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و شميره   2 تر 1  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئخپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                                 حميد انوری : لليکوا  22/ 11/ 2010       ني
  
  

  !به وکالی بازنده ، زمينۀ فرار از کشور را آماده کنيد          
  

در اجالس عمومی کميته روسای ولسی جرگه که نتايج آن بروز ((  :دادگزارش  ١٣٨٩عقرب ٢٨راديو آزادی به تاريخ 
امنيتی آن عده وکال  ضعه شد، ضمن نگرانی از وئس ولسی جرگه معلومات ارائيمحمد يونس قانونی ر چهار شنبه توسط

شد که برای هر يک از وکال، دو ميل اسحله با کارت حمل  که در دور بعدی به ولسی جرگه را نيافته اند تصميم اتخاذ
 کارشان به پايان ۀدور چنان در آن جلسه فيصله به عمل آمد تا برای مسافرت آبرو مندانه وکالی که سالح داده شود و هم

  ... .نيازمندی ها فراهم شود  از جمله پاسپورت و سايرمی رسد، تسهيالت الزم
  :ميفزاينديشان ا

پيدا شده، برای آن  گذشته اين وکال موضع گيری و اظهاراتی داشتند بعضی مشکالت امنيتی برای شان در پنج سال " 
 است که برای امنيت توانستند کميته روسا چنين بحث کردند که الزم عده از وکال که در دور دوم به ولسی جرگه آمده نه

آنعده از وکال که در پنج سال  سالح با کارت حمل سالح در اختيار آنها قرار داده شود و هم فيصله شد که به آنها دو ميل
  ))".داده نمی شود حد اقل پاسپورت خدمت داده شود اگر پاسپورت سياسی. گذشته نماينده مردم بودند

  
شان در پارلمان کشور ، پس از ختم دورۀ کاری شان و پس از آنکه زر و زور  ) !!انتخابی( وای بر ملتی که نمايندگان 

 و رمل و جادو و جنبل هم ره بجائی نبرد، از ترس مردم و از وحشت انتقام مردم ، و تزوير شان بارديگر کارگر نيفتاد
  .ينددر صدد فرار از کشور برآ

درت برافتند، بار وبستره  بسته کرده  و مملکت را با يک وای بر کشور ايکه وکيل و وزير و سفيرش چون از مسند ق
  .پشتاره دالر و درهم و دينار، ترک کنند

  .ضرورت داشته باشند به باديگارد و محافظ و توپ و تفنگ ،وای بر مردمی که نمايندگان شان جهت حفظ جان
مساری و چنين بی ننگی و ذلتی را  سياسی مملکت خويش ، چنين خفت و خواری و شردر کشور باستانی ما و در تاريخ

  .سراغ نداريم و يا الاقل اين کمترين چنين چيزی را بياد ندارد
در داخل شورای ملی مورد لت و کوب ) ببرک کارمل ( صرف يکبار در دور دوازدهم يا سيزدهم شورای ملی بود که 

اما هرگز بياد نداريم که وکالی انتخابی . ادوی را از مرگ حتمی نجات د) اناهيتا راتب زاد ( وکالی ملت قرار گرفت و 
نمايندگان . و يا انتصابی در شورای ملی ، بعد از ختم دورۀ کاری شان ، از مقابل شدن با مردم وحشتزده شده باشند

 بين چون ماهی در نمايندگان اصيل مردم در حقيقت. خود برخاسته و دربطن مردم زنده اندواقعی مردم ، از بطن مردم 
 و همانگونه که ماهی خارج از آب، زندگی ندارد ، همانگونه هم وکيل يا نمايندۀ واقعی و حقيقی مردم هم بدون ستنده آب

 چون نمايندگان واقعی ،امروز با هزاران درد و دريغ ديده ميشود که وکالی پارلمان کشوراما . نداردمردم خود زندگی 
شکست مفتضحانه و درست ، در اولين فرصت و در فردای *بوده اندو در حقيقت نمايندۀ زرو زور تزوير مردم نبوده 

 بفکر پاسپورت سياسی و باديگارد و محافظ  ،زمانيکه نان و قران شان ديگر کارگر نيفتاد، از وحشت و ترس و واهمه
هی ديار غير شدند و دست تضرع به دامان قانونی بردند تا باشد پاسپورتکی تهيه ديده و بار وبستر بربندند و راشخصی 
، وچون نمايندگان زر و زور و تزوير "آنرا که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است " چه خوش گفته اند . گردند

در پارلمان فرمايشی از محاسبۀ مردم واهمه دارند، به تقال شده و سوراخ فرار گم کرده اند و به هر خس و خاری می 
  .چسپند تا مگر از غرق شدن نجات يابند

 مگر يونس قانونی چون خود را در آئينۀ رفقا می بيند و آيندۀ بهتری از آنها پيشرو ندارد، خود را به آب و آتش ميزند تا 
   و  همواره همين بوده استدر حقيقت سرنوشت خائنين .  جستجو نمايد برای بلی قربان گويان خويشراه گريز

  
    . و گريزف است و در وحشت و فرارئخائن هميشه خا

 کارشان ۀدور  وکالی کهۀچنان در آن جلسه فيصله به عمل آمد تا برای مسافرت آبرو مندان هم "... :گزارش می افزايد 
  ..."نيازمندی ها فراهم شود به پايان می رسد، تسهيالت الزم از جمله پاسپورت و ساير

 به پارلمان نمی گردند، آيا حتمًا ضرورت يان ميرسد و برای دور ديگر قادر به ورودازمانيکه دور کار وکالی مردم به پ
می افتد تا پاسپورت گرفته و ترک کشور نمايند؟ از جانب ديگر وکال ايکه  دورۀ کار شان پايان يافته  و بار ديگر موفق 

 که وکالی مورد نظر جناب قانونی، ی نميتواند بودبه ورود به پارلمان نمی گردند ، چرا بايد فرار نمايند؟ آيا اين بدان معن
 چون چوکی و مقام  از دست دادند و زر و ،  همچو نمايندگان؟ و نوکران چوکی و مقام بوده اندزورنمايندگان زر و 



  
 

 
و شميره   2تر 2  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

مسافرت آبرو " ، برای چنين افرادی .زيور شان در مخاطره قرار گرفت ، چار ناچار بايد فرار بر قرار ترجيع دهند 
  " نيازمندی ها ساير "و" تسهيالت الزم "منظور آقای قانونی از چه معنی ميدهد و چگونه امکان پذير است؟ " هدانمن

 دور جديد نمی گردند، به پارلمانی برای آنعده از وکال که قادر به ورود ؟ هرگاه قرار باشد در هر دور جديد کدام است
    و نيز چند ميل اسلحه و" نيازمندی ها ساير" و " هفرت آبرو مندانمسا"و " تسهيالت الزم "پاسپورت های سياسی  و 

     به کجا خواهد کشيد؟ملت فراهم گردد، آيندۀ  چند باديگارد
  آيا ديگر حتی يک فرد از افراد ملت ، حاضر به رای دادن و انتخاب وکيل و نماينده خواهد شد؟                      

 گذشته اين وکال موضع گيری و اظهاراتی داشتند بعضی مشکالت امنيتی برای شان در پنج سال  ...": ايشان می فرمايند 
شان در پنج سال گذشته ، چه اشکالی داشته  جناب نفرموده اند که موضع گيری وکالی مورد نظر  آن، اما " ...پيدا شده

وکالی مردم چرا بايد موضع گيری خالف خواسته های . ست که امروز سبب بروز مشکالت امنيتی برای شان گرديدها
  بر حق مردم داشته باشند؟ اگر نه چنان است ، پس اين ترس و واهمه و وحشت چرا ؟

اگر پاسپورت . نده مردم بودندآنعده از وکال که در پنج سال گذشته نماي فيصله شد که به "...: قانونی صاحب ادامه ميدهند
  ."داده نمی شود حد اقل پاسپورت خدمت داده شود سياسی

 مينمايند؟ چگونه ميشود که تفسير متن گفتار شکربار شان گرفته شده ، چگونه توجيه و زجملۀ باال را که اجناب شان 
 در تالش فرار از چنگ مردم فرار کرد و ، برای پنج سال نمايندۀ مردم در پارلمان بود و بعد از پنج سال نمايندگی مردم 

  ؟برآمد از مملکت
  ، پس چرا از مردم ميگريزند؟اگر وکالی مردم بوده اند

  روی  ناخودآگاه و يا هم از شان ، در حقيقت اين وکال و رهبر شان يونس قانونی با اين درخواست طفالنه و غير منطقی
 گلوله و تفنگانتخابات پارلمانی با تقلب و خريد رای و يا هم با زور  که در دور اول  اعتراف کرده اند ،ترس و وحشت

   ، پس فرار چرا؟نبوده استاگر چنين .  وارد پارلمان گرديده اندو يک شکم نان و چند قران ،
 به سردمداری همين يونس قانونی  امروزی هنوز خوب بياد داريم دور اول شورا يا پارلمان را که همين وکالی گريزی

 از کيسۀ های خويش راود جنايتکاريخچگونه تقال کردند که خودبخشی نموده و   ،يک مشت افراد زيردار گريختگیو 
 وبا هزاران درد و دريغ شاهد بوديم که رئيس دولت هم در پای آن وثيقۀ اعالن نمايند" عفو عمومی " خليفه بخشيده و 

 جديدی همرا باشد و اين حاتم  های نيز بايد با ترفندو آغاز دور دوم  انجام و يا خاتمۀ دور اول.ننگين ،ُمهر تائيد گذاشت
 صد البته که اينبارهم رئيس دولت مانند گذشته و طبق معمول ، بر پای .بخشی هم صرف يک نمونۀ کوچک آن تواند بود

   .اين وثيقۀ شرم آور و ننگين کنونی  نيز، ُمهر تائيد ميگذارند
  

   آه دل مسکين و يتيم آوردند  د       هر رای که با دادن سيم آوردن
  نظار برای او حکيم آوردند    صندوق لواسان چو بسی بود عليل   

 
  
 با جرأت ميتوان گفت که محترمان داکتر رمضان بشردوست و ماللی جويا ، نمايندگان واقعی  وبرحق مردم در -*

مسافرت "مردم جا داشته و به هيچگونه پاسپورت سياسی و و در دلهای پارلمان کشور بوده اند که از بين مردم برخاسته
  .، ضرورتی نداشته و از اين قاعده مستثنی اند...  و" نيازمندی ها ساير "و" تسهيالت الزم "و " هآبرو مندان

  
  


