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  م٢٠٠٧ورجنيا،اپريل                 ماللی موسی نظام
  

  پلنگ و شترگابتي به هه يیجبه
 ی ملري متحد غري غۀ جبهی قانونري غلي به تشكینگاه

  
ی دادهاي روِ   ناظروشاهدر،ي اخۀسه دهقدرت طلبانِ   ِ  نابکارِ  دستاز وه حادثِ  ازبد  دفاع ومظلوم افغانی بمردم ِِ

 ليا وذهنِ  شان زدرقلب  دارراهي پاِ تي و صلح وامنی اجتماعِ  اوضاعیبهبودديرنوع ام آه هدنباشی  منکبت باری
 -  حتی درآسمان آرزوهای ملت –ی درهيچ گوشۀ حياتِ  مردم  درخشانۀ نقطچيه،  حالت زارنيدرچنوقتی  ..سازدی م

 اميدوار بود؟  امروزبهتراز ۀندي آیابر توان به چشم نخورد، چگونه می
درزير سقفِ   محسوب می شود، » شهکارِ  خيانتِ  ملی«ی که درنوع خود جنگِ تكاراني وجنانيجرممعفو ۀمصوب 

 اعم ازوطن فروشان خلق وپرچم، -ی  ملني ازخائنی معجونبه وسيلۀ ) ازوآالی آمیصدي فیبه استثنا( خانۀ ملت
، رنگي ونسهي هزاردسا  ب-رحجر عصوحشی ِ  دفاع آابل وطالبانی بِ  مردم، قاتالِن"قصاب" ی معروف به هاميتنظ
  .وجود آمد ه ب

به  ومعيوب  مجروحهزاران افغانِ   ودي شهِ هاافغاننوي ملِ  مشروع حقِ نکرد پامال ی برا که ظالمانهۀ مصوبنيا  
 حقوق ی هاپي پرنس کردنِ  پامالی بود برایرينظ بی ۀسيدس طوری که اشاره شد،  د،ي رسیمجالس پارلمانِ بيتصو
 »١«  . سراغ کرد توانی  لجام می و براني وۀ جنگ زدِ صرف در افغانستانير آن را که نظبشر 
ی را اشغال  و پارلمانی دولتی های آرسی که معلوم الحالِ  و قاتالنتكارانيعفوجنا ِ بتي هنوزازمصافغانۀ دي بالدمردم

 مانند  زلزلۀ ر،ي اخۀ متخاصم سه دهی به اشتراك گروپ ها يی، جبههلي بودند آه اعالم تشكامدهي بخود نکرده اند، 
ملتِ  مظلوم و مبهوت را به مصيبت جديدی  است، اول سخت ترومدهش تر ازتکانهای"  که غالبادوم )کم وقفۀ(

 یولوژيديهاو آی  بخاطرتضادها، دشمندست وپايش"که قبال  رابه مصيبتِ  تازه مواجه ساختیملت!.. مواجه ساخت
 آه ی پناهی مظلوم و بِ ت مل. افگنده شده بودخون  خاک وبه ، قطع شده، خلفشندانِ  نازفر ِ  چپ وراستیها

رقت   واهي سِ  روزگار، غدارگاني باهمساتكاري جنای گروه های هایهمدست توطئه ها و با سال ی سباي تقرۀدرعرص
  .ی را  تجربه کرده بودبار

 خود وکشورخود با كي تارۀنديبه آنه تنهاردم  مر،ي اخِ اناتي ازافغانستان مشعر است آه به خاطرجردهيرساخبار
 و  درترس،  خودۀ شناخته شدِ دشمنانسازی های خطرناکِ   جبهه بلکه اکثريتِ  مردم به خاطر ،نگرندی  منوميدی
  . ؛ ترسی که باعث فرسايشِ  روان است ونيروی مقاومت انسان را  ذره ذره نابود می سازدبرندمی  بسروحشت
 به مواد قانون يیآشناالقلب موجود است، همانا ی  قسِ  آارانسهي دسني ملت افغان ازچنگ ات نجای براآهی راه  تنها
در تضادِ  مطلق   نيقوانِ  ودستوراتهيباروح" مسلما  وتصويبات می باشد کهماتي تصمني چندرکِ  ماهيتِ  و یاساس

   ...قراردارد 
 باشد، ولی متأسفانه عوام توانست  دراين راه مددگارخوبِ  جوانِ  افغان، که آيندۀ کشوررا دردست دارد، مینسل   

 خي تارو به حيات سياسی فرونرفته  باوصفِ  موفقيت های تحصيلی، به عمقِ اميد پرورديده می شودکه اين نسلِ  
 وهمچنان، بی کفايتی ودست نگری مقام رهبری کشور برنوميدی ... ندارديی چندانی آشناکشورري اخۀ سه دهخونينِ 

  !بيشتر قرار گيرد» سردرگمی« درحالت - ولی رنجور -های مردم افزوده،  سبب شده است آن ملت باشهامت  
 فيازوحدت اقوام شر يت حمایتاصدااحوال، ازمعدودعناصروطن پرست وواقع بين توقع می رود   وچنين حال در 

 ۀ مبارزنيدری شرط اساس.  اجتماع برسانند تمام اقشارگوشه ب داري و پای صلح واقعكي دني بازگردانی را براافغان
جنايتکارانی  معرفی  ...  دارندی ابدونديپ هي آه به ممالك همساباشدی  مِقوی پنجهِ بی خرد  تكاراني جنایمعرف  ی،مل
آزموده  زيرا اينان ،شوند و اعمارمجدد یبازساز زمينه سازِ   "جتاي ونتتي ضامن صلح و امننمی توانند هرگز که

درقفا ی ادي بنِ خطراتبرای کشورخيلی مضربوده،  می تواند  - مانندزهرمار–هراقدام نابخردانۀ شانآه   اندیشدگان
  .ه باشدداشت

 با ) هشتاد تا امروزی سال هایتداباز ا( هيروس یشگيهمو های علنی یوابستگبه همه معلوم است که  ازيک طرف 
 ی اتحاد شوروني با وارث وپرچمخلقِ  وطن فروشانیط نا گسستنارتبا از سوی ديگر  نظار وی و شورای ربانِ عتيجم

 راني اولآه رکرد فراموش ديالبته نبا. به کلی آشکار می سازد  جبهه راني چن ناميمونليتشكماهيتِ  سابق، 
  ! به هيچ وجه کمترازديگر دشمنان افغانستان نيست آنۀ سوگند خوردسيوجواس

 رادسته دسته آدمخوارانيت کرده، حما ازطالبانرحالتی که بالمانع وبی دريغ   د-ِ  بی فرهنگ رانيز رول پاآستان  
 -نمی توان نا ،شترگاوپلنگِ  لي تشكنيدرچن -برای برهم زدن َثباِت سرزمين ما، به سوی  افغانستان بسيج می نمايد 

    آتش افروزِ  اين  يه،وهمساآن دانند  م به نوبۀ خود پاآستان»آی اس آی« دراين شکی نيست که اژدهای . ديده گرفت 
 .رديگ می  ی ماهشدۀ ما  گل آلودِ  ، از آببوده» َتَشّکل«
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 جناتکاران ودشمنان آزادی وپيشرفتهای حضورواقعيتِ  تلخی که بيشترين بدبختی مردم ِ  مارا سازمان داده است،  
می دوزند خود می ُبرند، خود مصايب را افغانستان است که لباسِ ) حكومت و پارلمان(دولتِ   درافغانستان مدنی

 تفرقه و نفاق دي تول،ی شر انداز،ی فساد ادارۀزي سبب و انگهمين اوباشان هستند که!    برتنِ  مظلومان می کنندخودو
گرديده   گري دیملري مواد مخدره و صد ها اعمال ناشائست و غكي و شراآت درترافهي ، حماکشور في اقوام شرنيب
  .اند

  
 ِ معاش  وماتيباتعل وجدان را ازدست داده،  وايمان  دين و آه وطن فروشان خلق و پرچم آهاورندي باديا ب ممردم

 ِ نشان دادن مغزشويی ها و افغان را باگناهي اوالد معارف و جوانان بنمودند، -ی  ماتي امرارح، وقتیسفارت شورو
 آه ی و پستانتيبا خو   فريب دادند بود،ی روسزمينني لزمي دروغ پردازان مارآستي آه خاصی سرخ و سبزیباغ ها

 . منحوس ثور رابوجود آوردندیدر نهاد داشتند، آودتا
 آباد ِ  شهرهاو دهات،... وبي ومعی زخمهاونيو ملدي شهوني ملمين وكعالوه برتحمل دردها شکنجه هاو ي ،ملت افغان  

 ۀ حزب پرچم و خلق آواراتي افغانستان را جنافي از مردم باهمت و شرگري دی هاونيمل.....مملكت را ازدست داد
 همجوار، درممالك  خود سرپناهِ  زمين وازدست دادن  افغان، باباغيرتدهقان و آارگر.....  نمودگانهي بی هانيسرزم

زن با عفت افغان .... دي  بفروش رسیاوالد وطن درممالك غرب....معاش تن در داد  امراری آارها برانيبه پست تر
 . از دست دادی خودراعفت و آبرو)باالجبار(  ن،ي مهاجریپ هادر آم

 به ملت مظلوم و يی اعتنانيآوچكترنه تنها  ،ديگر که زيرلوای دين وآيين برکشورمامسلط شد خبری  ازخدا ب ِ گروه  
 .دنديناتوان افتۀ دي به جان مردم زجر آشی  آفتار وحشی ننمود، بلكه چون جمع ماراني وۀمملكت جنگ زد

 پرچم از وزارت خانه ها، چون احمد شاه مسعود به ني ماموری دربرطرفاري حكمتني گلبدم،ي صدراعظم رژشنهاديبا پ 
 را با  آنگناهيبهزاران باشندۀ  و  را ويران کرد آابل،اري حكمتد،ي آار اباء ورزني سابق، ازی اتحاد شورويۀتوص

 گري را به جانب همدار راآت مرگ ب۵٠٠٠ بالمثل ۀا مقابلب )حکمتيار ومسعود ( دونفرني و اازبين ُبردراآت ريف
دراثر  آابل یباي زرفغانستان، شه اتختي در اثر آن، پاشد و دفاع حواله ی بی براهال،رهاکردند که همۀ آن راکت ها

 ۀ هزارسكن۶۵ له،ي وسی بوبي هزاران معی ودر پهلوساخته شد به خاآدان برابر ،ی بعدی قدرت طلبی جنگ هاۀادام
  »٢«.دندي به شهادت رسانهم آنراگناهيب

 ۀ و مداخلی وپرچمی فروشان خلق  آه به آمك  وطنی الديم١٩٧٨درسال  خانمان براندازثوریآوان آودتاازخالصه، 
  به »ی  متحد ملۀجبه«  لي ازتشك  معلوم الحالِ عتيجماين  وقت صورت گرفت، تا چند روز قبل آه یاتحاد شورو

 وطن فروشان، جنگ ساالران، ِ چنگ آه در  مظلومِ  افغاناناتيدرح  افغان خبردادند،ۀچاريملت هراسان و ب
ر از درد،  آه ُپکرد سراغ توانی نم هيچ روز وساعتی را ، هستندري اس  شناخته شدهسي موادمخدره وجواسقاچاقبرانِ 

  .نبوده باشد  قي عمیديهراس، حسرت و نا ام
تی تحمل ديدنِ  زخمِ  پای سِگ تان را نداريد، کرم کنيد وبه ضجه های مردم ما  که حمدنی ای مردم آگاه، ای دنيای  

 باالی ملت شماخودآيا منکر اين واقعيت هستيد که اين ساالرانِ  وحشی قابل محاکمه واعدام را ... گوش فرا دهيد
  ساخته ايد؟   » کل اختار« افغان،   دژخيم و 

  
  پايان
  

********************** 
 : نوت

 زي ساونياثرمحترم داآتر اسالم الد»   الهه ی المللني بۀمحكم«  درافغانستان، لطفابه مضمون ی جنگني عفومجرميیدرموردحالت استثناـ ١
 سندهي نو،یقي مضمون آموزنده وتحقنيدر. دييمراجعه فرما www.afghan-grman .com ر دني  افغان ـ جرمن ـ آن الۀ و برازندی ملتيدرسا

 را ی حقني چنتواندي نماي دردنی قانونچي و هباشدي ناممكن می جنگتكارانيوجنا ني آه عفو مجرمرساندي به اثبات م،ی المللني بلۀه  امثبااستناد ب
 وبازخواست قرارخواهند ی ممالک وجوامع بين المللی قانونبي و ناقضان حقوق بشر مادام العمر مورد تعقی ملتكاراني وجناديپامال نما
  !نروز آديبه ام. گرفت

 د،ي الخصوص وارد گردی نظار بر ملت افغان درمجموع و برمردم آابل علی و شورای ربانيی آه در دوران حكمروایمصائبـ درمورد٢
 منتشر و»  امروزی دادخواهروز،ي داتيجنا«  به نامو ی جمع آور ، درهالندۀ خبره يیتي افغانستان آه توسط آمیخواه داد راپور لطفا به

  ديي مراجعه بفرما، استدهي ترجمه گرد)عبداهللا آاظمديداآتر س( نمحقق افغامند وتوسط دانش
 
 
   
 
 
  


