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 ٢٠٠٧جون           ديخان آقا سع
 
 

  فرار آردني دفاع به خواجه بهاوالدوزارت
  به آجا پالن دارد؟پارلمان

 
 

.  حاالت، وزارت دفاع قرار گاه خود را ترك نكرده و به آوه فرار نكرده بودني در دشوار تری افغانستان حتخي تاردر

 ونسي خلق و قرار گرفتن كي حزب دموآراتی از اعضایا نظار با عده ی شورای شد آه بعد از سازش آاردهي دیول

 حزب وحدت دياز ترس و تهد.  وستي آور به وقوع پشرم در راس آن وزارت، فرار ی دگر جنرال اعزازثي منحیقانون

 ی داشتند، تمام دستگاه حكومتاري در اختی وزارت را در دولت ربانی از ده آرسشتري آن بی اعضاكهي در حالیمزار

 ی اساس و بیدولت ب.   نحو ثابت ساختندني خود را در دفاع از نظام خود بدرتيبه آوه ها فرار آردند و غ یربان

 چون ی و معامله گرانتي خود در راس ادارات مهم آشور اشخاص فاقد اهلی خورشي و خویت با مش منظقويآفا

داشتند تا از پالن حزب وحدت آگاه شوند و آنها فراست ن.  قماش مردم را قرار داده بودندني و از هممي فهميعبداقس

    .شهامت نداشتند  تا به آن مقابله بپردازند

 ی از حرآت محسنیگري و دی از حزب وحدت فراریكي حزب وحدت با آمال افتخار و داشتن دو قطعه آارت یاعضا

.   بكوچانندرخانهي خیدامنه ها توانستند آه وزارت دفاع را از قصر داراالمان به كردند،ي مخواستنديآزادانه آنچه م

 ۀچاري و مردمان بدندي دولت خود را فتح الفتوح نامر آن نظام چپاولگتي آفای و سردمداران بی دولت ربانشرمانيب

 شي و  خود بدستور باداران خودندي آشانی نفاق ملی قرار داده و بسوی لسانني دروغغاتي پوشش تبلريآشور را ز

 و ی ظلم بر مردمان مظلوم و تفوق طلبدند،ي خرامی تازانه مكهي را آه یزيچ.  اهم ساختند ورود طالبان را فرنهءيزم

 . قرار دادن منطقهء مخصوص بودهونيص

 همان آش و همان آاسه هستند از سر گرفته و هر چه تي پارلمان آه اآثرقي همان ورق آهنه را از طرشاني ااآنون

 ی فرموده اند، زهحي را تشرمي جم،ي جم،ي خود جیباي در مقالهء زی معروفري انجنپلوميچه خوب د.  كنندي مخواهند،يم

 آالسكه سوار آن ني و مشاوری آرزی اند آه دولت آقادهيرسان آرده و به اثبات ی معرفني چنني آه اشانيسعادت به ا

 ۀ با سابقتوانستيم... ميه فمي چطور و به آدام جرئت عبدالقسبودندياگر م.  ستندي دولت نلي قانون و تمثقيقادر به تطب

 ري زان خاورتي خود، در ساراني و اختطاف بزرگان و خدمت گاران آشور توسط اجی قتل، تفنگ ساالر،یچپاولگر

 جرئت را به برآت باند آدم مي فهمي قسديشا.  دادي نظر م" گانگاني و وابسته به بفي جانبه نگر، ضعكي یآرز"عنوان

 ختهي آمی ضد ملهۀ جنراالن آدم آش جبني آسب آرده باشد آه با شاه باش و آفریغا بل آی از وآالی و عده اانيربا

 دالر زشي حاال از ردي بودند و هستند آه شای آرزمي خود از اشخاص مهم تشاني فراموش آرده اند آه انراياما ا.  باشد

 استفاده جو و معامله ید به وآال ساخته باشیزيبه حساب شان آاسته شده باشد آه زمزمه را شروع آرده تا دست آو

 قرار داده  و حكمه با  ستره ميی رواي وآال را در رونباري اخواهدي آه می قانونونسي  گري دی پیكي یپالن ها. گر

 طب  ۀ را آه دوآتور آم تجربی است آه شخص طرف اعتماد قانونني ایهدف و.  شودي افشاء مدي به عدالت نمانيتوه
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 ۀدي و عقكي شیشي بودند آه با درشاني اكهيدر حال. دي سپنتا نصب نمایخارجه بعوض آقا وزارت یاست، به آرس

  . ساختندماني  شان پشتي را  به ناني و جهاندل آشور را به معما بی چانس بازسازیاخوان

 خود به ی سروپایو بعد،  خالف تعهد با لشكر ب.   واداشتزي وزارت دفاع را به گركباري است آه ی قانونني ا،یبل 

 داخله دي جدري نگذاشت تا وز،یو بار دگر با وصف استعف.   بردندغماي را به ی دولتی هایشهر آابل شتافته و آرس

 تجربه، پارلمان را فاقد اعتبار جلوه ی بی وآالتي از موجودتفاده آه با اسخواهدي منباريا.   خود را اشغال آندۀفيوظ

 آن محل ۀ مردم و اهل خبرتي سلب صالحقتي در حقاي جوی  چنانچه اخراج مالل. با ملت قرار دهديیارويداده و در رو

 پشتون وم قیندگي ظاهر به نمای مصطفیديپالن آخرش، آاند.   مقابل شدن ملت و پارلمان استقتيبوده آه در حق

ها قضاوت خواهد  توطئه ني بعداً  در مورد اخيتار.   خواهد بودی ضد ملۀ از طرف جبهی ملعبه در دست قانونثيمنح

   .  و دارودسته اش راه خود را دارندی و ربانی زبان راه خود و قانونی متوجه بود آه قوم دردي بایول.  آرد


