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 ٢٠٠٧ یم                  ديخان آقا سع

 

  با دولت خودساختهی دشمناي ی ملۀجبه
 

 اي چلنج به دولت نخواهد بود؟  و كي پارلمان در آن سي جمهور و رئسي معاون رئتي با موجودی ملۀ جبهلي تشكايآ

 جبهه ني ایعضا چه واقع خواهد شد؟  اد،ي بگواتي پدرود حاي شده و ی صحفي جمهور دفعتًا دچار تكلسيهر گاه رئ

 متذآره آشور را به منزل ۀ جبهايآ.   به آن متعلق اندكهيلت اند تا عالقمند دوی ملۀ  جبهی عالقمند  فروزندگشتريب

.   داردشي را در پچي پر از خم و پري روبرو بوده و تا اآنون مسی با هزاران دشوراكهي  منزلتواند؟ي مدهيمقصود رسان

 متوجه نشده اند،  تا حاالنيقي و ملتفت نشوند آه به امدهي جبهه بخود نني راه ا)ی ملۀ جبهیاعضا(هر گاه روندگان  

 صورت باز هم دچار ني آنها بودند، دردن،ي آشور بعد از بقدرت رسی مردم و بربادی های مسبب بدبختقتيآه در حق

 . خواهند شدی بزرگتریخطا  ها

 در زمان زدند،ي دست میاباني به تظاهرات خی دموآراسۀان دور و متقلب آه در زمشي از روشنفكران ناعاقبت اندۀعد

اما در خفا، .  نشان دادندی نموده و با  وزش باد هم آهنگی خود را دوست آن نظام  معرفني طور دروغتيجمهور

 آن هي را علی و پوچهي  پای زده و اعتراضات بتي جمهورهيل عني و اتهامات دروغغاتي  دست به تبلالنهي و محانهيموذ

 عاتي آن، سوظن ها و شاشرفتهي پی ساختن مردم عامه نسبت به پالن هاگانهي  براه انداخته و به منظور بینظام مترق

 آشور آه كردندي آه نادرست تصور می اخوانیهمچنان، گروه ها.   را خلق نموده و توطئه ها را براه انداختندیاديز

 ی پالن هاقي شده و در تطب)پاآستان( خانه آاآا جان ۀ روانیبي تخرتي ها افتاده، بعد از فعالیآامًال در دست پرچم

سردار "بطور مثال، آتاب .  براه انداختندتي جمهورهي را علني و اتهامات دروغغاتي ها متوصل شدند و تبلیپاآستان

 از یكي یان ربني برهان الدسوري پروفۀ نوشت"  بار و مستقبل هولناكانتي حاضر خن،ي ننگۀداود خان، در گذشت

  آتاب ی ربانی جمهوراستي رۀ دوریدر مورد  آارنامه ها.   استی نام نهاد آنونی ملۀرهبران آن دوره و عضو جبه

 و غاتي بر تبلديمز.  آنها را دارندۀ بوده  آه  مردم انتظار محاآمی آاران جنگتيها نوشته شده و شامل لست  جنا

 جهان شمول بوده و ی  خواهان دولت اسالم،ی ها اخوانستي  اسالم،ی ملۀ هر آدام و  اتحاد شان در جبهاناتيب

  بدون كردند،ي اتحاد آارگران جهان  مبارزه می بودند و برادهي خود چسپی لوژدهي خلق به اكي حزب دموآراتیاعضا

جنت  خلق، كيحزب دموآرات.   موقف خود را در جامعه سنجش آرده باشندو دشمن متوجه شده یآنكه به ترفند ها

 آنقدر ادامه دادند تي خود بر ضد جمهورغاتي  و جوانان مسلمان  به تبلدهي خود دی را در چند قدمزمياليموعود سوس

 خود سي تاسني حدم در دفاع از از نظام مقبول شان آه به اسقبال گرم مری تفاوتی افغان را در حالت بوري غیآه مل

.   شددهي باداران شان بقدرت رسانلهي  خلق بوسكي دموآراتید ملهمان بود، حزب ض.  مواجه شده بود، قرار دادند

 . نمودندی صف آرائیستي نظام آمونهي در پشاور علدندي تر به قدرت دكي قدم  نزدكي ها آه خود را ستياسالم

 یابي آشور ارزۀ شرق و شاگرد وفادارش را در ادارۀ و نابغري توان رهبر آبنكهي بدون اكي به اصطالح دموآراتنظام

 و ی رهبرتيه.   انگاشتنددهي پرداخته و توان و قوت ملت را نادی سازتي شخصشي دامنه دار وآغاتيآند، به تبل

 آشور كي با ی گرفته و هر فرد را متهم به همكارشي پدر و به آن را ني خلق، شعار مرگ به اینخبگان حزب ضد مل
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 شي خود را پكهي در حالدادندي نسبت منياطيس را به اخوان الش رفت آه هر آشي آنها آنقدر پغاتيتبل.  كردندي میخارج

 نيا.  دندي ملت را خری و بخاطر آن دشمندانستندي را از اهداف خود مكي مراحل دموآراتی آارگر خوانده و طۀ طبقنگٱ

 به ی جهادی هامي  تنظیول.   انداخته شودی جهادی هامي به دامان تنظشتريحرآت نظام باعث شد آه ملت ما هر چه ب

 ی محمد داوود الدي برومند آشور شهتي شخصی تحت رهبرتي جمهورعهي شدن اسالم از صبح گاه طلیخاطر جهان

 پول بود آه در آن رغبت ی جمع آورۀديآن عق:   داشتندا ردهي عقكي آشور و نشستن در قصر ها تي به حاآمدنيرس

 دون همتان حاضر شدند اسناد محرم ني ایحت.  داشت شان فرق  نیفراوان داشتند و راه بدست آوردن آن هم برا

 ی خود آه به مشكالت جدتي اول حاآمۀدر دور.  دندي آشانی تباهی ملت  را بسوو دندي بفروش رسانزيآشور را ن

.   آردندري داخل و خارج آشور در شهر هرات دایاسي سی هاتي از شخصبي را با ترآیشي نماۀمواجه شده بودند، جلس

 شدن ی و سبب طوالنافتهي خاتمه جهي نتی مشروع بر آشور بود، جلسه بري غتي حاآمی جهادی  هامينظچون هدف ت

بعد از فرار و .   آابل بودی در دروزه هابان استقبال شان از طاللي تحلني و در آخری استاد ربانیحكومت ضد مل

   .دندي نجات داده و به ارگ آابل رسانیبود آه آنها را از شكست حتم  B-52  اراتيمقاومت نام نهاد، باالخره ط

 بي و تخرگري ها تن دونيلي می هموطن و هجرت و پراگندگونيلي آه چطور شد آه با تلفات دو مدي آی بوجود مسوال

 ۀ آارناماي دهند؟  آلي را با هم تشكۀ خلق حاضر شدند، جبهی حزب دموآراتگاني ها و بلند پای از جهادۀآشور، عد

 از ی هاشي رشي افغان را آه تازه از تفتوري ملت غگري دكباري خواهندي سپرده اند و مینرا به فراموش شاۀ  گذشتاهيس

 تفنگ ساالران قرار دارد تي آشور را آه هم اآنون تحت حاآماتي پارچه پارچه نموده و والافتند،ي ی گذشته رهائنيالك

 آه از ست ای انتخابی های شان والیهر گاه آرزو بكشانند؟  یاسي سیبه حزب و حزب ساالر سپرده و به رقابت ها

پس .   خود استعفا دهندفي آه از وظاداردي مجابي صورت اني دردارد،ي ملي را تشكی به اصظالح ملۀ اهداف جبهۀجمل

 في و تا مدت دو سال در وظاني را بعوض شان تعطي دولت است آه اشخاص  مناسب و واجد شراۀفياز استعفا، وظ

 ی رهبری نزد ملت واضح شده و اعضای دولتی های از آرسه جبهی صورت انفصال اعضانيدر.  نند بمایخود باق

 . همچنان طرح جبهه را به مردم آشور ارائه دهندستي بای ملۀنامنهاد جبه

  احترامبا

  دي آقا سعخان

    محمد داووددي خواهان طرز تفكر شهی از جمهوریكي

 


