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  خان آقا سعيد
  

  از کی شکايت و به کجا؟
  

دۀ امريکا به حمايت جمعيت وهای بين المللی در رأس اياالت متحاز زمانِ  که اقای کرزی توسط جرگۀ بن و نير
  .قسمی شده اند، به قدرت رسانيده شده است" شمالی تلوالی"اسالمی استاد ربانی و اتحاد شمال که به 

بدين  . صل دارنداح آنانی را که به اتحادشمال پيوند دارند،، رضايت خاطرمقدوراند حتی ال کوشيده شاغلی کرزی
 از وزارت گرفته تا لوی ، سفارت وواليتتا رتب معزز جنرالی گرفته از دادن منظور در تقرر و اعطای نشان و 

  .مضايقه نفرمودند ،شانبرای ارنوالی و ستره محکمه 
من " کنندگان جرگۀ بن در مصاحبه يی با اخبار وحدت پشاور اظهار کرد که چنانچه حاجی عبدالقدير يکی از اشتراک

  ..." را به آنها و ستره محکمه را ما گرفتيم ارنوالیبا پنجشيری ها قمارزده لوی 
شايد مشکالت آقای عبدالجبار ثابت لوی . و سؤاالتی را ايجاب می کندبوده   نهفتهدر اين فرمودۀ موصوف اشاراتی

  .طی از آن قمار بوده باشد که بين هم زده بودند تخارنوال
  

 مدام العمر به  آنهاعمل کرد دولت آقای کرزی در مو جوديت و حضور نيروهای خارجی چنان ثابت ساخت که
در حاليکه مردم افغانستان می .  تکيه داشته باشند خويشتا ايشان به کرسیحمايت دولت افغانستان سنگرداربوده 

 ز درکشور ما باقی می مانند و چرا جامعۀ جهانی و دولت افغانستان امدِتچه  که نيروهای خارجی خواهند آگاه شوند
 . می باشدطرفه می روند و به اين نکته اکتفا می کنند که فساد اداری دامنگير دولت ، کارنگرفته کمک ها درشفافيت

سازی ) ِان جی او (، نمی تواند کمک می نماينداگرزير کاسه نيم کاسه نيست، چرا به دولتيکه کليم فساد را جمع کرده
 چنان .درسايه آن شخصيت سازی کنند و نوبت به جرگه سازی و قانون سازی برسد که در جرگه ها ديديم می کنند تا

تحت نفوذ تخابات شورای ملی اشتراک و تا آن حد نقوانينی بوجود آمد که زير سايه آن عده يی به شکل مرموز درا
از نظر  را ی يک واليت هاولسوالی می  تواند  که وکيل يک حوزهندرسانبدر لويه جرگه به تصويب  تا قرار گرفتند

 که مردم باالی دانشمندان و آگاهان خود  رابا اجرای اين فيصله يگانه حقی. رای بدست آوردهمۀ آنها ه و از گذشتاند
 به ديمو کراسی  به اين صورتادند که می خواستند و و آنهای  را در پارلمان و جرگه ها جادداشتند از آنها گرفتند
   .حقيقی پشت گشتاندند

وقتيکه : حامد کرزی، فرزند مرحوم عبدالحد کرزی معين دورۀ سيزدهم ولسی جرگه احترامًا می پرسمحال از جناب 
اشته باشيد، پدرشما از طرف مردم ولسوالی دند کندهار به حيث وکيل انتخاب شده بودند و شما حتمًا به خاطر د

بفرماييد و بگوييد که ايشان به جز از ولسوالی دند از کدام ولسواليهای ديگر کندهار رای بدست آورده بودند؟ شما 
 در یچطور اين قانون ضد انسان های واجد شرايط رای دهی  و نادار را منظور فرموديد؟ و آيا اين روش انتخابات

تصادی مردم ما بدور است، رايج نيست؟ بر عالوه به جاللتمآب شما می که از سويۀ توان اقکشورهای سرمايه داری 
خواهم به عرض برسانم، که در کدام جای جهان چنين معمول است که ساکن يک واليت اجازه داشته باشد تا خود را 

اشته ايد ه گذکه به اين قانون انتخابات صحشما .  باشدرایحق ن د حايز دا در آنجااز واليت ديگرکانديد نمايد و هم
   .واضحًا از ساکنين يک محل سلب حق رای بعمل آمده است

  .تا اين قسمت نوشته ام صحنه سازی های دولت را که بدان متوجه شده ام بعرض رسانيدم
  

 برخورده اند که ازطريق سايت های انترنت به اطالع همه ديگری مشکالتیو بزرگان و دانشمندان کشور به خالها 
خ دست به هم داده  و . د.  سران تنظيمها و جيره خوران شوروی اعضای ح، در جبهه ملی. رسانيده شده استیگان

خود با . آقای مصطفی ظاهر را بنام يک پشتون به باال کشيدند تا در آينده جای رئيس جمهور کرزی را اشغال نمايد
  .  خط بطالن کشيدند، مرتکب شده اند شان که  به اعمال شومدرحقيقت غيرملی ۀجبهياری به همديگر در 

اکنون چنين بر می آيد که آقای کرزی رئيس جمهور کشور از روش جبهۀ غيرملی تقليد کرده با بلند پايگان دولت 
تا جائيکه از عدۀ از اعضای رهبری . حزب جمهوری افغانستان را بميان کشيده است تا با آن جبهه برقابت بر ايد

 شيوۀ معامله به ی گردد، آنها کسانی اند که با دولت های سابق افغانستان همکاری داشته وحزب آقای کرزی معلوم م
 به اثبات رسيده است که اشخاص سازش کار در مواقع دگرگونی فرصت طلب بوده منافع . آشنائی دارندگری را خوب

 با مالحظه از مايوسی جای شک نيست که اعضای جبهۀ غيرملی. شخصی را نسبت به منافع مردم ترجيح می دهند
 دولت به صحنه های چاقو کشی و منافع اين و آن بدل شده و مردم بی ۀمردم، برای کسب قدرت استفاده نموده و ادار

چون اعضای جبهۀ غيرملی امتحان خود را بار ها داده اند،  لذا ملت داغ ديده مجبورًا به کفن . ندگردچاره بی چاره تر
شار ترياک و پودر را در دست دارند و از آن طريق به تهيۀ تسليحات ما فيايی می پردازند، که دارايی سر... کش قديم 

  .مراجعه کند
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 تا بين  انددولت آقای کرزی قبًال  ذريعۀ نمايندگان پارلمان کشور به موسفيدان واليت کندهارمراجعه و تقاضا کرده
پارلمانی که به لهجۀ ساکنين واليت کنر صحبت می رئيس هيئت . طالبان در بميان آوردن مصالحه بکوشندايشان و 

  : کرد، از کندهاريان خواست تا تقاضای آنها را بپذيرد
مراجعه کند، از تقصير واقع شده می ) خانم(پشتون ها عنعنه دارند که هرگاه يک دشمن به خانۀ شان با يک سياه سر« 

اين خانم شرمنده شد و شايد هراسش از . ضو هيئت بودگذرند و باين کالم بطرف خانمی به اشاره دست نشان داد که ع
 قوماندان مشهور جهادی کشور از واليت بلخ، علم خان ،يک تن از اعضای هيئت.  کند سرزنش اورافاميلشبو که 

  .»....آزادی بود که عذر کنان اظهار داشت، مجاهدين کبر کردند و نبيجۀ آنرا ديدند ولی ما به عذرنزد شما آمده ايم
 حاجی الکو، يک تن از معززين کندهار، از افتخارات سران آن واليت در تعين رهبران ،جواب هيئت پارلمانیدر 

و از مال عمر ياد آور شده نقش رهبران کندهار را تاکيد کرد که طرف تائيد کشور، از احمدشاه بابا الی ظاهرشاه 
  .  رسانيدنشربه ريبًا هشت ماه قبل تلويزيون ملی کشور اين صحنه را تق. هيئت پارلمانی قرار گرفت

مشکل ناتو و امريکا " استاد ربانی رهبر جمهۀ غيرملی رابطه اتحاد شمال را با طالبان و القاعده تائيد نموده، گفت، 
  ...". با القاعده و طالبان است نه با مردم افغانستان 

دچار و ديموکرات کشور  لمللی، نسل جوانشايد در آيندۀ نزديک بنا بر سياست دو پهلوی دولت و نيروهای بين ا
. به آنهاست تا جلو تفرقه را گرفته و نگذارند که خانجنگی دوباره سايه شومش را به مردم تحميل نمايد. بحران گردد

اينکه . به اثبات رسيده که دولت ها برای بقای خود، به  ذرايع مختلف متوصل گرديده می کوشند منافع شان تامين باشد
  پايان. هيزم آتش می شوند، باکی نداردکی ها 

  
  خان آقا سعيد

  يک تن از طرفداران تفکر شهيد محمد داود
   


