قوه مقننه پيدا  شوم شان ، هم آهنگی بين قوه  به مرامهای برای رسيد ن  شيا طينی چون خودشان بدهند تا را به

اند تا به شان ، خود بی امنيتی را در سرتا سر کشور دامن زده  فلهذا برای رسيدن به اهداف. و بتوانند به اهدافشان برسند
  ".به خانه ملت نی يهپک راه    "شان نميرقصند ، بفهما نند که بار ديگر نسبت نا امنی وکيالنيکه مطابق طبل

جون وزير دفاع و سرپرستان وزارت داخله و رياست امنيت ملی ، به خانۀ ملت 15 هموطنان عزيز شاهد اند که بتاريخ
ه فرمايند و  معلومات ارائدر هجده هم سپتمبر سال جاری آغاز ميشود ،گرديدند تا در مورد امنيت انتخابات که  احضار

   :توضيحات دادند جناب منير منگل که سرپرست وزارت داخله اند در مورد چنين

  :معنی که   آن ، مناطق پر خطر شناخته شده اند ، بدين355،    ولسوالی در افغانستان364از مجموع   

:      مواجه ميبا شند ، يعنی   ولسوالی با خطر پا ئين191و متوسط  ولسوالی با خطر 50 ولسوالی با خطر شديد، 114 
  ".پک راه برای کانديد شدن شان نی يه" 

داخله و ايجاد تشويش برای وکيالن و ملت چنين بر می آيد که با احتمال ضعيف ، از ارائه معلومات سرپرست وزارت 
رسيدن به اهداف  د انتخابات ولسی جرگه را الی مساعد شدن اوضاع براینبود امنيت در کشور، برای مدت چن بنا بر

جديدی را که آقای   کا نديدان  امنی ، وکيالن فعلی ويا شان ، به تعويق می اندازند و يا به احتمال بسيار قوی ، با ايجاد نا
نديد شد ن منصرف و چانس نميخواهند موفق شوند ، با ايجاد ترس و وحشت از کا حامد کرزی و حاميان خارجی او

در انتخابات پيروز و  به کانديدان مخا لف مسلح که آقای کرزی با آنها در مذاکره است ، مساعد می سازند تا موفقيت را
داليل به تعويق انداختن  طبل آقای کرزی و بادارانش برقصند و به يقين  ولسی جرگه ای بسازند که اعضای آن به صدای

امنيت ملی که منافع خود را علی رغم ايجنت بودنشان در  دهار و کنار زدن وزير داخله و رئيسعمليات نظامی در قن
 ، در مذاکره با مخالفين مسلح و راه يافتن شان را به ولسی جرگه نمی ديدند ، همين سازما نهای استخباراتی خارجی ها

                                .هم الغيب و عنداهللاباز .                                                 خواهد بود

  .خداوند حافظ ملت مظلوم و بی د فاع افغان باشد 


