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    2007ماللی موسی نطام                                                                                      جون 
                                         

 

  طلوعۀ مسخروني و تلوزتي آفای پارلمان با،ي جویمالل
 

   را به مخاطره انداخته استیاسي آشكار و پنهان آه ثبات سدسائس
 

 
ن  جرگه، مخصوصا آی ولسی عده از وآالكي ی های آارسهي دسۀ آه به سلسلباشندي آامال مطلع مزي عزوانندگانخ

 و كطرفي نظار از ی و شورای ربانعتي باند مشترك جمۀ شناخته شدی واعضایميرهبران تنظگروه جنگ ساالران و
 گانهي دادند، ی قانونتيثي عفو خود هارا حۀمصوب آه گر،ي خلق و پرچم، از جانب دني بشمول خائنتكاراني جناهيبق

 ۀ به بهاند،يرساني ماني ملت مظلوم را به گوش جهانادي فر،يی حق گوی را آه با صدااي جویقهرمان زن افغان، مالل
  . از مقام وآالت سوق دادندقي نموده و به تعلتي سلب صالحی مدتی به آن جنابان، برانيتوه

 
 تي و تربمي جرگه آه البته از تعلی ولسی عده از اعضاكي سال گذشته ، ی ماه منيم آه درست در هميورٱ ی مبخاطر
 ۀ از جملاآهي جوی آب بر ماللی پرتاب چپلك و بوتل هااستعمال کلمات رکيک وبرخوردار بودند، با»  !« آامال یعال

 كهيقرار. ند آامال برهم زد جرگه رای نظم ولسباشد،ي می ملري و غتي آفای پارلمان بني برحق ملت دریمحدود وآال
 ۀ طلب خانضي و تبعتي آفای بسي رئثي سازان  پنهان و آشكارا، به حسهيهمه دس سردمدار،ی قانونونسي،  شددهيد

 ی آن اعضای اخالقري روش غكهي در حالاورد،ي به عمل نني را در مورد آن متعرضی اقدام و عكس العملچيملت، ه
 ی مزور به عوض انسجام مرآز قانون گزارسي رئنيا.  ازمقام وآالت آنان بودقي و تعلجازاتمجلس آامال در خور م

 به شتري بباشد،ي می وۀ گروه مربوطتي آه خاصی تفرقه اندازی عام المنفعه، در پهلونيافغانستان و بوجود آوردن قوان
   .شتغال دارد ا،ها و خروار هاري آنهم به س،ی چاليه وی و نقل بادامی هالندري آشپز خانه وپنۀبودج

 
 اشغالگران هي انگشت شمار، بقتي اقلكي ی ملت مظلوم افغان به استثناۀ سقف خانريواضح و مبرهن است آه در ز

 زمرد فروشان قدرت ی شورای ووطن فروشان معلوم الحال، اعم ازاعضای جنگتكارانيجنا رای پارلمانی هایآرس
 آش، ارآدمي حكمتني، گلبدر خواني زمی وهابافي سۀ، دارو دست و شرآاءی ربانني چپاولگران برهان الدعتيطلب، جم
 لي پرست و باالخره وطن فروشان خلق و پرچم تشكیراني فروخته شده وای هایليعصر حجر، خل آاراهيطالبان س

 .دهديم
 دفاع یب به قتل ملت مظلوم و گر،ي قدرت طلبانه با همدی بار ها با جنگ هاري اخۀ معجون افالطون، آه در سه دهنيا

، چور و چپاول ها و ها، باعث قتل عام  غدار افغانستانگاني به همسای و وابستگكي اند و به تحردهيرت ورزافغان مباد
 باز هم حكومت موجوده را به ضعف و اضمحالل سوق ،یني نوی توطئه هااده اند، امروز بي مملكت گردیادي بنیرانيو

 ونسي یملت افغان مشاهده خواهد نمود آه به آمك و سر پرست. كشانندي میدداده و مملكت را در پرتگاه انهدام و نابو
  .گردديم معدوم ی و حكومتیاسي ثبات سجي، به تدر ها درحكومت و پارلمانتيالحص و سلب بي باتخر،یقانون

 
 و زي ناچاريآن بس تي دي مفم،يي نمایابي افغانستان را ارز ۀ مقننۀ پارلمان تا امروز  حجم آار قولي تشكی از ابتدااگر

 شهي آنان مثل همی  باال آه بهر حال منافع شخصتي آفای بۀ آه از دارو دستستي نی شكی جانيدر. باشديتاسف آور م
 ی انتظاردي، نبازي وسواد نا چی در قانون گزارتي وجود فهم و درام با عدرد،يگيباالتر از منافع ملت قرار م

 استفاده ی مردم افغانستان را روز ها برای ملۀي وقت گران بها و سرماناني ا.مي داشته باشرديگي صورت مشترازآنچهيب
  .دهندير مهد آنان و امثالهم به ۀ بدرقی برایمتي قی، محافظ و گارد و موتر ها معاشاتادي ازدی براشتر،ي هرچه بيیجو

 ني بۀ، آه به جامع صورت گرفتاز آنجا در پارلمان ی ملني و خائنی جنگتكاراني بزرگ در مورد راه دادن جنااشتباه
 گردند آه در يی هادي آاند ی انتخاباتتي وانمودشده بود آه اگرمانع فعالني انتخابات، چنی برای همكارۀتي و آمیالملل

، با استعمال  دست دارندره دن چون قدرت و اسلح آناتند،داش قراری ملنيني و خای جنگني، مجرملست جنگ ساالران
 . اندازندی موجوده را با آمال جرائت به مخاطره می نسبتي و امندهيانتخابات گرد ۀهرد و، مانع پروس

 گروه  و آن ني ا حال گرفت، با عدم مراعاتی صورت نمیشي بصورت ناقص و نما اسلحهیاگر جمع آوردرحاليکه  
 انتخابات ۀنيخته و بعد ا زم پاك سافهي و خفلهي سالح ثقی شخصیدسته، ابتد ا افغانستان جنگ زده را از ذخائر و گدام ها

 .ديگردي قابل حل رو نما نمري مشكالت غ فجايع وني امروز چننمودند،ي را فراهم میپارلمان
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 ملت مظلوم ماو ی يی واقعندگاني ملت شده اند، چون نماۀ خانی فرمافي زر تشراي آه به قوت زور اين جانيانرين  ببنا
 آه ستندي قراداشته و حاضر نیمي مردم ومناطق به هراس و وحشت دا از همانباشند،ي خود ها نمی انتخاباتۀحوز

ند، بسر برند و از ترس ميباشآنان » !« حق برۀ ندي نمانددار» ادعا « خود آه ني موآلني را در بی پارلمانی هایرخصت
رف ، بر دوش مصا» ؟! « نيموآل» دسترخوان«  را بنام یگريعوض، خرچ در ودكنندي آابل را ترك نم،وخوف

 .ندينماي مليپارلمان تحم
 

 ني ای ای واقعتي و ماهی افغان جامعۀ خاصطي سوم ، محیاي ازساختار جوامع دنی در اثر عدم اطالع آافمتاسفانه
 ، اشتباهات كاي الخصوص دولت امری علی المللني بۀ  جامع،ی حكومتۀ رتبی عالني از مامورۀ و عدنانيپارلمان نش
 آه در اثر آن، امروز يدند مرتكب گردشهي پانتي و ختكارينا از افراد بد نام ، جیباني و پشتهي را در حمایريجبران ناپذ

افغانستان و  گۀ جری ولستي مسئولی و بتي آفای بیور از منطق وآال مسخره و دمي دولت افغانستان با تصامراستقرا
 . است دهي، بازهم به خطر مواجه گرد » ستي ـ آمونیاخوان « ۀ جبهتيموجود

 عفو ی را برای نام نهاد ملۀ مصالح،ی خود ها از چنگ عدالت اجتماعۀي حمای ، گروه معلوم الحال باال براميدي دیبار
 یآس « رندي مورد عفو قرار گدي مرتكب نشده اند، چرا بای گناهنهاياگر ا. نمودند » !«  ابداعشي خوی بشرري غميجرا

 آه صد البته«   اند دهي را مرتكب گردی ملاتي و جناانتي و اگر خ»را آه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است 
 ی نه به عده اباشد،ي به آنان متعلق می ملتي را صرف مردم افغانستان دارد آه حاآمی عفو بزرگني، حق چن» انددهيگرد

  .ت نقش بسته اسشهي همی خون ملت مظلوم افغان برایقدرت طلب و جنگ ساالر آه در دامان شان لكه ها
 پامال نمودن عدالت ی براراي و امثال واي جوی ماللی ، صدای قانونونسي استي افغانستان به رۀ جرگی ولسنكهيا 

 ني از برهان الدیباني معلوم الحال با پشتسي رئنيا.  است ی افسوس و شرمساری بسی جاد،ينماي در گلو خفه میاجتماع
 .گرددي هم رد و پامال نموده و منكر متكاراني شناخت جنادر نظارت بر حقوق بشر راتهءي آمی راپور های حت،یربان
 ، یالدي چهل مۀ حقوق بشر از دهۀي در ملل متحد وقبول اعالمتي به خاطر آورد آه افغانستان با داشتن عضودي با
 قانون چيه.  داردیجنگ نيجرمم وني ناقضیريگي حقوق بشر را در قسمت بازخواست و پی هاپي مراعات پرنستيمكلف

 . تواندي برده نمني را از بتي مكلفني آار ، ااني در پایو مقرره ا
 آه باشديم»  شتر گاو پلنگ ۀجبه« آافر و مسلمان، ۀ اجتماع مسخرلي همانا تشكن،ي گروه مجرمني اگري دۀ جسوراناقدام
 ، مي ران دستگاه مخوف خاد ، مارشال فهر مكارمال نما، جناب موتیوطن فروشان پرچم و خلق با ربان» اختالط « از

 از وطن پرستان ی مسعود، آه مانند خود وۀي و با سوتي باآفاوار، عامه ، برادران بزرگی هايی مالك داراآديجد 
 ء در آرای بادست بازار،ي آه با سواد اند ك و استعداد بسی قانونني همی با همكارباشند،ي مني سرزمني ایقي وحقفيشر
  . شده است لي شكآ اساسد،ينماي متي پارلمان را هدای مناقشات و مشت و لگد پران »یرهبر« 
 
 تفرقه انداز و ۀديآه مانند جر»  طلوع « ی ملريغ سازوسهي دسوني با تلوزاي جوی ماللۀ مصاحبۀ به فاجعميرسي میبار

 بي و در تخرباشديه متشكل م پرده و پشت پردی روانيآه از مجر» خراسان « ۀي دون سووني و تلوز»ديام « ۀوابست
 ه،ي و روسراني به نفع ا،ی وحدت ملی و امثالهم به منظور امحایان و لسی قومضاتي افغانستان و تبعی درليلسان اص

  . شناخته شده است فعالشتازوي پکامآل
 یگروپ از وآال همان شكشي و پکرده مي را تنظاي جوی ماللۀ از مصاحب» ی قسمتكي«  آه به امر بادارن، وني تلوزنيا

 . آنان و احزاب شان نقش بسته استی اسماشهي جرگه نمود آه در لست دشمنان ملت افغان همیولس
 آراسته، ري از آداب معاشرت نبرده بود با ظاهر غيی طلوع آه بووني المنظر تلوزهي و آرتي آفای خبر نگار اوباش و ب

 اي جوی حرف ماللني با اولنمود،ي شاخ و دم میالت پراگنده و ب  سوااي جوی دختر باشهامت افغان، مالل،یاز قهرمان مل
  خودهي احمقانه و دون سواري بسيی یري گجهي و بانتكردي اعتراض می مسلكري و غی اخالقري ادبانه و بصورت غی، ب

 «اري اغ وابسته بهوني و تلوزشي خوی دشمنۀني زميی ، تا توانست با سفسته گوتي شخصی بۀ گماشتنيا . داديجواب م
  . ود به ملت مظلوم افغان، با جسارت ابراز نمآجتيرا به قهرمان مردم  محروم افغانستان و نت» طلوع 

 
 در ی امروزی گرفته شده و از برآت تكنالوجی قابل باور، صد ها نمونه و آاپري مسخره و غۀ صحنني از خوشبختانه 

 از ی نمونه اثي قرار گرفته است آه به حیتيدر سر تا سر گ گرا ی ها افغان دردمند و ملوني و قضاوت ملديمعرض د 
 .گرددي مخي ثبت تار،یردم و می مليی ی واقعی جنبش ها حرکات و انهدامیتوطئه برا

 دختر با شهامت و مبارز ني اا،ي جوی داده بود آه از ماللتي طلوع به خبر نگار خود هداونيزي مصاحبه، تلوانيدر پا  
 آه توسط ی اعمالهيمعاهدات با اشغالگران  و بق، انتي خ،اتي جنا،یادي بنیراني و،اثبات جنگ ها را در یافغان اسناد

 صورت ،یادي بنی و بربادی آتش، آوارگۀ ما، در سه دهراني وۀ در مملكت جنگ زدی ملني و خائنی جنگتكارانيجنا
 .دي نما»!«مطالبه گرفته است ،
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از » ؟« اسناد ۀ ومطالبی بشرري غ،ی اخالقري با مطرح نمودن سواالت غ» طلوع  « بي و عوام فری ملري  غونيتلوز 
 برحق، دي شهوني از د و ملشتري آه  بباشدي میخي تارقي حقاني منكرااي با جسارت و در آمال وقاحت گو،ی بشراتيجنا

 گانه،ي بی هانيرزم مظلوم افغان در سۀ ها آواروني دفاع آنان، ملی بۀ با سكنهيو هفتصد قر  هزار شهر ها وانهدام
 ی مملكت، علیادي بنیراني زن و طفل افغان، در خارج و داخل مملكت، ور صد ها هزاۀتجاوز و فروش و شكنج

 و مسعود در دوران حكومت آنان و هزاران حادثه و اري حكمتی با قتل عام ها، آابل شهرحشتناك والخصوص انهدام
  .گرددي مليتحم» *« هم هر روز بر ملت افغان وز آه هنيی یبدبخت

 
 غدار در گاني وتوسط عمال و گماشتگان همسارديگي سرحدات شكل مروني آه اآثرا از بی با دسائسامروزافغانستان

 و انهدام ی ثباتی متاسفانه به پرتگاه بد،ي آی اجرا در مۀ و امثالهم به مرحلی و نشراتی حكومتیپارلمان و دستگاها
«  مانند یالتي را ندارد والبته تشكشي از اشتباهات خویري و جلوگدرك توان ی المللني بۀمتاسفانه جامع. گرددي مكتريدزن

  .باشدي انهدام آوشا و فعال مني درش،ي نا متجانس خوی  با اعضا» یمل نام نهاد ضد ۀجبه
  

 و ی مخف« ی و مزورانه با آرای قانونري خارجه ، آه بصورت آامال غري اسپنتا، وزی آقازي افتضاح آمحاضي استپالن
همچنان از جلسه حضور نداشتند، در» اصآل « استيضاحروز آه دری آنان توسط آراء و باال بردنرفطكيز ا» یسر

  .باشدي م برای ايحاد همين بی ثباتیینو قانونسي و ی ربانۀدسائس ساخته و پرداخت
 
 خارجه، ري وزتي و سلب صالحاي جوی مقام وآالت ماللقي آگاه باشند آه با تعلدي وطنان ما باهم

 همه وهمه توسط وست،ي وقوع خواهد پگربهي بعد دیكي آه منبعد یغرض آلود وباآانهياقدامات ب
 وابستگی آنان باهمسايگان  در اثر»ی ـ اخوانزميآمون « ی ضد ملۀ جبهلي تشك وابسته بهیاعضا

 زمي و انارشی عدم استقرارسياس پرتگاهی آه بدون شك مملكت را بسورديگي مورت ص،غدارافغانستان
   . سوق خواهد داد

 
********  

 
ا  راپور بتوانندي آن، میو شرآا»  طلوع « وني تلوزی هايیهم وطنان ما به عوض گوش دادن به سفسطه سرا   «*»  

      -www.afghan آنالين–رمن  ج- در پورتال افغانقسمآ ار»  عدالت افغانستان ۀپروژ« ارزش و مستند 
german.com    باشدي می و افغانی المللني حقوقدانان بۀتيرآميگي پی و بر رسقي تحقۀجي آه نتنديچاپ نماه ومطالع .

 نيا .كردندي میزندگ  جنگ ها در افغانستانتاناي، اآثرا در جر آنی افغانی درهالند بوده واعضاتهي آمنيمرآز ا
 ٢٠٠١ ی ال١٩٧٨ را آه از سال یحواد ث و اتي جنااني  جرباشد،ي برخوردار میخي تاری آه ازارزش واالتندمسراپور

 نموده هي تاسر مملكت تهسر از ،یني است با مصاحبه ها و حضور شاهدان عدهي افغان واقع گردینوايبر ملت مظلوم و ب
 ني خائن،ی وطنتكاراني جنا،ی از قهرمانان پوشاليی ی واقعی راپور منسجم و ارزنده ، ملت افغان چهره هانيدر. است 

 ی و اجداديی آباني سرزم مظلومني را بر ساآنی و ضد بشری نابخشود نی جنگ ها و قتل عام هااني مجروطن فروش و
 . .دينماي میما، مطالعه و بررس

 افغانستان ی داد خواهۀتي آمتي لطفا به وبسا،ی پشتو و دریبه زبان ها  و ارزشمند،یخي اثرتارني به ای دسترسیبرا
 : دييمراجعه بفرما
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