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٢٠٠٧نوامبر           ديخان آقا سع
        

 

 مي اهللا الرحمن الرحبسم
 
 
 :ني و با اعتبار افغان ـ جرمن آنالني وزتي سابه
 
 است آه از درد ملت و مشكالت مردم ی مرجعگانهي ني افغان ـ جرمن آنالتي معلومات بدست آمده است، ساكهي جائتا

 . شان باعث افتخار استی خدمت بزرگ ملني و مردم را آگاه ساخته و ا افغانستانی دولت اسالمان،يبدون هراس جهان
 و ی ملی هاتي و شخصی اشخاص بزرگ دولتاتي روزمره، مصاحبات و نظرعي وقالي است آه بخاطر تجلواضح

 یامننا “ آه گفت دي باشدهي را شنی قانونونسي آه مصاحبه ستر جنرال محمد نيقي به دي آشور را متوجه بوده و شایاسيس
 هستم ی قانونی آقایبنده آه از شنوندگان صحبت ها”  .ت آه نظام حاآم را نشانه گرفته اسدهي رسیها در افغانستان بجائ

 دهي نظار چنانچه آه دی شورانيچون منسوب.   موصوف خود را مجزا از دولت تصور آرده باشددي مجسم شد آه شاميبرا
.   آار گرفته  بودندوهي شني طالبان از عدني بقدرت رسنيچنانچه ح.   د سازش داشتنني با مخالفتي  حاآمنيشد در ع

 نظار بود، با ی ها نزد شوراتي همه صالحتي آه در واقع”ی استاد ربانیتحت رهبر“ داخله نظام  ري وزی قانونیآقا
 محترم ی و وآالانشي شما از جناب اقي از طرخواهمي شد آه مدايدر ذهن بنده سوال پ.   بودیمي در تماس دانيمخالف

  .بپرسم كنند،ي مردم تصور مندگانيپارلمان آه خود را نما
 

 پارلمان به چنان وضاحت نمونهء آنرا ندارد و تا آن حدود دولت ها به وآال و خي آه تاری تامتي آشور با صالحپارلمان
 گذاشته و شي را جذب و به نماويسنار واقعًا و بدقت د،ي فرمائی خود اجازه نداده بودند آه شما عمل مندگانيملت به نما

.   و آرامش آنها اندتي با هموطنان خود حرآت و خواهان امنتيمي و صمتيل ملت با فضندگانيمردم قبول آردند آه نما
 دسته ی آه قبًال در آشور سابقه نداشت و قبر های شش سال گذشته دولت آنونیپس چطور شد آه از اختطاف ها در ط

 و اني و جهاندندي دود خی هاونيزي ملت در تلوی هاندهي خاك شدند و نماريمظلومانه و زنده زنده به ز كهي آن مردمیجمع
 ی هاتي شان آه فعالسي به چنان وآال و رئني و صد آفرنيآفر.   مشاهده آردند، توجه نشده استی دولت آنونانيحام

 ی آار آمدن دولت آنونی آه پس از رونديفرمايم فراموش ی داده، وللي به اجراآت  دولت تشكدني بخشتيشانرا قانون
 و داني سفی صد ها نفر از بزرگان و موی قانونونسي داخله ستر جنرال محمد ت و به وزاری جناب آرزیتحت رهبر

 آه تعداد آنها بهتر به شما معلوم ندي شهر آابل اختطاف گردیعنيخدام سابق آشور در روز روشن و در مرآز آشور 
 ی بندجاديا.   شدندی آارآمد وجود شان قصابی بخاطر اعضاكهي داران بخاطر پول و اطفالهيوه، سرمااست آه بر عال

آه نه “  شخص گفت ی حقوق بشر بجواب لفاظندهءي داخلهء وقت آه نماري منجمله وزی عده ای شخصیخانه ها
 بدسترس شما دي هر وقت خواسته باشميما اسناد دار. مي و فهافي سیاختطاف شده ها دوستان من است و نه هم نفر ها

 روي در راس نمي فهمي مارشال عبدالقسلدي فكهي، در حال( از پراگبدالغفور عرياخبار سهار از قول انجن)” .ميدهيقرار م
 و اآنون از جهاد و مردم داد سر اوردهي به ابرو نی خمكردي مفهي وطیفاي جمهور اسي معاون اول رئیعني یتي امنیها
 .دهديم
 

 همه اختطاف ها را انجام داده بود؟  و آن ني و آدام سازمان ای آه آديدي امور پرسني ملت چه وقت از مسئولی وآالاشم
 خود حق نداشتند؟  در ی وآالی وطن نبودند و باالني از اشاني ااي و جوانان چه آرده بودند و چه شدند؟  آداني سفیمو

 را به آدرس آن ها چسب ی آه چه مارآديدي شنی تا مدي ادهي است پرسان شفهءي آه وظی و آشفیتيمورد از اورگان امن
 یقانون “ی حتدي را دارتي  قانوناي قانون و یشما آه ادعا.   القاعدهاي افغانستان، طالب ی  ضد دولت اسالمزدند؟يم

اختطاف آنها،  ض آه چرا عودي را بخود و وآال آردند، سوال آردني از آن مشاورشتري هجده نفر و بیادعا” صاحب
  را محاآمه نكردند؟شانيا
 
 ی آن بخاطر دوستان چشم پوشبي نباشد آه از تعقی دسته جمعی شان در گور های آه مرده هاداندي و آدام شخص میآ
 ني چطور توانست  مجرمی ملیمجلس شورا.   مذآور را آشف آردی آباد آه گور هاوالي شاه پكتایخانهء عل.  شد
 ني  پارلمان  مورد عفو قرار بدهد و با اتيح آشور و خالف صالی عدلني حقوق بشر و قوانني را خالف موازیجنگ

   .دي و هستدي آن بودی آه مدعدي آشور را صحه گذاشتی و بطالن مبارزات جهادی از قانون قضائیآار عدم آگاه
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 ی  تلفات انسانونيليآه دو م گذشته بوده ی جنگ هاني خلق خواهان محاآمهء مجرمكي حزب دموآراتتي اآثركهي حالدر
 ستي آن نتي صالحزي قانون  آه پارلمان  حای و عفو آن از مجراصي مجرم تشخدي داشت و بای آشور را در پبيو تخر

   . خداوند قبول و مقبول درگاه خود بگرداندكهي تا زمانكنندي شما آه و ناله مصلهي فني در اني و مجاهدشديم
 
 را در تي امنتواندي چطور و بكدام صورت دولت مد،ي شدی عدالتیر مرتكب چنان ب شما بزرگان آشوكهي صورتدر

   . قرار داده استیاروئي دولت در جنگ و روهي را فراهم سازد آه پارلمان را علی و قناعت قانوننيآشور تام
 
   احترامبا
 

 دي آقا سعخان
  محمد داوددي طرز تفكر شهخواهاني از جمهوریكي


