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 حميد انوری

    چو جو ميکاری،گندم ندهد بار
 

 پارلمان کشور بسيار گفته شد و بسيار نبشته شد و دیدیم که آنچه توقع و ساختگی  مضحک  در مورد انتخابات      
مملو از افرادی شد که باید       به پارلمان کشور آنانيکه بایست نمی آمدند و پارلمان کشور      همان شد و آمدند    ،ميرفت
همه سر از پارلمان بدر آوردند      باداران امریکایی اش     و   ولی از طفيل سر آقای کرزی     ،ه ای گونتانامو ميبودند روان

 .شرم آور تر است و اما جهت دیگر این قضيه و روی دیگر این سکه ای قلب     .و شد آنچه که نباید ميشد  
مردم ستمدیده    ضرب زده شد و توسط کرزی باالی  که در کنفرانس بن  پارلمان وپارلمان بازی فرمایشی    سکه ناچل

از شهکار های ماندگار آقای کرزی   روی سکه  این .  مایه ای ننگ هر افغان باوجدان است     واقعاً ،ای ما تحميل گردید
یعنی . است مشرانو جرگه   اعضای   و این شهکار انتصابات   . جمهوری اسالمی افغانستان است ،رئيس جمهور 
،  ز دلسو،  اشخاص کاردان،وبا درایت تمام بعد از غوردقيق   جمهور انتخابی افغانستان  يس صاحبافرادی را که رئ

عضویت در پارلمان کشور    ومستحق تشخيص داده .....   وطن دوست و مردم پرور و،  با وجدان،با کفایت، خادم
افغانستان ویران  ر مشرانو جرگه چانس عضویت شان د پارلمان کشور و چانس ورود شان به  افراد یکه  . دانسته اند

رسيده و ستمدیده ای افغانستان     هم غير ممکن بود و مردم درد   درهم و دینار   و  تفنگ   حتی بوسيله ،و بخاک نشسته
از جانب ایشان  و   همين افراد اند که مورد توجه آقای کرزی قرار گرفت ! بلی . شان دستها بر خدا دارند   از دست 
به این نام ها توجه کنيد و به   مشت نمونه ای خروار . دافغانستان نصب گردیده ان  و در مشرانو جرگه  انتخاب گردیده  

 :انتخاب آقای کرزی آفرین بگوئيد
  کميسيون مستقل ملی تحکيم    اولين رئيس و ممثل دولت اسالمی افغانستان، رئيس    ،حضرت صبغت اهللا مجددی  

                  .اسال می و وزیر دفاع ملی، مارشال افغانستان   ت انتقالی معاون دول مارشال محمد قسيم فهيم،. صلح
 

 آقای مجددی در این مقام یک چک سفيد از شاهزاده عربستان     (  رئيس جمهور حکومت در تبعيد : صبغت اهللا مجددی 
به اعضای حکومت   چه رسد  . سعودی دریافت داشتند که تا امروز به مردم وحتی به تنظيم خود حساب آنرا نداده اند       

در ) اولين رئيس جمهور دو ماهه در تاریخ جهان    ( بعد اولين رئيس جمهور حکومت تنظيم ها در کابل  ) در تبعيد 
و شکنجه گران    عمومی تمام وطن فروشان خلقی و پرچمی و جاسوسان    عفو این مقام اولين کارروایی ایشان  

 ، افغان را     قاتل هزاران هزار مجاهد،مليشه گلم جمع) رشيد دوستم (بعد آقای مجددی . خليفه بود از کيسه خادیست  
پامال نمودن   به تمام مجاهدین افغان و مستقيم یعنی توهين (لقب خالد بن وليد داد و وی را مجاهد کبير خطاب کرد     

بيش از شصت   و ویرانی کابل و کشتار  رئيس شورای هم آهنگی   بعد هم). خون بيش از یک ونيم ميليون شهيد پاک
بوسيله راکت های کور طرفين درگير جنگ که آقای مجددی در همان ایام طی مصاحبه     هزار باشندگان بيدفاع کابل 

مدتی آقای کرزی سکرتر  (بعد ایشان از خيرات سر کرزی   . این راکت پرانی ها را جهاد خوانده بود   مختلفی  های
 تقرر حاصل  عز لویه جرگه قانون اساسی کرزی   رئيس،ئی هاو به پاس همان آشنا) مجددی در جبهه نجات وی بود

 : بود از اینکه   یکی دو شهکار شان در آن مقام عبارت . کردند
کمونيست خطاب کرده و حکم اخراج شانرا از تاالر صادر کردند           قهرمان زن افغان را کافر و ،جویا ماللی  :  الف  

پایان مجلس   در هنگام رای گيری :  ب . نگبت بار شان افزودند لکه های بيشمار زندگی و لکه ای ننگ دیگری بر  
این کارروایی های )) ده پس تان   بالیم خوب اگه نی  اگه رای ميتين (( خطاب به وکال ی لویه جرگه فرمودند  

مابه وگلستان شان چوکی   انهم آقای کرزی برای یار گر بعد .  دیموکراتيک مجددی نقش صفحات تاریخ کشور است
کميسيون مستقل ملی تحکيم  (و پر خرجی اختراع نموده و نام اشرا گذاشتند    ی تراشيدند و ریاست پر زرق وبرقدیگر

ترک  (برد های مجددی طبق روال معمول شان شروع شد  در این مقام باز هم خورد و.  شد رئيس آن و مجددی ) صلح 
حکومت (شدند و از دو طرفه     ست بخشيده  باز هم جنایتکاران طالبی و گلبدینی و از چپ و را  ) عادت موجب مرض

کار بجایی کشيد که فرمان عفو مال . سرازیر گردید پول های باد آورده به جيب های آقای مجددی  ) وجناح مخالف
فردای آن مقامات امریکایی به این کار مجددی اعتراض کردند و کرزی راتحت   .عمر و گلبدین را نيز صادر کرد

فرمان عفو    کرزی از طریق رادیو تلویزیون کابل    ود که چند ساعت بعدتر از آن نطاق     دادند و همان ب    فشار قرار
مجددی کامال شخصی بوده و   نظرات( مذکور را نظرات شخصی مجددی خوانده و رسما آنرا رد کرده و گفت که  

این بار  . ردها در حکومت موجوده فراوان وجود دا      واز این تناقض گوئی). بيانگر نظرات و پاليسی حکومت نيست 
          .  شده وميشود رئيس سنا   از طرف آقای کرزی به مشرانو جرگه فرستاده     مجددی با چنان گذشته سياه و پر لکه    

در رژیم کودتا   ) دولتی   خدمات اطالعات ( از ماموریت در خاد    نظامی قسيم فهيم–زندگی سياسی : قسيم فهيم  محمد
بين حکومت کابل و آمریت پنجشير را عهده دار    یا جاسوس دوطرفه  جنت بعد تر جناب شان رول یک ای. آغاز یافت

تالش های دوجانبه ای ایشان بر باد رفت و چه خانه ها ایکه خراب شد و         گردیدند و چه سر های که در جریان همين   
ت پنجشير آمری رشيد دوستم و ساخت باخت وی با  ایکه از هم پاشيد، تا حکومت نجيب در اثر توطئه   چه فاميل ها
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این دستگاه جاسوسی و     موجب تسليمی   بعد آقای قسيم فهيم با شناختی که از دستگاه جهنمی خاد داشت . سقوط کرد
 مسعود در آمد و آقای قسيم   –تمام تشکيالت خود در خدمت ربانی   شکنجه وکشتار به شورای نظار گردید و خاد با  

) فهيم خان آنچه را در خاد و.  مسعود را بدوش گرفت –بانی رژیم ر) رام ( امنيت دولتی   ریاست ليت ؤفهيم مس
شکنجه آغاز شد و جاسوسان   کشتار و. در عمل پياده کرد فرا گرفته بود با شدت وقساوت بينظيری ) بی  -جی -کی

معمول خویش را  گردن؛ چهره عوض نموده و کار های  روانداختن دستمال های چارخانه دو  خاد با گذاشتن پکول 
اینبار تفرقه قومی بشدت دامن زده شد و جنگ های تنظيمی و حزبی  . گرفتند دنبال همچنان  ریاست قسيم فهيم تحت 

های روزمره  از مشغوليت کشتار مردم بيگناه و بی دفاع شروع شد و توهين وتحقير و زندان و شکنجه    ،باال گرفت
و اما   ). را آقای کرزی نيز چشيده است  م وباند اش البته طعم تلخ شکنجه های وحشيانه فهي   ( گردید فهيم وباند اش  

گذار   شت و گپرچمی و مليشه های کثيف و بيوجدان شان آزادانه به   خادیستان، جاسوسان و وطن فروشان خلقی و 
و اروپا در گشت وگذار بودند و کسی         کابل - مسعود بين ماسکو  –رسمی حکومت ربانی  پرداخته و با پاسپورت

قسيم فهيم در آن رول     سياف و –که گفته ميشود ربانی  (با کشته شدن احمد شاه مسعود     . ن ابروستباالی چشم تا نگفت
داشتند که احمد شاه مسعود قبل از مرگ خویش،       ، آقای ربانی در گردهم آئی در دره پنجشير اعالم )اساسی داشتند 

قرار راپور های بعدی . ( حال فراروزیر دفاع حکومت در  وایشان شدند    ،فهيم را جانشين خویش مقرر داشته است 
هم از  احمد شاه مسعود در اولين لحظات انفجار، جان به جانآفرین تسليم نموده و حتی یک حرف  آشکار گردید که

با سقوط طالبان و ایجاد      . بيرون شد واین دستان نامرئی ماسکو بود که از آستين ربانی.) دهانش خارج نگردیده است
رسيد و این   و معاونيت ریاست دولت  اش، فهيم به وزارت دفاع  ند های امریکا با ستون پنجمحکومت موقت با زد وب

 لی رسيد ولی بوی گندش باال گرفت و در حکومت به   اانتقالی نيز اجاره کرد و بعد به مارش   را در حکومت  چوکی ها 
نيش  رفتن مانده بود ولی      از راه  که ماری.  شل مبدل گردید  -اصطالح انتخابی دست اش از کار گرفته شد و به مار     

 شل ، وی را به سنای -این مار نيش زهر آلود   از آقای کرزی جهت وقایه . اش همچنان دارای زهر مهلکی بود 
آفرین آقای کرزی به این  . خویش را بر ملت مظلوم افغان بریزد  کشور رهنمائی کردند تا زهر کشنده و مهلک  

  .انتخاب
 . شنای دیگر صرف انگشتی گذاشته و ميگذریم چند اسم آ  باالی اکنون  

 )طالب (والی والیت هلمند،    ، مالشير محمد آخوندزاده      - 
شخص برگزیده و مورد   . از حزب اسالمی گلبدین حکمتيار(افغانستان،   معاون صدراعظم ،عبدالصبورفرید  -

 ) اعتماد گلبدین
 احمد     ) حزب وحدت اسالمی  از( ی افغانستان   وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری اسالم،قربان علی عرفانی -

 هر ،)از حزب وحدت اسالمی(نامزدهای ولسی جرگه   برادر شهيد اشرف رمضان یکی از ،شاه رمضان -
واگر برادر کشته شد پدر اش و اگر پدر نداشت، خواهر یا مادر اش         وکيلی که کشته شود برادر اش وکيل است    

   وکيل است
ایشان چيزی نمی  از تعلقات حزبی( یر مشاور مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  وز،عبدالکبير مرزبان -

             ) گردن مردم ساخته شده اند    ولی قرار معلوم مشاور خوبی برای آقای کرزی نبوده اند که تلک  دانم 
د و نيز کاری جهت  خانم حقوق مل قرار معلوم سابقه پرچمی دار (زنان   وزیر دولت در امور   ،محبوبه حقوقمل -

             کشور در مقام وزارت انجام داده نتوانسته اند که روانه پارلمان ساخته شده اند      احقاق حقوق زنان
تعلقات حزبی شان معلوماتی  از( افغانستان) دانشگاههای(پوهنتونهای ) دبير کل( سکرترجنرال ،ریدا عظيمی  -

 )  های افغانستان، یکی از اختراعات آقای کرزی است دردست نيست، ولی مقام سکرتر جنرال پوهنتون
صدیقه بلخی قرار معلوم به حزب وحدت اسالمی تعلق داشته ونظر به    (وزیر شهدا و معلولين، صدیقه بلخی -

 هستند به مقام وزارت رسيدند ولی خانواده شهدا و نيزمعلولين کشور بار ها وبار ها طی       اینکه دختر شهيد بلخی 
 )شده ميتوانست   خواهان برکناری شان بودند، و چه جائی بهتر از پارلمان برای شان سراغ  تظاهرات پيهم 

از تعلقات حزبی شان ( عامه والیت نيمروز استاد معارف، کارمند ریاست صحت، نجيبه رخشانی زاهروزهی -
ی یک کارمند  انتخاب شان ميخواهند به رخ مردم بکشند که حت معلوماتی دردست نيست، ولی آقای کرزی با این

 .... )نيمروز را نيز بخوبی ميشناسند و والیت ریاست صحت عامه 
  شما به همان نان    ویا شاید هم   . ایکه ميکارید، گندم حاصل بردارید   جو   شما چگونه توقع دارید، از    ولی آقای کرزی   

 .و از خير گندم گذشته باشيد بوده  این ملت رنجدیده قانع  جوین برای
 

   با اینکه خداوند کریم است و رحيم               : اند ورنه گفته 
    ميکاری چو جو گندم ندهد بار،                               

 
 پایان

  


